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Syftet med den här studien är att undersöka vad fem lärare på grundskolan 6–9 anser är ett 
framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Studien är baserad på fem lärares åsikter, tankar, 
uppfattningar, erfarenheter och insikter angående vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap i 
klassrummet. Studien använder sig av forskning angående Classroom management, relationen 
mellan lärare - elev samt Bronfenbrenners socioekologiska systemteori och fem 
ledarskapsteorier. Genom semistrukturerade intervjuer talar lärarna angående vad de anser är 
ett framgångsrikt ledarskap som sedan transkriberats för att identifiera och kategorisera olika 
ämnesområden. I resultatet presenteras sex olika kategorier: 1.Ramar, Rutiner och Regler; 
2.Bemötande; 3.Ledarskapet förändras under högstadiet; 4.Relationer; 5.Yrkeserfarenhet; 
6.Didaktik. De här sex kategorier har sedan analyserats med tidigare forskning, 
ledarskapsteorier och Bronfenbrenners socioekologiska systemteori. I studiens resultat del 
presenteras de fynd som studien har identifierat. Studien visar bland annat att regler, ramar 
och rutiner är viktigt för ett framgångsrikt ledarskap där lärarna utövar dem olika men har 
samma mål samt att elever ska bemötas med ett lugn och tålamod för att inte bidra till laddad 
energi i klassrummet. Ledarskapet förändras även över fyra års tid från årskurs 6 till årskurs 
9. Samt att utövningen av relationer är viktigt för ett framgångsrikt ledarskap där det har 
identifierats relationsskillnader mellan elever och lärare. Yrkeserfarenheten har även en viktig 
roll för ett framgångsrikt ledarskap då lärarna förklarar hur de har förändrats som ledare under 
genom sin yrkeserfarenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Innehållsförteckning 
 
1.Inledning .................................................................................................................................. 1	

2. Syfte ....................................................................................................................................... 2	

2.1 Frågeställningar ................................................................................................................ 2	

3.Tidigare forskning ................................................................................................................... 3	

3.1 Classroom Management ................................................................................................... 3	

3.2 Relationer ......................................................................................................................... 5	

4.Teoretiska perspektiv / Begrepp .............................................................................................. 7	

4.1 Ledarskap i klassrummet .................................................................................................. 7	

4.2 Social-ekologisk systemteori – Bronfenbrenner .............................................................. 8	

4.3 Ledarskapsteorier ............................................................................................................. 9	

4.4 Auktoritärt ledarskap .................................................................................................. 10	

4.5 Demokratiskt ledarskap .............................................................................................. 10	

4.6 Laissez faire -ledarskap .............................................................................................. 10	

4.7 Auktoritativt ledarskap ............................................................................................... 10	

4.8 Situations anpassat ledarskap ..................................................................................... 10	

5.Metod .................................................................................................................................... 11	

5.1 Urval ............................................................................................................................... 12	

5.2 Etiska överväganden ...................................................................................................... 12	

5.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet .................................................................... 13	

6.Resultat & Analys ................................................................................................................. 14	

6.1 Ramar, Rutiner och Regler ............................................................................................. 15	

6.2 Bemötande ...................................................................................................................... 18	

6.3 Ledarskapet förändras under högstadiet ......................................................................... 21	

6.4 Relationer ....................................................................................................................... 23	

6.5 Yrkeserfarenhet .............................................................................................................. 26	

6.6 Didaktik .......................................................................................................................... 28	

7.Slutdiskussion ........................................................................................................................ 30	

7.1 Koppling med syfte och frågeställning .......................................................................... 30	

7.2 Slutsatser ........................................................................................................................ 31	

7.2.1 Ramar, Rutiner och Regler ...................................................................................... 31	

7.2.2 Bemötande ............................................................................................................... 31	



 
 

7.2.3 Ledarskapet förändras under högstadiet .................................................................. 32	

7.2.4 Relationer ................................................................................................................ 32	

7.2.5 Yrkeserfarenhet ....................................................................................................... 33	

7.2.6 Didaktik ................................................................................................................... 34	

7.2.7 Ledarskapsteorier ........................................................................................................ 34	

7.3 Utvärdering av undersökning ......................................................................................... 35	

7.4 Konsekvenser för lärarprofessionen ............................................................................... 36	

7.5 Vidare forskning ............................................................................................................. 37	

Referenslista ............................................................................................................................. 38	

Bilagor ...................................................................................................................................... 40	

Bilaga 1 ................................................................................................................................ 40	

Bilaga 2 ................................................................................................................................ 41	



 
 

1 

1.Inledning  
 
Under min tid som VFU-student har jag träffat många olika lärare med flera års erfarenhet av 
undervisning och ledarskap i klassrummet ute på mina praktikplatser. I skolans värld har 
läraren ett stort ansvar som läggs på den enskilda individen när det gäller att undervisa samt 
leda sin klass. Det här fick mig att tänka på hur jag ska leda mina klasser som nyexaminerad 
lärare utan erfarenhet av egen undervisning där ledandet av olika klasser sker dagligen. Under 
min egen skoltid har jag mött olika lärare som haft mer eller mindre framgångsrikt ledarskap 
men aldrig reflekterat över vad det är som skiljer en framgångsrik ledare från mindre 
framgångsrikt ledare i klassrummet förens nu.  
 
Under lärarutbildningen har vi som lärarstudenter inte tagit del av undervisning om ledarskap 
i klassrummet, där av vill jag på egen hand utveckla mina kunskaper genom att intervjua 
erfarna lärare ute på fältet som har upplevelser och fått insikter genom arbetsåren. Med den 
här studien ser jag fram emot att bygga min egen kunskap utifrån lärarens erfarenheter och 
tidigare forskning inom ledarskap i klassrummet. Samtidigt vill jag bidra med kunskap för 
andra som sitter i samma position som jag, en snart nyexaminerad lärare utan erfarenhet av 
ledarskap i klassrummet.  
 
Världen över citerar lärare Classroom management där vikten är att hålla ordning i sitt 
klassrum för att få till en kvalitativ undervisning där disciplin och oönskat beteende från 
eleverna anses vara viktig problematik. Detta förklaras som det viktigaste problemet 
nyexaminerade lärare ställs inför i början av deras karriär. Ett undermåligt ledarskap 
stimulerar till elevresistens, oönskat beteende vilket kan bidra till våld i skolan (Wubbels, 
2011). I läroplanenen för grundskolan, LGR11 framgår det bland annat att skolans uppdrag är 
att ”skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i 
helklass som enskilt” (Skolverket, 2020). Ett fungerande ledarskap i klassrummet är då en 
förutsättning för att läroplanen ska kunna följas i det dagliga livet i skolan. Vikten av ett 
fungerande ledarskap i klassrummet är en förutsättning för att kvalitativ undervisning.  
Om läraren som undervisar inte besitter ett ledarskap som fungerar för sin undervisning 
skapas svårigheter för eleverna att tillgodogöra sig den kunskapen som undervisningen är 
tänkt att ge och riskerar då istället att bli upptagen av ordningsregler, förhandlingar och 
tillsägelser (Steinberg, 2018). 
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2. Syfte  
Syftet är att undersöka vad fem lärare anser ingår i ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet 
på en grundskola i årskurs 6–9.  
 

2.1 Frågeställningar  
Vad anser fem lärare på en grundskola i årskurs 6–9 ingår i ett framgångsrikt ledarskap i 
klassrummet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

3 

3.Tidigare forskning 
 
I följande avsnitt kommer forskning ångande classroom management och relationer 
presenteras. Forskningen visar hur lärarens agerande påverkar ledarskapet i klassrummet. 
 

3.1 Classroom Management  
 
Definitionen av Classroom management förklaras genom att citera från The handbook of 
classroom management av Evertson & Weinstein (2006).  
 

” We define classroom management as the actions teachers take to create an environment 
the supports and facilitates both academic and social emotional learning. In other words, 
Classroom management has two distinct purposes: it not only seeks to establish and 
sustain an orderly environment to students can engage in meaningful academic learning, 
it also aims to enhance students social and mental growth” (Evertson & Weinstein, 
(2006; 4) 

Walter Doyle är en av forskarna som studerat Classroom management och skrev boken 
Classroom Management (1980) med fokus på ordning i klassrummet där lärarens uppgift är 
att upprätthålla ett fungerande klassrum där undervisning kan ta plats. Stensmo, (2008) 
skriver även om Classroom management, där forskningen i hans bok visar att skolor där lärare 
har gemensamt förhållningssätt till undervisningen och eleverna har ett mer effektivt 
ledarskap (Stensmo, 2008). Stenmos forskning redovisar fem punkter som kan leda till ett mer 
effektivt ledarskap medan Doyle redovisar 3 övergripande faktorer i sin forskning. 

Doyle (1980) skriver att början av året med en ny klass är av stor betydelse för att leda 
klassen på ett framgångsrikt sätt. Den första tiden när läraren möter nya elever bör läraren 
beslutsamt implementera regler och ramar för att skapa ett ramverk för framgångsrikt 
ledarskap. Elever börjar redan från första dagen att utmana läraren genom att ifrågasätta 
lärarens position och förhållningssätt med klasskamraterna som publik. Doyle förklara vikten 
av att hantera testperioden från elever på ett korrekt sätt för att skapa ett framgångsrikt 
ledarskap som främjar akademiska studier. Om läraren misslyckas vid starten av det nya året 
finns det risk för att klassen blir ohanterlig och läraren tappar kontrollen över klassen. 
Prövnings perioden kan vara från ett par timmar till flertal veckor beroende på hur klassen är 
villig att samarbeta. För att skapa stabilitet och rutiner i klassrummet för ett gott studieklimat 
finns det tre strategier som Doyle belyser (Doyle, 1980).  
 

1. Starta undervisning omgående 
Genom att starta undervisning omgående på enkel nivå skapar läraren inget utrymme 
för annat än för arbetet som sker i klassrummet. Enkla uppgifter som riktar elevernas 
fokus mot undervisningen är ett bra sätt att få stabilitet och en början på rutiner. 
Läraren får ett utmärkt tillfälle att gå runt i klassrummet för att hjälpa eleverna och 
lära känna dem individuellt men även klassen som helgrupp. Nyckeln vid första 
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undervisningstiden är att få eleverna att arbeta med någonting för att inte skapa 
utrymme för annat (Doyle, 1980). 

 
2. Förutse oönskat beteende för att kunna avstyra det innan det händer.  

Läraren är av betydelse när det kommer till förhållningsregler och ramar. Det är 
viktigt att läraren kommunicerar vilka förhållningsregler och ramar som gäller för 
elever och att dem efterföljs i klassrummet för att skapa ett gott undervisningsklimat. 
Genom att explicit gå igenom med eleverna vad som gäller blir det tydligt vad 
eleverna ska göra och inte göra. Genom det här kan läraren avstyra oönskat beteende 
innan det händer för att eleverna vet vad som gäller. Doyle beskriver även vikten av 
att hela tiden följa upp att reglerna efterföljs för att hålla dem levande. Det beskrivs 
vara mer effektivt än att nämna dem vid starten och inte sedan se efter att dem 
efterföljs (Doyle, 1980). 

 
3. Bli medveten av oönskat beteende när det uppstår för att avvisa tidigt.   

När oönskat beteende uppstår i klassrummet är det av stor betydelse att avvisa det 
genom att påminna om förhållningsreglerna och ramarna för att uppnå ett accepterat 
beteende i klassrummet. Doyle nämner att lärare ofta ger positiva eller negativa 
repressalier för att stoppa oönskat beteende men att det inte är effektivt ur ett 
långtidsperspektiv. Frånvaron av undervisningsuppgifter och arbetsförhållanden utan 
regler och ramar skapar ofta utrymme för oönskat beteende. Genom att 
uppmärksamma oönskat beteende ofta kan det i sig få oönskade konsekvenser som 
bryter ned stabiliteten och undervisningen. Genom att rikta fokus mot att återgå till 
arbetet i stället för att uppmärksamma oönskat beteende löpar läraren mindre risk att 
få elever att sammansluta sig mot läraren. Elever sammansluter sig snabbt för att få 
resten av klassen som åskådare för det oönskat beteende som läraren uppmärksammar. 
Läraren kan även ignorera oönskat beteende som strategi för att skydda 
undervisningsmomentet och inte låta eleven få uppmärksamhet från läraren vilket får 
eleven att sluta, men det här är inte en effektiv strategi i längden då eleverna ser att 
oönskat beteende inte får konsekvenser (Doyle, 1980). 

 
I likhet med Doyle tar Stensmo upp fem olika punkter som skapar ett mer effektivt ledarskap i 
klassrummet.  
 

1. Instruktioner om regler och procedurer 
Lärare som har tydliga regler och rutiner visar sig ha ett mer effektivt ledarskap och vara 
mer framgångsrika i sin undervisning, då lärare explicit kommunicerar vad som anses 
vara ett önskvärt och inte önskvärt beteende.  

 
2. Övervakning av elevernas regelföljsamhet 
Genom att lärare inte tillåter sig ignorera icke önskvärt beteende och ger direkt 
återkoppling genom att hänvisa till procedurer och regler, detta visar på ett ökat effektivt 
ledarskap i klassrummet.  
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3. Registrering av elevers arbete 
Lärare som dokumenterar sina studenters utveckling på en detaljerad och kontrollerad 
nivå, visar på mer effektivt ledarskap.  

 
4. Kommunikation av information 
Lärare som presenterar information på ett klart och tydligt sätt, genom att ge tydliga 
anvisningar och mål. Lärare som konkretiserar en stor komplex uppgift till mindre 
lättförståeliga uppgifter visar på ett mer effektivt ledarskap i klassrummet då lärare har 
bättre förståelse för elevernas studiekunskaper och inlärning strategier.  

 
5. Organisation av undervisning 
Ett effektivt ledarskap i klassrummet visade att lektionstiden utnyttjades på ett bättre sätt 
genom att vara förberedda till lektionen tex. komma i tid, förbereda 
undervisningsapparater i förväg och vara på plats vid lektionens start.  

 
Både Doyle, (1980) och Stensmo, (2008) skriver om forskning där regler, ramar och rutiner 
visar sig vara effektivt för ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Genom att lärare har 
regler och rutiner som bör följas upp med tydlig kommunikation och angivelse om dem inte 
följs. På grund av detta hålls regler och rutiner levande för ett klassrumsklimat där 
undervisning kan ta plats. Dock är inte regler och rutiner den enda faktorn till ett 
framgångsrikt ledarskap i klassrummet, utan forskningen visar även på att relationer är en 
viktig faktor för undervisningen och ledarskapet i klassrummet. Flera forskare bland annat 
Aspelin (2013), Noddings, (2012) och Hattie, (2018) skriver om att relationer ifrån olika 
perspektiv. Nedan följer avsnitt angående relationer.  
 

3.2 Relationer   
 
Aspelin, (2013) skriver om relationell pedagogik, detta beskrivs som utbildning som sker 
mellan människor som har två olika dimensioner. Dimension 1 är den praktiska aktivitet som 
sker människor mellan där utbildning praktiseras i ett socialt sammanhang. Dimension 2 är 
det som sker mellan människor utöver den vanliga undervisning som sker i händelser som är 
oförutsägbara, oplanerade och inte alltid synliga. Där människor möter varandra på ett 
personligt plan. Grundbegreppen inom relationell pedagogik är kommunikation, interaktion, 
dialog och mänskliga möten, där mellanmänskliga relationer konstrueras utifrån att personliga 
möten sker människor emellan. Aspelin menar att det är inte vad läraren väljer att göra med 
eleven eller vad eleven väljer att göra med läraren för att skapa relation, utan det är vad som 
sker emellan lärare och elev utan föraning. Aspelin presenterar två begrepp som skiljer sig åt 
för att tydliggöra vad som sker mellan människor (Aspelin,2013).  
 
Sam-verkan förstås som mötet mellan två eller fler personer som sam-koordinerar sina 
handlingar för att mötet ska uppfylla sitt syfte, genom att använda sig av sociala och kulturella 
normer och ordningar både i tal och handling (Aspelin, 2013). 
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Sam-varo innebär ett personligt möte på två eller fler personer som upplevs ömsesidigt. 
Människorna i mötet blir närvarande för varandras subjekt. I den här typen av möte sker något 
som avviker från det vanliga strukturerade mötet då sam-varo kännetecknas av 
oförutsägbarhet där människorna i mötet tillkänna ger varandra för att uppleva något 
personligt (Aspelin, 2013).  
 
Aspelin menar att kvalitativ undervisning sker i sam-varo mellan lärare och elev där subjektet 
träder fram för att bilda en personlig kontakt. Lärare kan där emot använda sig av sam-verkan, 
vilket kan vara framgångsrikt men utan att hitta den personliga kontakten med sina elever. I 
sam-varo mötet mellan lärare och elev finns det ett utrymme som Aspelin kallar ”den tredje 
agenten” vilket han menar är nyckeln till utbildning som når eleverna (Aspelin, 2013).  
 
I likhet med Aspelin (2013) skriver Noddings (2012) forskning om vikten av omsorgsfulla 
relationer, då lärare har en roll som kallas för the carer vilket innebär att läraren visar omsorg 
för sina elever. Läraren bär ansvaret att visa sina elever som nämns the cared for att de bryr 
sig om dem för att möta deras expressed needs för att bygga omsorgsfulla relationer. Lärare 
som inte upplevs som the carer kan ha större risk att inte lyssna på elevernas behov 
(exepressed needs) utan bara se till elevens antagande behov (assumed needs) och där antas 
veta vad eleverna behöver och skapar där med ingen omsorgsfull relation vilket kan skada 
relationen mellan lärare och elev. Vikten att lyssna till vad eleverna uttrycker är positivt för 
skapandet av omsorgsfulla relationer och där med få med eleverna i sin undervisning på grund 
av att läraren lyssnat på elevens behov. Genom att lyssna på vad eleverna uttrycker (expressed 
needs) kan läraren möta eleven i eller utanför sitt ämne för att arbeta med relationsbyggande 
för att sedan engagera eleven i skolarbetet. Genom att lyssna förstår läraren elevens behov och 
kan därmed hjälpa eleven. Noddings skriver att läraren ibland tänker för snabbt genom att 
svara på elevens behov och att där igenom skapa missförstånd. För att undvika missförstånd 
är det viktigt att fråga och reflektera över elevens behov. Kommunikationen är en 
fundamental komponent i byggandet av omsorgsfulla relationer (Nodding, 2012).  
 
Senare forskning av Hattie (2018) visar att relationskapandet har stor påverkan och nämns 
som elfte största påverkansfaktor på elevernas studiegång med hjälp av en metaanalysstudie. I 
hans forskning framgår det att lärare – elevrelationer har 0,72 effektstorlek, vilket anses vara 
högt då faktorer som har 0,40 eller högre effektstorlek har önskad effekt. Studien är baserad 
på en metaanalys, 229 studier och inkluderar 355 325 personer. Metaanalysen förklarar att det 
finns ett samband mellan lärarens relationskapande och elevernas prestationer och attityder i 
skolan. Det framgår även att skolklasser med en lärare som är personinriktad uppvisar ett 
större engagemang och mer respekt för sig själv och andra. Det finns även mindre påbud och 
högre elevprestationer. Elever som inte har god relation med sin lärare visar att de har större 
sannolikhet att stanna hemma på grund av att de inte tycker om sin lärare. För att lärare ska 
kunna ta nytta av relationer bör de arbeta med att stödja elevernas utveckling och visa att det 
bryr sig om elevernas personliga utveckling för att förmedla trygghet, intresse och omsorg 
(Hattie, 2018).  
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Hattie’s forskning har haft stor påverkan på många länder världen över på politiska nivå, 
administrativ nivå och inte minst på utbildningsväsendet i västvärlden. Hattie’s mål med sin 
forskning är att visa vilka interventioner som stimulerar lärande genom att sammanställa ett 
flertal metaanalyser som sedan sammanställts till en meta-metaanalyssamling som blivit 
erkänd inom skolvärlden. Samtidigt har Hattie’s forskning blivit kritiserad av ett flertal 
forskare, bland annat Rømer, 2019. Kritiken Rømer skriver om är bland annat att Hattie’s 
forskning inte visar tydlig förklaring på innebörden av lärande, vilket är den största variabeln 
i Hattie’s studier. Den förklaring Hattie menar att interventionerna ger är en vag skrivning om 
ytligt lärande och djupinlärning och att de ofta står emot varandra. Det presenteras enbart en 
effektstorlek på lärandet som sker, men det finnes igen en djupare diskussion om på vilket sätt 
lärande sker vilket Rømer menar är mycket viktig att belysa (Rømer, 2019). I boken God 
utbildning i mätningens tidearv, 2011 skriver Biesta om mätkulturen i västerländsk 
utbildning, där Biesta ställer frågan: ”Värderar det vi mäter eller mäta de vi värderar?”. 
Validiteten ställs i fokus och ifrågasätter om vi verkligen mäter det som är viktigt att mäta på 
grund av att det har stor inlärningspåverkan, eller om vi mäter det som är enklast och mäta 
och där med värderar det vi mäter (Biesta, 2011). Detta kan ställas i relation till Hattie’s 
forskning Synligt lärande då mätningen sker endast på interventioner som kan mätas. Med 
detta i åtanke finns det anledning att vara kritiskt till Hattie’s forskning då det möjligtvis finns 
andra interventioner som kan ha stor betydelse för barnens akademiska utveckling som 
möjligen är svåra att mäta och därför sker ingen forskning de aspekterna. 

4.Teoretiska perspektiv / Begrepp  
 
I tidigare stycke presenterades tidigare forskning inom classroom management och relationer. 
I det här stycke presenteras definitionen av ledarskapet i klassrummet samt Bronfrenbrenners 
socialekologiska systemteori för att förstå elevens påverkan av lärarens ledarskap i 
klassrummet. Till sist presenteras även fem olika ledarskapsteorier för att öka förståelsen av 
vad lärarna definierar som ett framgångsrikt ledarskap.  
 

4.1 Ledarskap i klassrummet  
 
Ledarskap i klassrummet har olika definitioner av olika personer. Följande presenteras tre 
olika beskrivningar av vad ledarskap i klassrummet kan innebära.  
 
Steinberg, (2005) definierar ledarskap som att leda människor till platser de inte hade tänkt gå 
till på egen hand. Han menar att ledaren i klassrummet ska leda sina elever till idéer, 
kunskaper, beteenden, och attityder som de inte hade upptäckt utan lärarens ledarskap.  
 
Berg, Sundh och Wede, (2020) beskriver lärarens ledarskap i relation till informellt och 
formellt ledarskap i följande stycke: 
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”Lärare är per definition klassrummets formella ledare, ”chefen” men huruvida lärare 
också är informella ledare är en öppen fråga. Den förstnämnda positionen tillerkänns man 
genom behörighetsgivande lärarutbildning, anställning och lärarlegitimation. Det 
informella ledarskapet har däremot något med legitimitet att göra: läraren måste själv 
erövra ledarskapet genom att vinna elevers, kollegors och andras förtroende. Det finns en 
koppling mellan det formella och informella lärarledarskapet. Goda ämneskunskaper 
samt ämnesdidaktiska och pedagogiska kunskaper är nödvändigt och ibland också 
tillräckliga förutsättningen för det formella ledarskapet. Men vad gäller det informella 
lärarledarskapet av detta slag nödvändiga men knappast tillräckliga” (Berg, Sundh, 
Wede, 2020; 24–25) 

 
Stensmo, (2000) beskriver lärarens ledarskap på följande sätt: 
 

 ”Ledarskap i klassrummet innebär att leda och organisera skolklassens som arbetande 
kollektiv; hantera frågor om disciplin, ordning och elevomsorg; gruppera elever för olika 
arbetsuppgifter och interaktionsmönster; individualisera elevers arbete och lärande.” 
(Stensmo, 2000; 9) 

 
Ledarskap i klassrummet kan variera beroende på vilken definition och beskrivning som 
används. Steinberg (2005) ser lärare som utvecklar elevernas kognitiva och sociala förmåga, 
medan Berg, Sundh och Wedens (2020) förklarar att lärarens ledarskap har två olika aspekter, 
lärarens formella ledarskap som handlar om utbildning och jobb m.m., samtidigt som lärarens 
informella ledarskap handlar om legitimitet, där läraren finner elevernas, kollegornas 
förtroende. Stenmos (2000) syn på lärarens ledarskap handlar mer om praktiska och fysiska 
aspekter som gör ledarskapet i klassrummet viktigt. Alla tre beskrivningar av lärarens 
ledarskap i klassrummet är värda att beakta då lärarens roll är mångfacetterad och komplex 
där läraren ska förmedla sitt ämne men även lyckas med att hålla ordning i klassrummet 
(Steinberg, 2005).  
 

4.2 Social-ekologisk systemteori – Bronfenbrenner  
 
För att förstå hur lärarens ledarskap påverkar eleven i klassrummet används den 
socialekologisk systemteori som är grundad av Urie Bronfenbrenner. Den har som 
utgångspunkt att utvecklingen hos individer är driven av sociala processer på nära men även 
på långt håll. Där sociala processer är ömsesidiga, aktiva och föränderliga som blir 
utvecklande för individen. Socialekologisk systemteori har fem olika system som består av: 
microsystem, mesosystem, exosystem, marcosystem och chronossystemet där individen är 
placerad i centrum och blir direkt påverkad av miljön som den blir utsatt för i microsystemet 
(Bouchard & Smith, 2017). Den socialekologiska systemteorin kan illustreras genom en rysk 
docka som är uppbyggd av olika lager, där det innersta lagret kan förstås microsystemet med 
påverkansfaktorer som ligger i individens närmsta miljö tex hemmet eller klassrummet 
(Bronfenbrenner, 1979). Mesosystemet formas när personer ifrån sina egna microsystem 
träffar varandra och där sammanlänkning sker mellan skola – föräldrar eller skola – elev. 
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Exosystemet formas utan individens närvaro där händelser påverkar individen indirekt. Tex. 
elevens föräldrars arbetsplats kan påverka förälderns välmående och där med påverka barnet 
indirekt vid ett senare tillfälle av händelser som inte har skett i barnets närvarande miljö. Ett 
annat exempel är skolstyrelsens beslut om hur skolans resurser ska fördelas, detta kan indirekt 
påverka barnet utbildning och utveckling. Macrosystem är systemet som ligger längst ifrån 
barnets närvaro. Det består av sociala, politiska, kulturella normer och värderingar där 
religion, olika kunskapssyner och olika livsstilar har påverkan på individens utveckling. Det 
yttersta lagret är Chronosystemet med betydelsen av händelser och övergångar som sker för 
individen som har påverkan på individens utveckling över kronologisk tid (Bouchard & 
Smith, 2017).  
 
I den här studien kommer de två innersta och det yttersta lagret att användas, microsystemet, 
mesosystemet och chronosystemet. Genom att applicera socialekologisk systemteori kan 
eleven och lärarens verklighet förstås genom att illustrera den påverkan läraren har med sitt 
ledarskap i klassrummet. Elevernas och lärarens microsystem formas mesosystemet i 
klassrummet där ledarskapet utspelar sig. Ett klassrum kan förstås som många microsystem 
samlade på samma plats. Mesosystemet främjar positiv utveckling och kännetecknas av 
positivitet där många olika möten sker med skolans personal med gemensamma värden och 
mål för barnets sociala och akademiska utveckling. I den här studien utspelar sig 
mesosystemet i klassrummet/skolan där läraren har en viktig roll att fylla (Bouchard & Smith, 
2017). I avsnittet ”tidigare forskning” beskrivs relationen mellan läraren och eleven ha stor 
påverkan på elevens akademiska utveckling (Hattie, 2018; Aspelin 2013; Noddings, 2012). 
Det här fenomenet kan förstås genom att relationen mellan lärare och elev befinner sig i 
mesosystemet och har där med direkt påverkan på elevens sociala och akademiska utveckling, 
där läraren leder sin klass med eleverna. Chronosystemet kommer att appliceras genom att 
lärarens upplevelser och erfarenheter formar hur ledarskapet tar form över kronologisk tid 
(Bouchard & Smith, 2017). 
 

4.3 Ledarskapsteorier  
 
I det här stycke presenteras först Lewins tre ledarstilar, Autoritärt ledarskap, Demokratiskt 
ledarskap och Laissez faire ledarskap (Svenningson och Alvesson, 2019) sedan Robert 
Thornbergs interpretation av Auktoritärt ledarskap (Thornberg, 2020). Till sist presenteras det 
situationsanpassade ledarskapet av Paul Hersay och Kenneth Blanchard (Stensmo, 2013). 
Valet av ledarskapsteorier har gjorts med anledning av att följande teorier är de mest erkända 
inom forskning av ledarskap där Kurt Lewin var en av dem första att studera ledarskap med 
ledare som var närvarande respektive frånvarande (Stensmos, 2008). Efter Kurt Lewin 
framkom det fler ledarskapsstilar bland annat det situations anpassade ledarskapet av Paul 
Hersay och Kenneth Blanchard. Deras ledarskapsteori blev erkänt under sextiotalet och riktar 
sig främst mot organisationer där betydelsen av organisation och motivering hos 
medarbetarna är viktigt (Svenningson och Alvesson, 2019). Det finns en tydlig koppling till 
hur ledarskapet i klassrummet förklaras utifrån valda teorier. Genom att välja följande teorier 
kan ledarskapet som lärare beskriver i intervjuerna kopplas samman för att komplettera bilden 
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av vad lärare anser är ett framgångsrikt ledarskap. Dock är inte syftet med den här studien att 
försöka förstå vilken ledarskapsteori som är bäst, utan ledarskapsteorierna används som ett 
verktyg för att förstå intervjupersonerna utsagor angående vad som anses vara ett 
framgångsrikt ledarskap.  
 

4.4 Auktoritärt ledarskap  
Ett auktoritärt ledarskap innebär att ledaren bestämmer vad sina efterföljare ska göra och hur 
de ska göras utan att fråga dem om råd, som ofta är självbestämmande (Svenningson och 
Alvesson, 2019). Auktoritär ledarstil kännetecknas även med låg grad av sensitivitet och hög 
grad av struktur där ledaren styr genom att övervaka och är i behov av kontroll (Thornberg, 
2020). Genom att ge instruktioner steg för steg med hög kontroll ger ledaren belöning eller 
bestraffning beroende på hur efterföljarna lyckas (Stensmo 2013). 
 

4.5 Demokratiskt ledarskap  
Ett demokratiskt ledarskap kännetecknas av ett ledare inte är ensam i beslutsfattandet, ledaren 
tillsammans med sina efterföljare bestämmer vad, och hur de arbetar. Alla som är inkluderade 
i sammanhanget ska vara med och bestämma (Svenningson och Alvesson, 2019). Genom 
gruppdiskussioner uppmuntras deltagarna att vara ansvariga för planering och genomförandet 
av uppgifter med hjälp från ledaren som på ett neutralt sätt kritiserar eller berömmer arbetet 
(Stensmo 2013). 
 

4.6 Laissez faire -ledarskap  
Ett lassez faire ledarskap kännetecknas som undvikande eller frånvarande av ledarskap. En 
ledare som inte leder sina efterföljare. Det kan bero på att ledaren inte vill fatta beslut och 
finner sig tveksam i beslutssituationer där ledaren är frånvarande (Svenningson och Alvesson, 
2019). På grund av sin frånvaro kan Laissez faire ledare kännetecknas med låg grad av 
sensitivitet och struktur (Thornberg, 2020).  
 

4.7 Auktoritativt ledarskap  
Auktoritativa ledarskap kännetecknas som positiva, lyhörda, varma ledare med nära relation 
till sina efterföljare med hög grad av struktur och sensitivitet. Auktoritativa ledare är 
resonabla och rättvisa med regler genom att vara konsekvent, förklarande. Auktoritativa 
ledare har ofta höga förväntningar på sina efterföljare som verkar för självständighet och 
självreglering genom att utveckla positiva relationer med sina efterföljare där åsikter och 
förhandlingsutrymme skapas (Thornberg, 2020).  
 

4.8 Situations anpassat ledarskap 
Ett situations anpassat ledarskap kännetecknas av variation i ledarskapet. Variationen består 
av att ledaren väljer ledarskapsstil anpassat till gruppen som ska ledas. Teorin består av fyra 
situationer som tillämpas vid olika tillfällen med gruppen där ledarrollen tar olika former med 
uppgiftsorientering och relationsorientering som skala. Genom den här typen av ledarskap får 
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ledaren medlemmarna att mogna och bli mer självständiga i relation till ledaren 
(Svenningsson och Alvesson, 2018).  
 
Situation 1 är vid inledandet av gruppen, när gruppen ny och formas med hög 
uppgiftsorientering och låg relationsorientering. Vid det här stadium är det viktigt att ledare 
har en vägledande, instruerande och tydliggörande roll för att instruera vad, hur och när som 
ska göras.  
 
Situation 2 ska ledaren motivera och klargöra detaljer i vad som ska göras samt varför 
uppgiften är viktig att lära sig. I det här stadium har gruppen hög uppgiftsorientering och 
relationsorientering.  
 
Situation 3 fungerar ledaren som en uppmuntrare och stöttar gruppen vid genomförandet av 
uppgiften för att säkerställa att alla i gruppen är deltagande. Vid det här stadium har gruppen 
låg uppgiftsorientering och hög relationsorientering. 
 
Situation 4 observerar ledaren endast processen för att säkerställa att gruppen arbetar mot 
uppgiftens mål samt hjälpa gruppmedlemmar som tappat motivationen för att fortsätta sträva 
efter uppgiftens mål. Vid det här stadium har gruppen låg uppgiftsorientering och 
uppgiftsorientering, ledare delegerar ansvaret för genomförandet till gruppen eller enskilda 
individer. Genom de fyra faserna agerar ledaren på olika sätt för att tillslut låta gruppen arbeta 
på egen hand (Stenmo 2013). 

5.Metod  
 
I den här studien kommer en kvalitativ fallstudie användas då syftet är att belysa det generella 
fenomenet ledarskap genom att titta på det specifika ledarskapet i klassrummet. Genom att 
använda en fallstudie kan studien undersöka det här fenomen på djupet hos individer och där 
med få tillgång till unika insikter som inte blir synliga vid storskaliga studier. Ledarskapet ska 
studeras utifrån hur läraren beskriver ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet via 
semistrukturerade personliga intervjuer. Frågorna är på förhand skrivna i en intervjuguide. 
Det kommer dock finnas utrymme för flexibilitet i frågeföljden för att intervjupersonen ska 
kunna utveckla sina tankar, vilket anses vara en fördel. En strukturerad intervju kan vara till 
en nackdel då relevant information för studien kan utelämnas då det inte finns utrymme för 
annat än vad frågan avser. Fördelen med en småskaligstudie genom intervju är att metoden är 
god för att få tillgång till åsikter, tankar, uppfattningar, känslor, erfarenheter, komplexa frågor 
eller priviligierad information. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas 
för att kunna bearbetas (Denscombe, 2018). Nackdelen med personliga intervjuer kan vara att 
intervjupersonen får intervjueffekten, vilket innebär att personen som blir intervjuad blir mer 
benägen att ge en positiv bild av sig själv när personen som ska utföra intervjun är 
närvarande, vilket kan påverka svaren (Bryman, 2011). Genom att transkribera det material 
som har blivit inspelat synliggörs den information som senare ska analyseras genom en 
tematisk analys. Tematiseringen sker genom att identifiera centrala teman som 



 
 

12 

intervjupersonerna anser är faktorer för ett framgångsrikt ledarskap. Detta görs genom att 
färglägga transkriberingen med olika färger där olika teman bär olika färger. Genom att 
tematisera utlåtanden i transkriberingen blir det tydligare att kunna se samband mellan 
empirin, tidigare forskning och utvalda teorier. Utdrag ur transkriberingen används för att 
illustrera forskarens poäng i kommande resultat (Bryman, 2008). 
 

5.1 Urval  
 
Urvalet till den här studien är fem aktiva undervisande lärare på grundskola i årskurs 6–9 med 
16–25 års yrkeserfarenhet som vill dela med sig av sina erfarenheter, upplevelser, åsikter och 
tankar om vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Studien tar inte kön, 
klass, etnicitet i beaktning för att avgränsa studien då syftet med studien är att undersöka 
ledarskapet i klassrummet oberoende av kön, klass och etnicitet. Där emot blir 
yrkeserfarenheten relevant då den möjligtvis har betydelse för hur lärare är som ledare över 
tid. Under forskarens verksamhetsförlagda praktik har det funnits möjligheter att komma i 
kontakt med lärare som kan tänkas vara delaktiga i den här studien. Skolan som kommer att 
användas som undersöksplats är en grundskola i södra Sverige med 600 elever. Skolan valdes 
på grund av att forskarens verksamhetsförlagda praktik tog plats där och möjligheten att 
intervjua personer blev tillgängligt (Denscombe, 2018).  
 

5.2 Etiska överväganden  
 
I den här studien kommer de fyra forskningsetiska huvudprinciperna tas i beaktning vilket 
utgör grunden för en etisk forskning. Den första principen är att skydda deltagarnas intressen, 
i det här fallet personerna som ska intervjuas. Den andra principen är att deltagandet ska vara 
frivilligt och baserat på informerat samtycke. Genom att skicka ut ett mail med förfrågan om 
att delta i den här studien svarar intervjupersonerna genom att tacka ja och bestämma tid och 
plats för intervju. Svaret via mail tolkas som en bekräftelse på samtycke. I mailet framgår det 
att deras namn kommer att anonymiseras och att de kan välja att dra sig ur före eller efter 
intervjun utan komplikationer. Informationen som skapas skyddas även från att spridas, där 
med säkerställs att intervjupersonernas psykologiska eller fysiska hälsa inte blir påverkad. 
Den fysiska hälsan skyddas även genom att de flesta intervjuerna sker via online-möten för att 
minska spridningen av COVID-19. De intervjuer som sker på plats på grund av att online-
möten inte är möjligt har vidtagit de åtgärder som är möjliga för att minska spridningen av 
COVID-19 genom att hålla avstånd, använda handsprit och skyddsmask. All empiri som 
kommer att spelas in kommer endast användas i den här studien. Empirin som samlas in 
kommer att raderas efter studien är klar för att minska riskerna för spridning. Om 
intervjupersonen trots detta tror att hen kommer att löpa risk för skada har möjligheten att dra 
sig ur nämnts. För att ytterligare skydda intervjupersonernas identitet kommer det ej framgå 
vilka ämnen lärarna har. Läraren som intervjuas får vid detta tillfälle en möjlighet att 
reflektera om sitt ledarskap, då de synliggör vad dem anser är ett framgångsrikt ledarskap. 
Lärare och lärarstudenter som befinner sig i liknande situation ska även kunna ta del av den 
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här studien för att få möjligheten att utvecklas inom ledarskapet i klassrummet (Denscombe, 
2018).    
 
Den tredje principen är att studien ska ha ett öppet och ärligt med hänsyn till undersökningen. 
Den här studien har som avsikt att undersöka på ett öppet och ärligt sätt genom att informera 
och tala sanning om vad syftet är med den här studien för intervjupersonerna. Studien 
kommer inte att påverkas av utomstående forskningsfinansiärer eller eventuella sponsorer, 
studien kommer heller inte låta personliga preferenser påverka studien för en balanserad och 
opartisk tolkning av empirin. Empirin kommer att presenteras som den är avsedd att 
återberättas. Studien kommer att använda andra tidigare arbeten för att bygga vidare på eller 
kritisera. Tidigare arbeten kommer alltid att tillkännage författarens namn för att inte plagiera. 
Den fjärde principen som kommer att efterföljas är att följa den nationell lagstiftningen 
(Denscombe, 2018).   
 
I likhet till Denscombes (2018) fyra forsknings principer skriver Vetenskapsrådet i sin 
publikation God forskningsed (2017) om åtta förhållningsregler som kommer att vidtas vid 
den här forskningen:  
 

1. Att tala sanning om sin forskning. 
2. Att medvetet ganska och redovisa utgångspunkterna för den här studien. 
3. Att öppet redovisa metoder och resultat. 
4. Att öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 
5. Att inte stjäla andras forskningsresultat. 
6. Att hålla god ordning på sin forskning genom dokumentation och arkivering. 
7. Att bedriva forskning utan att skada människor, djur och miljö. 
8. Att vara rättvis i bedömning av andras forskning som är inkluderat i den här studien. 

 
 

5.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
 
Validiteten i den här studien är en viktig aspekt att diskutera. De fem fall som studerats 
bekräftar sin syn på ett framgångsriksledarskap i klassrummet genom att tala om vad de anser 
är ett framgångsrikt ledarskap via erfarenheter, upplevelser, åsikter och tankar. Där emot finns 
det anledning att vara tveksam till om intervjupersonerna verkligen gör det dem säger på 
grund av tidsbrist eller andra faktorer som kan påverka ledarskapet i klassrummet. Dock 
studerar inte den här studien hur lärare faktiskt agerar i klassrummet utan vad läraren anser är 
ett framgångsrikt ledarskap utan ett behov av att faktiskt göra det dem säger. För att 
säkerställa validiteten i lärarens utsagor om ett framgångsrikledarskap hade 
klassrumsobservation varit en möjlighet att se om läraren agerar som uttalat, dock finns inte 
tiden inom ramen för den här studien för att kunna göra klassrums observationer. Validiteten 
kan även hotas med risk för feltolkningar då frågorna som ställs och svaren som 
intervjupersonerna ger, tolkas och kan misstolkas. Intervjuerna som skett har varit 
semistrukturerade då har det funnits goda möjligheter för att säkerställa att tolkning av 
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intervjupersonernas utsagor tolkas som intervjupersonen menar. Genom semistrukturerad 
intervju finns det även möjligheter för intervjupersonen att utveckla de som inte förstås för att 
minska risken för misstolkningar (Denscombe, 2018).  
 
Reliabiliteten i den här studien kan betraktas vara låg då det är svårt för en annan forskare att 
pröva studiens forskningsmetod i en liknande studie och få liknande resultat, då forskaren och 
intervjupersonerna är unika för den här studien. Dock finns det möjligheter för att pröva 
studiens forskningsmetod då metod delen beskriver hur forskningsprocessen har tillämpats. 
(Denscombe, 2018). 
 
Generaliserbarheten är generellt liten då fem lärare inte kan representera en större population. 
Sett ur ett statistiskt perspektiv är fynden ej generaliserbara då studien grundar sig enbart på 
fem personer. Studien skulle kunna bli mer generaliserbar ur ett statistiskt perspektiv om 
antalet intervjupersoner hade varit högre för att kunna se statiska skillnader på vad lärare 
anser är ett framgångsrikt ledarskap. Tiden till att intervjua fler än fem personer finns dock 
inte inom ramen för den här studien (Denscombe, 2018).  
 

6.Resultat & Analys  
 
Resultatet presenteras och analyseras genom sex olika kategorier som intervjupersonerna har 
berört och anser är faktorer för ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Lärarna som har 
intervjuats kommer att nämnas som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, Lärare 4 och Lärare 5 i syfte 
att skapa anonymitet samt för att förtydliga vad intervjupersonerna säger, men även kunna 
följa vem som säger vad. För att ytterligare skydda intervjupersonernas identitet kommer inte 
undervisningsämne nämnas med precis information. Lärarna som har intervjuats har emellan 
16 – 26 års yrkeserfarenhet och undervisar i teoretiska ämnen såväl som praktisk-estetiska 
ämnen. Följande kategorier som kommer presenteras är 1. Ramar, Rutiner och Regler; 
2.Bemötande; 3.Ledarskapet förändras under högstadiet; 4. Relationer; 5.Yrkeserfarenhet; 6. 
Didaktik. Först presenteras tolkning av intervjupersonens utsagor, sedan kommer citat som 
sedan följs av analys med tidigare forskning, socio ekologisk systemteori och 
ledarskapsteorier.  
 
 

Intervjupersoner Yrkeserfarenhet 
Lärare 1  24 år 
Lärare 2  26 år 
Lärare 3 22 år 
Lärare 4 17 år 
Lärare 5  16 år 

                                                                                                 (Tabell 1) 
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6.1 Ramar, Rutiner och Regler 
 
Samtliga lärare beskriver vikten av att skapa ramar, rutiner och regler för att undervisningen 
som sker i klassrummet ska kunna genomföras. Som ledare i klassrummet har samtliga lärare 
olika strategier men gemensamt talar det om vikten av ramar, rutiner och regler.  
 
Lärare 1 förklarar att varje lektion vid början och avslut ska vara liknande för att eleverna ska 
känna sig trygga och bekväma, där igenkänningsfaktorn är viktig samt att skapa trygghet 
genom rutiner och struktur. Lärare 1 förklarar vidare att, om inte rutiner finns skapas det 
utrymme för osäkerhet vilket missgynnar undervisningen i klassrummet och att det är 
individuellt hur elevernas behov ser ut då en del elever behöver mycket rutiner medan andra 
inte har lika starkt behov av det. 
 

”att eleverna ska känna igen sig i strukturen på alla lektioner så att det ska bli så lätt som 
möjligt för gruppen och jag tror ju ganska stenhårt på det att göra liknande, sen klart att 
det kan bli tråkigt, men att man ändå har en struktur kring lektionen så att eleverna 
känner sig trygga i det” (Lärare 1, 2021). 

 
Klassrumsforskningen Classroom management, (2006) visar att lärare med rutin och regler 
för hur undervisningen ska bedrivas visar ett mer framgångsrikt ledarskap. Lärare 1 förklarar 
att hon använder sig av rutin på grund av att eleverna ska känna sig trygga vilket kan vara en 
faktor till ett framgångsrikt ledarskap. Läraren organiserar även undervisningen på ett 
effektivt sätt med hjälp av rutiner i sin undervisning. Forskningen visar även att detta gynnar 
hur läraren utnyttjar lektionstiden på ett mer effektivt sätt som en effekt av framgångsrikt 
ledarskap (Stensmo, 2008). 
 
Däremot förklarar lärare 3 att han skapar tydliga ramar och är mer auktoritär då hans ämne 
kräver det på grund av stora rörelseytor. Genom att skapa tydliga begränsningar för eleverna 
där tillsägelser och rösten har stor betydelse. Lärare 5 berättar liknande, att han är tydlig med 
gränser och ramar och markerar tydligt när gränserna är överskridna på grund av att han har 
stora rörelseytor och mycket redskap i sitt ämne. Lärare 5 påpekar att det är viktigt för elever 
att ha gränser för att de inte ska bli vilsna och inte veta vad som gäller.  
 

” i början av en ny grupp så är jag ganska tydliga ramar och mer åt det auktoritär […] för 
att där finns så stora ytor och det är kul för barnen att springa omkring där måste man 
jobba mycket med sin röst och ”sitt ner på plats” och sådär och det har jag även när jag 
tar emot en ny klass i mitt andra ämne också” (Lärare 3, 2021). 

”jag är väldigt tydlig med gränser. Jag har för eleverna ganska stort spelrum och hyffsat 
med tålamod men markerar rätt tydligt när det blir över gränsen liksom” (Lärare 5, 2021).  
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”Om man ser till [...] lektionssalen. Så där gäller det ju att ha kontroll för där finns ju ett 
utrymme att dra i väg på [...] och [...] mitt andra ämne där är ju väldigt farlig sal och där 
måste jag ju ha total kontroll med alla redskap som finns liksom” (Lärare 5, 2021). 

 
Lärare 3 och 5 visar tydliga tecken på att ett auktoritärt ledarskap krävs i deras undervisning. 
Läraren bestämmer vad sina elever får göra eller inte göra utan medbestämmande för att 
skapa säkerhet och ett ramverk på hur eleverna får röra sig, då det finns stora ytor och mycket 
redskap. Ett auktoritärt ledarskap kännetecknas av att ledaren är självbestämmande och har 
hög grad av kontroll där ledare ger belöning eller bestraffning beroende på elevernas 
beteendemönster. Bestraffning i den meningen att läraren markerar när gränsen är överskriden 
(Svenningson och Alvesson, 2019, Stensmo, 2013) Tidigare forskning inom ledarskapet i 
klassrummet visar även på att ledare som använder sig av regler och övervakning av elevernas 
regelföljsamhet har ett mer framgångsrikt ledarskap. Läraren markerar även när reglerna inte 
följs för att upprätthålla en fungerande undervisning (Stensmo,2013). Doyle’s skriver i 
Classroom management (1980) att explicit kommunikation om vilka förhållningsregler och 
ramar som finns är viktigt för eleverna och läraren. Genom detta kan läraren avstyra oönskat 
beteende i förväg då eleverna vet hur de ska förhålla sig vilket lärare 3 och 5 gör i sitt 
ledarskap (Doyle, 1980). Lärare 5 talar om vikten av att vara närvarande och att eleverna 
känner till gränserna för att inte känna sig vilsna. Detta kan indikera att lärare 5 inte använder 
sig av ett laissez faire ledarskap där ledaren kännetecknas som frånvarande samt inte fattar 
några beslut, där ledaren har låg struktur och sensitivitet (Svenningson och Alvesson, 2019). 
 
Lärare 4 talar om ett långtidsperspektiv, då det är viktigt att skapa regler för nya grupper i 
lägre åldrar och att läraren markerar när gränserna överskrids och att regler alltid ska 
efterföljas hela vägen från årskurs 6 till årskurs 9. Lärare 2 talar även helhetsperspektiv då att 
början av året har betydelse för kommande tid med en ny klass, där eleverna ofta testar 
gränserna och försöker hitta spelrummet i klassrummet och att under tre år hinner klassen 
formas som läraren önskar.  
 

”Regler är väl alltid viktig hela vägen upp, men får man en grupp som man känner inte 
behöver några speciella regler, förutom placeringar då. Då är det bara att köra på. Sunt 
förnuft är ju liksom. Vad funkar, vad funkar inte? Och att man sätter ned foten när eller 
om gränserna överskrides” (Lärare 4, 2021). 

”Det är viktigt hela tiden så klart. Det är viktigare för 6an när dom kommer och ska lära 
sig ett nytt språk och allting är nytt” (Lärare 4, 2021). 

”Det är ju alltid någon där som vill testa [...] då kan man ju bli ställd inför någonting som 
man absolut inte hade förväntat sig. [...] Man tar det lugnt och vet att det ordnar sig på 3 
år, då blir detta bra” (Lärare 2, 2021). 

 
Lärare 4 och 2 talar om regler och gränser som överskrids initialt med en ny klass då en ny 
klass inte har några regler och ramar då eleverna testar reglerna och gränserna. Forskningen 
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inom Classroom management visar att en ny elevgrupp utmanar läraren genom att ifrågasätta 
lärarens position med klasskamraterna som publik. Forskningen talar för att den perioden är 
avgörande för lärarens hantering av klassen som kan pågå från ett par timmar till flertal 
veckor (Doyle, 1980). Lärare 4 och 2 talar dock inte i enlighet med forskningen då dem talar 
om ett långtidsperspektiv då de har flera år på sig att forma dem med sina gränser och regler 
inte ett par timmar eller flertal veckor.  
 
Lärare 1 och 4 tycker att gemensamt att regeln bestämda platser är viktigt att ha på grund av 
att en del elever inte har någon att sitta jämte och skapar då en känsla av ängslan. Lärarna 
förklarar även om eleverna skulle få bestämma själva vart det vill sitta, skulle det bidra till ett 
otryggt klassrum. Lärare 1 tycker det är viktig att alltid ha bestämda platser då vikten av att 
eleverna ska känna sig trygga i klassrummet kommer först. Lärare 4 instämmer där hon talar 
om liknande ansvar inför eleverna. Lärare 4 talar även om en annan positiv effekt av 
bestämda platser, den skapar ordning i klassrummet. Elever som brukar prata mycket med 
sina vänner och skapar oönskat beteende placeras inte jämte varandra vilket bidrar till ett 
lugnare klassrum.  
 

”Det tycker jag är [...] viktigt. För att dels finns det dom som inte vet vem dom ska vara 
med och [...] får dom sätta sig vart dom vill är det några som ballar ur i nästan varande 
grupp” (Lärare 1, 2021). 

”Om du låter en grupp sätta sig precis som dom vill, kommer du alltid få en del elever 
som känner sig och blir ensamma och inte har någon att sitta jämte. Vi som lärare bär ett 
ansvar mot elever, och då har du förlorat tryggheten också för dom eleverna. Det är en 
trygghet för elever att veta vart dom ska sitta, dels blir det mer ordning [...] du vet vart du 
har dom som snackar mest så att dom inte sitter ihop med varandra” (Lärare 4, 2021). 

 
Genom att lärare 1 och 4 använder sig av bestämda platser i klassrummet skapar ledaren i 
klassrummet förutsättningar för ett gott undervisningsklimat. Lärarna förutser oönskat 
beteende och försöker avstyra det innan det händer, vilket Doyles forskning av Classroom 
management ,1980 visar vara en faktor för ett framgångsrikt ledarskap där lärare 
kommunicerar regler genom att använda sig av bestämda platser (Doyle, 1980). Eleverna 
behöver nödvändigtvis inte veta varför lärare använder sig av bestämda platser men 
kommunicerar att regeln ska efterföljas. Lärare 1 och 4 talar även om elevernas ängslan på 
grund av ensamhet och otrygghet som en anledning till bestämda platser vilket visar tydliga 
tecken på ett Auktoritativt ledarskap. Den här ledarstilen kännetecknas av positivitet, 
lyhördhet, värme och sensitivitet där läraren tar elevernas känslor och åsikter och tankar i 
beaktning (Thornberg, 2020). Ur ett socioekologiskt systemteoretiskt perspektiv kan ramar, 
rutiner och regler förstås som första mötet mellan elevernas och lärarens individuella 
microsystem. Där eleverna har olika ramar, rutiner och regler sedan innan med andra lärare 
eller hemifrån med andra mesosystem och är i behov att etablera en ny struktur. Läraren som 
ledare behöver sätta nya ramar, rutiner och regler för ett gemensamt fungerande mesosystem 
där en fungerande undervisning i klassrummet kan ta plats. Läraren utvecklar då 
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gemensamma värden och mål för att elevernas sociala och akademiska utveckling ska ske 
(Bouchard & Smith, 2017). 
 

6.2 Bemötande  
 
Samtliga lärare talar om att bemöta eleverna med ett lugn där lärare inte bidrar till att öka 
energin i klassrummet, där ett lågaffektivt bemötande nämns som positivt.  
 
Lärare 1 betonar vikten av att bemöta eleverna med ett lugn för att bidra till en lugnare 
klassrumsmiljö. Ett lågaffektivt bemötande främjar ett lugn i klassrummet där tålamod är en 
viktig egenskap att besitta för att inte gå i affekt och bidra till en ökad energi i klassrummet 
vid oönskad beteende. Dock markerar lärare 1 när ett oönskat beteende skadar någon annan 
elev. Lärare 3 talar om liknande, att han har ett lågaffektivt bemötande som skapar ett lugn 
och stillhet i klassrummet men att det är viktigt att markera för eleverna som beter sig illa mot 
en annan klasskamrat för att oönskat beteende ska upphöra i likhet med lärare 1,4 och 5. 
 

”du kommer längre med att försöka närma dig den eleven och tillrättalägga för den 
eleven tills den lugnar ner sig. Än att man börjar gapa och skrika [...] då får man bara en 
konflikt. [...] om eleven beter sig illa mot en annan elev måste man markera stenhårt 
direkt så att alla fattar att det där gör du inte om” (Lärare 1, 2021). 

”nu har jag mer ett lågaffektivt bemötande [...] när det är någon man märker beter sig illa 
mot någon annan klasskamrat då vill jag ju markera hårt. Men om eleven sitter med fel 
saker, går jag ju hellre fram” (Lärare 3, 2021). 

 
Forskningen om Classroom management visar att läraren ska uppmärksamma oönskat 
beteende genom att be eleven att återgå till arbete. Forskningen visar även att om läraren 
uppmärksammar oönskat beteende som stör undervisningen kan bieffekten vara nedbrytande 
för undervisning genom uppmärksamheten. Läraren löper större risk för att andra elever 
sammansluter sig till det oönskade beteendet och får resterande elever i klassen som åskådare 
till uppmärksamheten läraren skapar (Doyle, 1980). Lärare 1 och Lärare 3 talar om tålamod 
som en egenskap för att hantera oönskat beteende som stör undervisningen i klassen. Genom 
att inte gå i affekt och istället använda ett lågaffektivt bemötande skapar läraren ett lugn i 
klassrummet som bidrar till en god undervisningsmiljö. Dock nämner samtliga lärare att 
läraren bör markera när ett oönskat beteende skadar en annan elev. Det verkar vara värt att 
skada undervisningen tillfälligt genom att dra åt sig uppmärksamhet på grund av att 
uppmärksamma oönskat beteende som är skadligt för en annan elev. Lärare 1 nämner även att 
detta är en strategi för att visa andra elever att ett skadligt oönskat beteende inte är okej.  
 
Lärare 4 nämner att hon inte är sträng utan anledning, men att det krävs om tillfälle uppstår, i 
likhet med lärare 1 och 3. Läraren 4 talar även om att hon bemöter oönskat beteende med 
tålamod istället för att bli arg då läraren försöker förstå bakomliggandeanledning till att 
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oönskade beteendet har uppstått för att försöka reda ut situationen. Lärare 5 talar också om att 
tålamod är en viktig egenskap att besitta då läraren undersöker varför eleven uppträder med 
ett oönskat beteende innan läraren brusar upp och säger till. Lärare 5 förklarar, om inte läraren 
besitter tålamod och använder strategier som bidrar till ökad energi kan läraren skada 
relationen med eleven vilket kan bli skadligt för undervisningen i framtiden. Lärare 5 
beskriver att dialog är en viktig faktor för att förstå varför eleven uppträder med ett oönskat 
beteende.  
 

”om man stör lektionerna får man ju bli strängare. Man bör ju försöka lösa det på något 
sätt innan man behöver bli sträng, [...] att man pratar med eleven, ta eleven utanför 
klassrummet […] Men man behöver tålamod, även om man blir arg på dom och tycker 
dom gör fel får man försöka ha lite tålamod och försöka förstå varför” (Lärare 4, 2021). 

”Det där med tålamod är väldigt viktigt, [...] att man inte ska hugga vid första grejen som 
man tycker är lite tokig utan försök ha lite is i magen om det inte är direkt någon fara. [...] 
[...] Den missen har jag gjort många gånger i mitt ledarskap att man börjar gå i gång men 
sedan visar det sig att det var helt fel” (Lärare 5, 2021). 

”Då kan du bränna broarna med den eleven för ganska lång tid framöver, och den eleven 
sprider den känslan och kanske till och med säger det till andra elever och då får du fler 
emot dig. Du kan rasera ganska mycket genom att bränna av för tidigt ” (Lärare 5, 2021). 

 
Lärare 4 och 5 talar om att försöka förstå bakomliggande anledning varför eleven uppträder 
med ett oönskat beteende genom dialog istället för att ge negativa repressalier. Negativa 
repressalier beskrivs inte vara effektivt ur ett långtidsperspektiv då det kan bryta ned stabilitet 
i undervisningen. Lärare 5 nämner att han inte brusar upp och använder tålamod för att inte få 
negativa konsekvenser av negativa repressalier som kan påverka elev-lärare relationen 
framöver (Doyle, 1980). Lärare 5 talar om dock om att relationen mellan lärare och elev kan 
brytas ned vilken skulle kunna vara en konsekvens av att använda negativa repressalier.   
 
 Lärare 2 menar att uppträda ”schysst” är viktigt egenskap för tonåringar och att läraren agerar 
rättvist och konsekvent i konfliktsituationer för att bygga upp ett förtroendekapital hos eleven. 
Lärare 2 talar även om ödmjukhet, att läraren bör vara ödmjuk inför sina elever och inte sätta 
sig över eleverna. Lärare 2 berättar även att läraren i klassrummet inte har någon självklar 
status som det var förr, nu måste läraren erövra sitt klassrum och att det inte går genom att 
skälla på dom.  
 

”att du är rättvis och schysst. Det är [...] i tonårstiden speciellt oerhört viktigt! [...] Det är 
ju sådana där saker man får vara noga med. Att man agerar rätt om det nu blir en konflikt 
eller situation, att man uppträder schysst. För där har du ju inte byggt upp något 
förtroende kapital ännu” (Lärare 2, 2021). 

”Man får inte glömma att man som lärare inte är bäst i klassen […] även om man sitter på 
viss kunskap som man ska förmedla, alltså inte sätta sig på några höga hästar och att man 
kan mer, och det tror jag eleverna känner av direkt” (Lärare 2, 2021). 
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”på 50, 60, 70-talet i skolan då fick man [...] som lärare, [...] en status där som man hade 
per automatik. Men så tror jag inte det funkar längre, jag tror att man måste erövra sitt 
klassrum på något sätt [...] och det kan man inte göra genom att stå och skälla på dem” 
(Lärare 2, 2021). 

 
Lärare 2 visar tydliga tecken på en Auktoritativ ledare då läraren talar om att bemöta eleverna 
schysst, rättvist, konsekvent med ödmjukhet. Auktoritativa ledare kännetecknas av positivitet, 
lyhördhet, värme med nära relation till sina elever, där sensitivitet och rättvisa och är av 
betydelse där positiva relationer främjas som inte skapar utrymme för negativa repressalier 
(Thornberg, 2020). Läraren 2 talar även om att erövra sin klass genom att bygga ett 
förtroendekapital hos eleverna i likhet med hur Berg, Sundh, Wede (2020) beskriver 
ledarskapet i klassrummet. De nämner att det informella ledarskapet handlar om legitimitet 
och att det är en viktig del av ledarskapet, då läraren bör erövra ledarskapet genom att vinna 
elevers, kollegors, och andras förtroende. De nämner dock att ett informellt ledarskap inte är 
tillräckligt utan ett formellt ledarskap med ämnes och ämnesdidaktiska samt pedagogiska 
kunskaper är viktigt för ledarskapet i klassrummet (Berg, Sundh, Wede, 2020). 
 
Lärare 4 förklarar även vikten av att lyssna på sina elever vilket skiljer sig från de andra 
lärarna. Att ta elevernas åsikter, tankar och synpunkter på allvar. Läraren visar även 
ödmjukhet inför sina elever då lärare 4 upplever att ett sådant bemödande uppskattas av 
eleverna. Lärare 4 förklarar att läraren inte bör bemöta eleverna med ett auktoritärt ledarskap 
utan att göra eleverna delaktiga där vänlighet och glädje är viktigt i sitt bemötande.  
 

”Sedan vill jag vara en lärare som kan lyssna, det tycker jag är väldigt viktigt min roll 
som lärare att inte [...] sista ordet och den som bestämmer allt, [...] Utan alltid ha 
förmågan att lyssna in eleverna och ta deras åsikter på allvar” (Lärare 4, 2021). 

”Två enkla saker men ändå väldigt viktiga saker är att vara vänlig mot dom och glad i sitt 
bemötande” (Lärare 4, 2021) 

 
Lärare 4 visar tecken på olika ledarskapsstilar, i likhet med lärare 2 finns det tecken av ett 
auktoritativt ledarskap då bemötande av eleverna betonas med vänlighet, glädje och 
ödmjukhet (Thornberg, 2020). Lärare 4 visar även på ett demokratiskt ledarskap som 
kännetecknas av att ledaren bestämmer med elevernas inflytande, som inkluderar eleverna i 
undervisningen där elevernas tankar, åsikter och synpunkter tas i beaktning för att kollabera 
(Svenningson och Alvesson, 2019). Lärare 4 talar i likhet med Noddings (2012) forskning om 
att lyssna på eleverna som en del av ett framgångsriks ledarskap. Noddings skriver om hur 
läraren bör lyssna till elevernas uttryckta behov för att skapa förtroendefulla relationer som 
främjar undervisningen då forskningen visar att elever engagerar sig mer i undervisningen.  
Ur ett socioekologiskt systemteoretiskt perspektiv kan bemötandet av lärarna i klassrummet 
spegla elevernas beteende då lärarens och elevens microsystem direkt påverkar varandra i 
mesosystemet. Lärare har där med direkt påverkan eleven då de befinner sig gemensamt i 
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mesosystemet. I det dagliga mötet mellan lärare elev formas elevernas uppträdande efter 
lärarens bemötande. Om lärarens bemötande främjar positivitet och social och akademisk 
utveckling finns det chans att eleverna använder sig av ett prosocialt beteende där efter 
(Bouchard & Smith, 2017). 
 

6.3 Ledarskapet förändras under högstadiet 
 
Samtliga lärare förklarar att ledarskapet förändras från årskurs 6 till årskurs 9, där ledarskapet 
kräver mer ledning initialt för att sedan gå över till ett frialedarskap. 
 
 Lärare 1 menar att sitt ledarskap förändras över tid och att hon upplever skillnad på att leda 
nya sjätteklassare än niondeklassare som hon har haft i 4 år. Lärare 1 talar om skillnaden då 
hon känner sina elever efter 4 år och kan slappna av mer på grund av det. Hon talar om tillit 
och att för varje år som går ökar tilliten på grund av att kännedomen av klassen blir högre. 
Lärare 1 förklara att med nya grupper är hon ”stramare” där struktur, rutiner och fokus på 
ordning och reda är viktigt. 
 

”Jag känner att nya grupper där får jag har samma struktur. [...] det är inte så man får en 
ny grupp och släpper ut dom på något filmarbete det fösta man gör [...] det blir lite mer 
fyrkantigt [...] och det ska vara ordning och reda och det ska vara tyst [...] när man vet 
vart man har dom, då vet man också vad man kan göra” (Lärare 1, 2021). 

 
I likhet förklarar lärare 3 att i början av en ny grupp krävs auktoritet och tydlighet, det är 
läraren som ska leda för att få gruppen att formas för att sedan gå över till ett friare ledarskap. 
När läraren har fått förtroende för elevgruppen kan läraren släppa på ramarna. Läraren 3 
förklara att han har eleverna från årkurs 6 till årskurs 9 och att han håller hårdare i årskurs 6 
än vad han gör med årskurs 9 för att förtroendet ökar och läraren lär känna dem. Detta sker 
vid olika tidpunkt för olika grupper beroende på elevsammansättning och dynamik.  
 

”Dom måste veta tydligt att här är det jag som är ledaren, [...] jag ska inte behöva slita 
med det, det ska bara räcka att jag säger en gång att ”nu är ni tysta, lyssna” och så funkar 
det. Det är ju det som är lite spännande med grupper att det sker vid olika tid för olika 
grupper beroende på dynamiken och sammansättningen av grupper osv. Men jag skulle 
nog säga när jag känner att vi litar på varandra och känner varandra” (Lärare 3, 2021). 

Jag måste nog känna att vi får en form av förtroende för varandra innan jag börjar släppa 
på det. [...] det är när jag känner att det kan få ett ömsesidigt förtroende (Lärare 3, 2021). 

Sedan tycker jag det har lite med ålder att göra, dom yngre får man hålla i lite hårdare 
och styra dom mer, dom äldre kan man ju mer släppa och överlämna ansvar till dom 
(Lärare 3, 2021). 
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Lärare 4 berättar att ledarskapet förändra över tid från årskurs 6 till årskurs 9 då hon har lärt 
känna sina klasser bättre och att eleverna vet vilka rutiner, regler, och ramar som finns. Då 
eleverna har lärt sig hur läraren vill ha det och behöver inte vara lika tydlig varje gång. 
Läraren berättar även hur dialogen med klassen förändras där eleverna får mer inflytande och 
vågar säga ifrån om dem inte förstår.  
 

”man lär känna gruppen [...] och dom förstår vissa saker som jag använder mig av, det 
blir smidigare och smidigare ju längre tid man har haft dom. [...] Dom vågar ju säga till 
mer efter ett tag om dom inte hänger med [...] så får man mer en dialog med klassen på så 
sätt” (Lärare 4, 2021). 

 
Lärare 5 talar om att ledarskapet ser annorlunda ut beroende vilken ålder eleverna har. I 
årskurs 6 lägger lärare 5 mer fokus på ramar för att skapa ordning och reda för att sedan 
släppa på den hårda strukturen då eleverna som är äldre lärt sig hur de ska förhålla sig med 
läraren i sitt klassrum. Läraren talar om att ledarskapet tar en annan form när eleverna blir 
äldre och att eleverna får mer utrymme för att ta eget ansvar. Genom att eleverna blir äldre 
släpper läraren eleverna för att de ska arbeta mer självständigt då det är en del av 
lärprocessen. Yngre elever kräver mer ramar och regler för en funktionsmässig framtid.  
 

”Jag går ju alltid in i 6an [...] och försöker styra upp det för det [...] ger bäst resultat om 
jag är hård i början och styr upp det. Jag tjänar på det längre fram och sedan märker jag 
om gruppen klarar av ett visst friutrymme eller inte och då kan jag släppa på det mer och 
mer” (Lärare 5, 2021). 

”du kan släppa lite på det [...] och fokusera att dom jobbar mer självständigt. Jag stöttar 
ju inte lika mycket som jag gör i 8an och 9an som i 6an, [...] utan jag tänker att det ingår 
lite i lärarprocessen att dom ska klara av lite mer i 8an och 9an [...] Där skiljer sig 
ledarskapsrollen ganska mycket [...] man lägger mycket mer energi och kraft på att styra 
upp ramar och regler för en funktionsmässig framtid” (Lärare 5, 2021). 

 
Att ledarskapet i klassrummet förändras genom högstadiet kan förstås med ett Situations 
anpassat ledarskap, där ledarskapet tar olika skepnad beroende på hur mogna eleverna blir 
och hur självständiga eleverna kan vara. Genom att placera in årskurs 6–9 in i ett situations 
anpassat ledarskap där det fyra olika situationer representerar en årskurs kan vi förstå hur 
ledarskapet förändras (Svenningsson och Alvesson, 2018). 
 
Situation 1 kan förstås som starten av en ny grupp i sjätte klass på höst-terminen. Då läraren 
som ledare har hög närvaro där uppgiftsorientering är hög och relationsorientering är låg. 
Läraren är vägledande, instruerande och har en tydliggörande roll i hur undervisningen ska gå 
till där regler, ramar och rutiner sätts på plats och där eleverna börjar lära känna varandra.  
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Situation 2 kan förstås som en grupp i sjundeklass där lärare ska motivera varför 
undervisningen är viktigt. Vid det här stadiet har gruppen hög uppgiftsorientering och hög 
relationsorientering då eleverna är motiverade och fortfarande lär känna varandra.  
 
Situation 3 kan förstås som en grupp i åttondeklass där lärare fungerar som uppmuntrare för 
att behålla motivation, stöttar gruppen vid genomförandet av uppgifter då 
uppgiftorienteringen är låg och relationsorienteringen hög. Där läraren möjligtvis ger eleverna 
mer ansvar och ett friare ledarskap.  
 
Situation 4 kan förstås som en grupp i nionde klass där uppgiftens mål är att gå ur 
grundskolan eller in i gymnasiet. Läraren som ledare säkerställer att eleverna arbetar mot 
gruppens gemensamma mål och hjälper de elever som tappat motivationen. Vid det här stadiet 
har gruppen låg uppgiftsorientering och låg relationsorientering. Läraren kan vid detta 
stadium delegera ett större eget ansvar till gruppen eller enskilda individer i gruppen för att 
självständighet ska kunna ta plats för en framtid utan läraren som ledare (Stenmo 2013). 
 

6.4 Relationer  
 
Samtliga lärare anser att relationskapandet med eleverna är viktigt med olika tyngdpunkt på 
varför relationer är viktigt. I följande kapitel presenteras varför lärarna tycker relationer med 
sina elever är viktigt som ledare i klassrummet. 
 
Lärare 1 talar om vikten av relationskapandet som en faktor i hur lärare kan styra 
undervisningen i gruppen. Lärare 2 förklarar i likhet med Lärare 1 att relationskapandet sker 
individuellt för att sedan med hela gruppen för att kunna bedriva den undervisningen som är 
tänk, för att eleverna ska veta att läraren vill dem väl.  
 

”Jag tror ju så här, att relationer egentligen är allt för att få gruppen att fungera som man 
vill” (Lärare 1, 2021). 

”Du får bygga upp relation med allihop och sedan när du väl har gjort det [...] Då finns 
det ett förtroendekapital som man kan misslyckas med lite utan att man blir hängd också 
utan att man kan slappna av lite i det” (Lärare 2, 2021). 

 
Noddings (2012) skriver i likhet med vad lärare 1 och 2 förklarar, genom att skapa en relation 
med eleverna kan läraren få med sig eleverna i sin undervisning då läraren visar intresse för 
sina elever. I Hatties forskning Synligt lärande (2018) förklaras den elfte största 
påverkansfaktor på elevernas studiegång vara lärare- elevrelationen där elever med god 
relation med sin lärare visade ha större framgång i sin studiegång. Det nämns även att elever 
som inte har god relation med sin lärare hade större chans att stanna hemma på grund av de 
inte tycker om sin lärare (Hattie, 2018).  
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Lärare 4 talar om variationen av relationer som bildas i klassrummet, där elever som behöver 
extra stöttning ofta bildar en djupare relation. Elever som klarar av skolan utan extra stöttning 
från läraren tenderar inte behöva skapa djupare relation. Lärare 1 förklarar i likhet med lärare 
4 att de elever som behöver mer hjälp och stöttning i skolan kommer de ofta närmare då de 
ofta har kontakt med dem. Med anledning av att de behöver mer hjälp och att de elever som 
klarar av skolan utan extra stöttning inte är i behov av en djupare relation.  
 

”Dom som man behöver hjälpa lite mer kanske man nästan känner närmare relation med 
och pratar oftare med än dom som är högpresterande, för dom klarar sig ofta själva och är 
mer självständiga” (Lärare 4, 2021). 

”Dom som har det svårare på olika sätt dom upplever jag att man får en fördjupad kontakt 
med för att man måste stöta och blöta lite med dom [...] alltså man pratar med dom lite 
mer och hör hur det går. [...] man får en relation på ett annat sätt” (Lärare 1, 2021).  

 
Aspelin skriver i sin forskning om sam-varo möten mellan människor. Detta möte innebär ett 
personligt möte som sker i det oförutsägbara, där människor tillkänna ger varandra och lär 
känna varandra på ett personligt plan. Sam-varo mötet är präglat av en personlig kontakt där 
relationen via kommunikation, interaktion och dialog skapas för att nå någonting som Aspelin 
kallar den ” tredje agenten” där läraren når eleven med kvalitativ undervisning. Sam-varo 
mötet mellan lärarna 1 och 4 och eleverna kan vara anledningen till att lärare 1 och 4 känner 
en djupare kontakt med elever som behöver extra stöttning. Dagligen interagerar de och lär 
känna varandra för att läraren ska förstå hur de kan hjälpa eleven som behöver extra stötting 
(Aspelin,2013). 
 
Lärare 3 poängterar att avsikten inte är att bli kompis med eleverna utan att de ska känna sig 
trygga med att söka upp läraren om eleven har problem. Lärare 3 vill även ha en avslappnad 
relation till eleverna där läraren intresserar sig för sina elever genom att tala om ämnen 
utanför klassrummet för att bygga på relationen.  
 

”Jag vill ju vara en sån läraren/ledare som dom ska kunna trygga med att komma till mig 
om dom behöver hjälp eller bekymmer [...]. Jag hävdar bestämt att du måste bygga bra 
relationer mer eleverna, det är A och O” (Lärare 3, 2021). 

”Jag vill ha ett avslappnat förhållande till eleven så att dom känner att vi kan snacka 
fotbollsresultat med dom, jag ska kunna dra en dålig ordvits och skämta både i grupp 
med elev, en till en” (Lärare 3, 2021). 

 
I likhet med lärare 3 förklarar lärare 4 om vikten av att vara social med eleverna för att kunna 
bygga relationer i anknytning till undervisningen då läraren intresserar sig för eleven 
angående personliga intressen m.m. för att se eleverna som individer och lära känna dem. 
Lärare 4 förklarar även att elever ofta intresserar sig för läraren och vill veta mer om henne, 
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Läraren 4 poängterar att det är viktigt att vara öppen med sig själv för att kunna bygga 
relationer med sina elever.  
 

 ”att man visar intresse för dom som personer och jag tror det har stor betydelse. För jag 
tror du får dom att bli sedda och känna att man har en relation med läraren […] ofta 
kommer ju elever fram och frågar annorlunda grejer, att man alltid är öppen om sig själv 
och svarar” (Lärare 4, 2021). 

 
Lärare 5 talar även om vikten av relationer för att få eleverna med sig i undervisningen. Samt 
att tala med eleverna genom att intressera sig för dem utanför klassrummet genom att prata 
om vad de gör på fritiden eller annat och att det är nödvändigt för att bygga relationer. 
Läraren 5 talar även om att det är viktigt att eleverna ska kunna komma till honom för att tala 
om deras problem i likhet med lärare 3.  
 

”har du inte en relation med eleverna […] kommer du få en elev som sitter och gör annat 
än att vara med på lektionen. Så att få en relation med eleverna [...] är väldigt viktigt” 
(Lärare 5, 2021). 

”intressera dig för vad dom gör när dom är lite avväpnade som dom är utanför 
klassrummet […] bara ställ någon fråga eller säg hej, sådana saker är jätteviktiga för då 
får du ju oftast en relation, för då kommer oftast eleven till dig om det skulle vara 
någonting” (Lärare 5, 2021). 

 
Lärare 3, 4 och 5 berättar gemensamt om att tala med eleverna, i såväl som utanför 
klassrummet. Noddings (2012) skriver om att relationskapandet kan ske i och utanför 
klassrummet eller i och utanför sitt eget ämne för att arbeta med relationsbyggande. Noddings 
(2012) menar att, om lärare skapar relationer på detta sätt kan läraren sedan använda sina 
relationer i sin undervisning då eleverna har större sannolikhet att engagera sig när eleverna 
ha en god relation till sin lärare. Lika så talar Hatties forskning om att goda relationer främjar 
eleverna studiegång då eleverna visar större engagemang och respekt för läraren. Lärarna talar 
om att vara sociala med eleverna i och utanför klassrummet som en viktig del av att skapa 
relationer med eleverna (Hattie, 2018). Lärare 3 och 5 förklarar även hur de vill att eleverna 
ska känna sig trygga att söka upp lärare med elevens personliga problem eller skolproblem. 
Lärarna vill möjligtvis detta för att kunna hjälpa dem och ser även en möjlighet att kunna 
bygga en relation därifrån. Mötet i och utanför klassrummet kan förstå som sam-verkanmötet 
vilket skiljer sig åt från sam-varo mötet. Vid sam-verkanmötet sker en sam-koordinerade 
handlingar som uppfyller samtalets syfte genom att använda sociala och kulturella normer. 
Syftet i detta fall är att läraren samtalar med eleverna om ämnen i och utanför klassrummet 
för att uppnå relationer (Aspelin, 2013). 
 
Lärare 2 talar om likheten mellan distansundervisning under corona-pandemin och ett 
ledarskap utan relationer då det är svårt att skapa eller vid behålla relationer. Lärare 2 berättar 
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att ett ledarskap utan relationer får läraren inte med sig mer än 75 % av eleverna då resterande 
elever faller bort på grund av saknad av relation. 30 % av yrket försvinner då kvaliteten på 
undervisningen minskar på grund av relationskapande inte finns där. För att kunna bygga ett 
förtroende för eleverna måste relationskapandet utövas för ett framgångsrikt ledarskap.  
 

”det blir ju lite som distansundervisningen, då har du ingen relation alls. Och då kör du 
på och tror att du har med dig 100% av eleverna men du har nog inte med dig mer än 
75% av eleverna. [...] I och med att jag inte får dom relationerna [...] är detta helt 
meningslöst. […] då har man tagit bort 30% av läraryrket. [...] och det tror jag bottnar i 
det att, du kan inte utöva dom relationerna” (Lärare 2, 2021). 

 
Lärare 2 talar om avsaknaden av relationer och hur det påverkar undervisningen där efter. 
Avsaknaden av relationen kan förstås ur ett socialekologiskt systemteoretiskt perspektiv då 
läraren befinner sig fysiskt tillsammans i klassrummet med eleven men att läraren inte 
befinner sig i elevens mentala mesosystem på grund av att eleven inte har någon relation till 
läraren. Lärare 2 talar om att fysiskt inte befinna sig på samma plats på grund av att 
distansstudierna inte tillåter. Detta kan jämföras med att befinna sig i samma mesosystem men 
att eleven inte har någon relation. Läraren talar om att 30% av läraryrket försvinner på grund 
av avsaknadrelation vilket skulle kunna innebära att 30% av yrket kan försvinna om lärare 
inte skapar relation när eleven är på plats, vilket lärare 2 menar försämrar 
undervisningskvaliteten. Detta kan förstås som att läraren befinner sig fysiskt i samma 
mesosystem och då bilda relationer med eleverna lättare då läraren har direkt påverkan på 
eleven. Samtliga lärare påpekar vikten av relationer med eleverna för att för ett framgångsrikt 
ledarskap som i sin tur gynnar elevernas studiegång. Genom att läraren skapar relationer med 
sina elever i mesosystemet kan läraren där med direkt påverka elevernas studiesituation då de 
har kontakt med sina elever (Bouchard & Smith, 2017). 
 

6.5 Yrkeserfarenhet  
 
Samtliga lärare berättar hur deras ledarskap har förändrats genom sin yrkeserfarenhet som har 
främjat deras ledarskap i klassrummet. Lärare 1 berättar att genom hennes yrkeserfarenhet har 
fokus skiftat från sig själv som lärare till elevgruppen som ska undervisas. Att erfarenheten 
under åren har lärt henne att relationer är en viktig aspekt. Lärare 1 förklarar att som 
nyutexaminerad lärare satt hon och planerade lektioner in i minsta detalj för att sedan med 
tiden bli mer avslappnad i förhållande till sitt yrke och som ledare i klassrummet.   
 

”Jag tror nog att det var mer fokus på JAG, hur ska JAG ska göra för att dom ska lära sig 
så mycket som möjligt. och sedan med grupper som jag har tyckte varit svåra [...] märkte 
jag att relationer, man får inte ge sig bara” (Lärare 1, 2021). 
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Lärare 2 anser att erfarenhet spelar stor roll i hur ledarskapet i klassrummet tar form. Att 
lärare i början av sin karriär är nybörjare och faller i fällor som sedan skapar lärdom och att i 
början av lärarkarriären har mer fokus på ordning i klassrummet. Lärare 2 berättar att med sin 
yrkeserfarenhet inte befinner sig med ordningsfrågor längre, då ämnet som ska undervisas tar 
större plats och att säkerheten i sitt ämne bringar där med ledarskapet. Som erfaren lärare 
finns inte behovet längre av att hävda sig som ledare i klassrummet då eleverna förstår det 
efter ett tag. Som ny lärare talar lärare 2 om att ett auktoritärt ledarskap inte funkade då 
eleverna inte förstod ledarskapet. Lärare 2 berättar att han har en mycket tydlig bild av vart 
sina elever befinner sig kunskapsmässigt och att de kan vila på läraren och där med skapa 
trygghet för ett framgångsrikt ledarskap.  
 

”I början var man grön och gick i massa fällor […] då blir det mycket fokus på ordning, 
men jag är inte där längre [...] Jag vet någonstans i mitt ämne, vart vi ska, och då kan man 
vila i det […] och då får man det nästan ledarskapet bakvägen. Du behöver inte [...] tala 
om att det är jag som bestämmer varje gång, då vet ju eleverna det efter ett tag” (Lärare 2, 
2021). 

”Jag tror min styrka […] blivit det är att jag har full koll på alla elever och vet exakt vart 
dom är och vart dom ska och det tror jag ger dem en trygghet också […] jag har 90st och 
vet vad som är bra och dåligt för dem och det är ju något man lär sig med åren. Det har 
man ju inte i början, det är ju viss erfarenhet men det är min styrka och då får man 
ledarskapet på köpet” (Lärare 2, 2021). 

 
Lärare 3 berättar också att sitt ledarskap har förändrats över tid. När lärare 3 var oerfaren föll 
det mer naturligt att höja rösten och skälla på eleverna genom att ”brusa upp”. Nu när lärare 3 
har 22 års yrkeserfarenhet har lärarens ledarskap förändrats till ett mer lågaffektivt ledarskap 
där han är lugnare. Lärare 3 förklarar att han använder gester och blickar för att ”säga till” 
samt att relationsskapandet med eleverna har tagit större plats i sitt arbete på senare dagar. 
 

”Jag hade snabbare till att höja röst och skälla och jag brusade upp mer tidigare och 
tänkte att här så krävs det att ibland man använder […] hög röst och tydligt tala om att det 
här är fel, det händer ju väldigt sällan nu. Utan nu har jag mer ett lågaffektivt bemötande. 
Men jag tror också att det har att göra med, det räcker kanske med en blick [...] gest och 
det kommer väl sig i att jag har blivit bättre att skapa relation med eleverna” (Lärare 3, 
2021). 

 
 Lärare 4 nämner att med sin erfarenhet har hon blivit säkrare i sitt ledarskap och behöver inte 
vara orolig för sin undervisning då hon vet hur hon ska agera framför klassen. Genom att 
utvärdera sin undervisning blir lärare 4 säkrare och behöver inte planera in allt i minsta detalj 
då klassrumsrutiner sitter bättre nu än förr.  
 
Lärare 5 talar om att med yrkeserfarenhet har han blivit lugnare i sitt ledarskap, då det inte är 
första gången som han upplever det som kan hända i en klass. Lärare 5 har även lärt känna sig 
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själv som ledare i klassrummet och finner trygghet i det. Genom erfarenheten behöver inte 
han fokusera på exakt lektionsplanering då läraren har ett långsiktigt mål att uppnå.  
 

”När man blir erfaren blir man lugnare också [...] om det inte går som jag har tänkt mig 
[...] då tar man det och försöker styra upp det mot det mål man ändå har. Man lär känna 
sig själv när man blir äldre också. […] man blir lugnare […] man är med om saker flera 
gånger. […] Första gången du gör allting så är det ju nervöst, första gången du står inför 
en klass och hundrade gången du står inför en klass är ju inte samma sak alls […] så 
erfarenheten gör otroligt mycket. Erfarenhet är ofrånkomligt en av dom viktigaste 
delarna” (Lärare 5, 2021). 

 
Samtliga lärare förklarar hur deras ledarskap har förändrats med sin yrkeserfarenhet.  
Lärare 1 förklarar att hennes fokus har skiftat från lärarens ”jag” till eleverna som grupp. 
Lärare 4 talar i likhet med lärare 1 om att planeringen av lektioner inte sker i minsta detalj 
längre. Lärare 2 förklarar att fokus har skiftat från ordning i klassrummet till ämnet som 
undervisas och att han har större koll på sina elever och finner trygghet i det. Lärare 3 har 
skiftat från att höja rösten och brusa upp till att använda ett lågaffektivt bemötande och skapa 
relationer. Lärare 5 berättar att han är lugnare och finner trygghet i sin erfarenhet då han har 
varit lärare länge och kan vila på sin efterfarenhet.  
 
Ur ett socialekologiskt systemteoretiskt perspektiv kan erfarenhet studeras med hjälp av 
Chronossystemet, då händelser i individens liv påverkar individens utveckling över 
kronologisk tid. Genom att lärarna har mellan 16 och 26 års yrkeserfarenhet har lärarna 
utvecklat sitt ledarskap med hjälp av sin tid och misstag. Händelser som inte får den utgång 
som är önskad utvärderas till nästa undervisningsmoment för att uppnå önskat utgång. 
Ledarskapet förändrar skepnad och utvecklas när läraren förstår att ledarskapet ständigt 
prövas och omprövas för att undervisningen och ledarskapet ska bli bättre för att nå målet 
läraren vill. Chronosperspektivet är viktigt att illustrera då samtliga lärares erfarenhet är 
mellan 16–26 år vilket innebär att lärarna haft lång tid att förstå hur sitt ledarskap påverkar 
dem själva och deras elever och i sin tur undervisningen. Lärarens Chronossystem påverkar 
lärarens egna microsystem som i sin tur påverkar elevernas microsystem i det gemensamma 
mesosystemet där lärare och elev befinner sig tillsammans i klassrummet (Bouchard & Smith, 
2017). 
 

6.6 Didaktik  
 
Det är endast två lärare som talar om didaktik för ett framgångsrikt ledarskap. Lärare 2 talar 
om att ledarskapet i klassrummet handlar om didaktik, där skapandet och förklarandet av 
uppgifter har en betydelse för hur elever agerar i klassrummet. Lärare 2 menar att anledning 
till att en klass inte fokuserar eller arbetar är på grund av att uppgiften som presenteras har 
brister eller för att eleverna inte förstår vad de ska göra, detta får eleverna att bli ofokuserade. 
Lärare 2 talar då om vikten att ta elevernas tid till att förklara vad eleverna ska arbeta med.  
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”Du kan inte komma med dåliga uppgifter, det är helt meningslöst ” (Lärare 2, 2021). 

”Att alla hittar någonting i den som de kan göra någonting av och då har man lyckats och 
då behöver man inte vara ledare längre då fungerar uppgiften som sådan. Men står du då 
med en dålig uppgift, då kan det visa sig att uppgiften är dålig […]. Det är ju ofta då det 
ballar ur, för att uppgiften är kass. Det glömmer man ibland, hälften har inte fattat vad 
dom ska göra liksom. Man ska lägga rätt mycket tid inledningsvis (Lärare 2, 2021). 

 
Stensmo (2008) skriver om fem olika punkter som leder till ett framgångsrikt ledarskap. Den 
fjärde punkten handlar om kommunikation av information, där läraren bär ansvaret för att 
presentera information på ett tydligt sätt genom att ge tydliga anvisningar och mål. En 
didaktisk ledare konkretiserar stora komplexa uppgifter ned till mindre lättförståeliga 
uppgifter för att eleverna ska förstå bättre och kunna tillgodogöra sig undervisningen. 
Resultaten i studien visar även att lärare har bättre ledarskap genom att besitta didaktiska 
kunskaper samt att läraren har kännedom om elevernas studiekunskaper och inlärning 
strategier (Stensmo, 2008). Om inte läraren besitter didaktiska kunskaper kan möjligtvis det 
lärare 2 förklarar vara fallet, att undervisningen och ledarskapet fallerar på grund av att 
läraren inte besitter didaktiska kunskaper. Detta kan resultera att eleverna inte vet vad de ska 
göra, som i sin tur ökar risken för oönskat beteende.  
 
Lärare 4 talar om didaktik i likhet med lärare 2 om ansvaret som ledare i klassrummet är att 
det ska vara trevligt att vara i skolan och undervisningen ska kännas intressant och lustfylld. 
Lärare nämner att undervisningen i skolan ofta kan vara monoton och enformig.  
 

”Jag tycker också man har ett annat ansvar som ledare och det är att det ska vara lite 
trevligt i klassrummet och att vara i skolan. Man hör ganska ofta att lärare har monoton 
undervisning och att man inte varierar sin undervisning eller gör något lite annorlunda 
emellanåt. Det tycker jag är viktigt som ledare i klassrummet att ta ansvar för skolan ska 
vara lite lustfylld också” (Lärare 4, 2020). 

 
Lärare 2 talar om ansvaret läraren som ledare bär genom att göra undervisningen förståelig 
och intressant för att eleverna ska bli engagerade i undervisningen. Genom att göra olika 
didaktiska val kan lärare 2 skapa en undervisning som är varierad och skapar intresse hos 
eleverna. VAD och HUR frågan får stort fokus för att möjligtvis inte presentera ”dåliga 
uppgifter”. Lärare 4 talar om att skapa en varierad och lustfylld undervisning för ett 
framgångsrikt ledarskap i klassrummet. I Likhet med lärare 2 och 4 skriver Berg, Sundh, 
Wede (2020) angående det formella ledarskapet, vilket innefattar ämneskunskaper, 
ämnesdidaktiska kunskaper och pedagogiska kunskaper och att de tre färdigheterna är en 
förutsättning för att kunna leda en klass. De beskriver även att det formella ledarskapet är en 
tillräcklig förutsättning för att kunna leda en klass men att det informella ledarskapet då 



 
 

30 

legitimitet och elevers förtroende även spelar roll för ett framgångsrikt ledarskap i 
klassrummet (Berg, Sundh, Wede, 2020). 
 
Ur ett socioekologiskt systemteoretiskt perspektiv finns det en antydan till en koppling mellan 
elevernas och lärarens microsystem och gemensamma mesosystem. Lärare 2 och 4 
undervisning påverkar eleverna i klassrummet genom att de skapar undervisning som i sin tur 
har påverkan på eleverna. Påverkan skulle kunna vara positiv och eleverna tycker 
undervisningen är förståelig, intressant och lustfylld. Påverkan skulle även kunna vara negativ 
och eleverna inte förstår och tycker att undervisningen är ointressant och enformig. Det mest 
troliga är dock att eleverna i klassen upplever olika då eleverna är enskilda individer. 
Kopplingen mellan micro-och mesosystemet är svag för att det inte är läraren som individ 
som påverkar eleverna utan det är undervisningen som läraren skapar i klassrummet. Det 
skulle dock kunna vara läraren som person som gör undervisningen intressant då personen i 
sig själv skapar intresse även om undervisningen i sig själv är ointressant (Bouchard & Smith, 
2017). 

7.Slutdiskussion  
 
I detta avsnitt sker sammanfattning och diskussion angående de resultat som studien har 
kommit fram till med hänsyn till syfte och frågeställning. Det kommer även diskuteras 
studiens tillvägagångsätt samt konsekvenser och förslag på vidare forskning.  
 

7.1 Koppling med syfte och frågeställning 
 
Ledarskapet i klassrummet studeras med anledning av nyfikenhet, intresse, brist på 
ledarskapsundervisning från lärarutbildningen och att ledarskapet i klassrummet beskrivs som 
en stor utmaning för nyexaminerad i början av sin karriär (Wubbels, 2011). Den här studien 
kan dock endast svara på vad fem lärare på grundskolan i årskurs 6–9 anser vara ett 
framgångsrikt ledaskap och vilka aspekter som anses vara viktiga för ledarskapet i 
klassrummet. Studiens syfte och frågeställning är att undersöka vad fem lärare i grundskolan i 
årskurs 6–9 anser vara ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Studien visar att de fem 
lärare som intervjuats anser att ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet kännetecknas av sex 
följande kategorier. 
  
1. Ramar, Rutiner och Regler 

2. Bemötande  

3. Ledarskapet förändras under högstadiet 

4. Relationer 

5. Yrkeserfarenhet  

6. Didaktik 
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7.2 Slutsatser  
 

7.2.1 Ramar, Rutiner och Regler 
 

Intervjupersonerna talar om regler ramar och rutiner för att få struktur på sin undervisning för 
akademisk utveckling hos sina elever, dock har lärarna olika strategier. Lärare 1 talar om att 
rutiner skapar trygghet i klassrummet, Lärare 3 och 5 talar om att de måste ha tydliga gränser 
och ramar på grund av säkerhet och stora rörelseytor. Lärare 4 och 2 talar gemensamt om ett 
långtidsperspektiv där de har flera år på sig att forma eleverna med gränser och regler. Lärare 
1 och 4 talar gemensamt om att regeln bestämda platser är viktigt för klassens ordning och 
elevernas trygghet då läraren bär ansvaret för elevernas trygghet och att eleverna alltid ska ha 
någon att sitta jämte. Resultatet stämmer i hög grad överens med forskningen Classroom 
management, vad läraren som ledare gör för att skapa en undervisningsmiljö som gynnar 
elevernas akademiska och sociala utveckling där intervjupersonerna har olika strategier men 
målet är detsamma (Doyle, 1980). 
 
Lärarna 3 och 5 talar om att ett auktoritärt ledarskap leder till en framgång för ramar, rutiner 
och regler, detta behöver möjligtvis inte vara svaret på hur ett framgångsrikt ledarskap skapas 
utan det fungerar för deras undervisning och deras klasser. Lärare 1 och 4 har ett auktoritativt 
ledarskap som fungerar för deras ramar rutiner och regler i sin undervisning. Detta visar att 
det inte finns ett ensidigt svar på hur ett framgångsrikt ledarskap utövas. Läraren gör det som 
krävs för att deras undervisning ska ge eleverna social och akademisk utveckling vilket visar 
att det inte enbart finns ett ledarskap som är gynnsamt utan att ledarskapsrollen kan ta olika 
skepnad beroende på vilken klass som läraren har framför sig och beroende vem läraren är 
som ska ta på sig ledaransvaret.  
 

7.2.2 Bemötande  
 

Vad gäller bemötande kan slutsatsen dras att samtligar lärare anser att tålamod och ett lugn 
bemötande är att föredra för att inte bidra till en laddad energi i klassrummet där tålamod är 
en egenskap som är viktig för att hindra konflikt. Dock talar Lärare 1, 4 och 5 om att de 
markerar tydligt när ett skadligt oönskat beteende upptäcks för att förhindra skada samt visa 
exempel för andra elever. Lärare 2 och 4 talar om egenskaper där auktoritativt ledarskap har 
en fördel, då läraren bör ha tålamod, lyssna, vara schysst och rättvis, och att ett auktoritärt 
ledarskap inte är gynnsamt för klassrumsmiljön då det kan vara konfliktframkallande i 
klassrummet (Doyle,1980). Lärare 1, 4 och 5 anser att tålamod och ett lugnt bemötande kan 
brytas med undantag för att motverka ett skadligt oönskat beteende mot andra elever vilket är 
motsägelsefullt. Detta kan förstås som en typ av konflikthantering för att eleverna ska förstå 
att det oönskade beteendet inte är acceptabelt genom att läraren markerar hårt mot elever som 
uppträder med ett skadligt oönskat beteende. Detta kan dock riskera att äventyra relationen 
mellan lärare och elev då eleven kan ta skada av att läraren markerar vilket kan innebära att 
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bemötandet av läraren inte leder till framgång utan motsatsen. Det kan även äventyra 
undervisningen då läraren går in i konflikt med eleven för att markera istället för att 
undervisa. Detta är ett problem som lärare 5 talar om då läraren snabbt kan ”bränna broarna” 
med enskilda elever. I sådana fall gäller det för läraren att känna sina elever för att veta hur 
läraren ska agera i given situation.  
 

7.2.3 Ledarskapet förändras under högstadiet 
 

Slutsatsen som dras utifrån hur lärarnas ledarskap förändras under högstadiet är att lärarna 
bekräftar ett auktoritärt ledarskap behövs initialt för att sätta regler ramar och rutiner för att 
sedan gå över till ett friare ledarskap när förtroende för gruppen har byggts upp. Ett situations 
anpassat ledarskap har identifierats som löper över fyra år, där de fyra situationerna motsvarar 
en årskurs från 6–9 (Svenningsson och Alvesson, 2018). Dock finns det möjlighet att 
ledarskapet förändras med den anledningen av att eleverna blir äldre och inte beroende på 
vilken årskurs eleverna går i. Elever som går i årskurs 6 är generellt yngre än vad elever i 
årskurs 9 är, vilket skulle kunna förklara ledarskapsskillnaden då åldersskillnaden är tre år. 
Ledarskapet kan även ta olika skepnad beroende på vilka förutsättningar elevgruppen har där 
gruppdynamik och elevsammansättning kan ha påverkan på hur ledarskapet förändras.  
 

7.2.4 Relationer 
 

Slutsatsen som dras är att relationskapandet i ledarskapet är viktigt för att få med sig eleverna 
i sin undervisning. Lärare 3, 4 och 5 talar om att de skapar relationer genom att socialisera sig 
med eleverna i och utanför klassrummet där intresse för sina elever är viktigt för att skapa 
relation. Lärare 4 och 2 talar även skillnader på relationerna mellan lärare elev och där olika 
typer av möte sker, sam-varo möte eller samverkan-mötet beroende på hur mycket extra 
stöttning eleven är i behov av (Aspelin, 2013). Lärare 2 talar om vikten av relationer genom 
att förklara hur undervisningen hade varit utan och menar att kvaliteten på undervisningen 
hade sänkts utan relationer. Lärare 3 och 5 talar om vikten att skapa relationer med eleverna 
för att de ska kunna komma till lärarna om de har problem. Att vara lärare är ett komplext 
yrke som kräver hög social kompetens då läraren ständigt möter sina elever och där med 
skapar relationer med sina elever medvetet eller omedvetet. Med lärarnas utsagor som 
bakgrund finns anledning att anta att läraren bör medvetet försöka skapa goda relationer med 
sina elever för ett framgångsrikt ledarskap som i sin tur gynnar elevernas undervisning. Å ena 
sidan kan för goda relationer äventyra relationen mellan lärare och elev då relationen blir för 
privata eller personliga för att ledarskapet ska ha en önskad effekt. Om eleverna känner att det 
har för nära relation med läraren kan det finns risk för att eleverna tappar respekt för läraren 
då läraren blir en kompis och inte en ledare. Å andra sidan finns det risk för att relationen blir 
för opersonlig eller frånvarande att eleverna inte ser läraren som ledare på grund av att eleven 
inte ser sin lärare som ledare för att de inte har någon relation med sin lärare. Genom lärarens 
yrkeserfarenhet finns det möjligheter att skapa relationer med sina elever och där igenom 
förstå hur relationer påverkar ledarskapet för att sedan bilda de relationer läraren själv anser är 
viktigt för sitt ledarskap och undervisning.  
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7.2.5 Yrkeserfarenhet  
 

 Slutsatserna som kan dras är att erfarenhet har påverkan i hur ledarskapet tar form. Samtliga 
intervjupersonerna förklarar hur deras erfarenhet har förändrat dem som ledare i klassrummet.  
Lärare 1 talar om att fokusen har skiftat från sig själv till eleverna då hon kan slappna av som 
ledare. Lärare 2 förklara att som oerfaren lärare lär man sig av sina misstag och att han 
numera har fokus på ämnet i stället för ordningen i klassrummet. Med erfarenheten har han en 
tydligare kunskapsbild av sina elever vilket gynnar ledarskapet. Lärare 3 förklara att han 
höjde rösten, skällde, och brusade upp mycket som oerfaren lärare och att nu använder läraren 
ett lågaffektivt bemötande med blickar och gester där relationskapandet har tagit större plats. 
Lärare 4 talar om att hon är säkrare i sitt ledarskap genom sin erfarenhet och att hon har 
utvärderat sin undervisning många gånger. Lärare 5 talar om att han är en lugnare ledare då 
erfarenheten har gjort honom säker. Han har även lärt känna sig själv som ledaren i 
klassrummet och finner trygghet i det och behöver inte detaljplanera då han har ett långsiktigt 
mål med sitt ledarskap och undervisning. Nu med 16–26 års yrkeserfarenhet förklarar 
samtliga lärare att deras erfarenheter har fått dem att förändra sitt ledarskap på grund av att de 
ständigt prövar och omprövar sitt ledarskap dagligen över lång tid. Å andra sidan har samtliga 
lärare undervisat mellan 16–26 år vilket innebär att de har åldrats lika många år, vilket bidrar 
till att individens egenskaper och personlighet även förändras på grund av livserfarenheten har 
bidraget till det. Det finns anledning att tro att det inte enbart är yrkeserfarenheten som bidrar 
till ledarskapets förändring utan lärarens livserfarenhet också.  
 
Genomgående av de sex kategorierna kan det socioekologiska systemteoretiska perspektivet 
följas då elevernas och lärarens microsystem ständigt möts i mesosystemet (klassrummet). 
Läraren har där med direkt påverkan på hur eleven uppträder i klassrummet genom lärarens 
ledarskap. Förändringen av lärarens ledarskap kan även förstås med hjälp av chronosystemet 
då lärarens ledarskap förändras genom händelser och upplevelser i sitt yrkesliv. Genom att 
lära sig av sina misstag och att utvärdera sitt ledarskap och undervisning finns det anledning 
att tro att ledarskapet utvecklas därefter. 
 
Under rådande COVID-19 pandemi 2020/2021 kan även Macrosystemet tas i beaktning då 
macrosystemet består av bland annat sociala, politiska beslut har påverkan på individens 
utveckling. Under året 2020/2021 har stora delar av undervisningen bedrivits på distans på 
grund av COVID-19 pandemin, då politiska beslut har bland annat påverkat 
utbildningsväsendet. Detta har medfört att ledarskapet och undervisningen har förändrats från 
att vara på plats i skolan till att bedrivas hemifrån via internet med hjälp av olika online 
mötesprogram. Dock talar lärarna om ett helhetsperspektiv som inte tar COVID-19 i 
beaktning då pandemin endast har påverkar ungefär sex månader av deras totala yrkesliv. 
Med undantag för lärare 2 som talar om liknelsen mellan avsaknaden av relationer och 
bedriva undervisning på distans då det är svårt att skapa relationer via internet (Bouchard & 
Smith, 2017).  
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7.2.6 Didaktik  
 
Slutsatsen som dras är att lärare 2 och 4 tycker att didaktik är viktig för ledarskapet och 
undervisningen för att eleverna ska förstå undervisningen med tydligt mål och mening samt 
att skapa uppgifter som passar alla i klassrummet. Lärare 2 menar att utformningen av 
uppgifter bringar ledarskapet. Genom att skapa uppgifter som möter eleverna behöver inte 
läraren spendera tid för att få ordning i klassen då uppgiften riktar elevernas fokus till 
skolarbete. Detta anses vara viktigt för ledarskapet för att eleverna ska förstå vad de ska göra 
och minska risken för oönskat beteende. Lärare 4 talar om att ansvaret som ledare i 
klassrummet är att skapa undervisning som inte upplevs monoton och enformig då hon vill att 
skolan ska vara intressant och lustfylld. Stensmo (2008) skriver om att läraren med ett 
framgångsrikt ledarskap har tydliga anvisningar och tydliga mål där didaktiska kunskaperna 
är gynnande (Stenmos, 2008). Visserligen är det viktigt att göra att skolan upplevs lustfylld 
och intressant men risken skulle kunna bli att lärarna blir lekledare snarare än lärare, där 
uppgifterna blir lustfyllda utan mening och mål då lustfylldhet är prioritet, vilket kan hota den 
kvalitativa undervisningen. Å ena sidan finns det stora möjligheter att skapa undervisning 
som är intressant och lustfylld, dock kan det sätta en stor press på läraren, då läraren tvingas 
underhålla ungefär 30 elever varje undervisningstillfälle. Det kan bli svårt för läraren att 
skapa skoluppgifter som alla 30 elever tycker om. Å andra sidan om läraren lyckas med att 
skapa en undervisning som eleverna tycker är intressant och lustfylld har läraren stor chans att 
få eleverna engagerade och intresserade i undervisningen vilket är mycket gynnande för 
undervisningen och ledarskapet. Det är endast två av fem lärare som talar om didaktik som en 
viktig egenskap för ledarskapet. Detta är ett tema som lärarna själva valde att talade om, då 
det tycker att de har stor påverkan på ledarskapet utan att få en konkret fråga om didaktik ur 
frågeguiden. Det finns chans att de andra lärarna tycker att didaktik har påverkan på 
ledarskapet men det är inget som kan styrkas då de inte har pratat om det. 
 

7.2.7 Ledarskapsteorier 
 
Studien kan identifiera olika ledarskapstyper vid olika tillfällen och på olika personer. 
Auktoritärt ledarskap anses vara framgångsrikt initialt, då lärarna talar om att regler ramar och 
rutiner krävs, medan ett auktoritativt ledarskap är en ledarskapsstil som verkar vara med 
personlighetsbunden då lärare kan vara auktoritära vid vissa tillfällen men verkar har ett 
auktoritativt ledarskap som personlighet. Lärare 1, 2 och 4 visar tecken på ett auktoritativt 
ledarskap medan lärare 3 och 5 visar tecken på ett auktoritärt ledarskap. Lärare 4 visar även 
tecken på ett demokratiskt ledarskap men är ensam om att visa tecken på detta ledarskap.  
Det situationsanpassade ledarskapet är det ledarskapet samtliga lärare besitter då det anpassar 
sitt ledarskap efter elevgruppen genomgående från årskurs 6 till årskurs 9. Det finns möjlighet 
att lärarna besitter både auktoritativt ledarskap, auktoritärt ledarskap och demokratiskt 
ledarskap men att olika ledarskap används vid olika tillfällen, det vore missvisande om lärarna 
enbart skulle besitta en ledarskapsstil. Studiens syfte är dock inte att försöka hitta den 
fulländade ledarskapsstilen utan försöka förstå hur lärare agerar för ett framgångsrikt 
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ledarskap i klassrummet och då finns det anledning att tro att det krävs olika typer av 
ledarskapsteorier som kan komplettera lärarnas uttalanden.  
 

7.3 Utvärdering av undersökning 
 
Studiens genomförande gällande tidigare forskning har baserats på Doyles forskning om 
Classroom management (1980) som är en primärkälla vilket ökar validiteten. Där emot 
används Stensmos bok Ledarskapet i klassrummet (2008) för att presentera Classroom 
Management in Middle and High School Classrooms (2006) vilket är en sekundärkälla. Detta 
ökar risken för misstolkning av originalstudien då den är skriven av en annan person och 
översatt från engelska till svenska. Sekundärkällan har valts eftersom originalstudien inte har 
varit tillgänglig. Trots att det är en sekundärkälla finns det anledning att ta med studien då den 
anses vara tillräckligt tillförlitlig. Annan tidigare forskning gällande relationer i den här 
studien är primära källor som är direkt författade från original skribenten, vilket minskar 
risken för misstolkningar. De ledarskapsteorier som används har varit från sekundära källor 
och flera källor för att komplettera bilden av de olika ledarskapsteorierna för att inte endast 
använda en källa (Svenningson och Alvesson, 2019, Thornberg, 2020, Stensmo, 2013). 
Bronfenbrenners Socialekologiska systemteori är hämtad från Bronfenbrenners egna 
originalverk (Bronfenbrenner, 1979) samt en kompletterande av studie av Bouchard & Smith 
(2017) där förklaringen av den socialekologiska teorin framgår på ett tydligt sätt.   
 
Intervjupersonerna som inkluderats i studien har blivit selektivt utvalda baserat på personlig 
kontakt. Detta medför att den personlig kontakt med intervjupersonerna skulle kunna påverka 
svaren med tanke på intervjuareffekten. Det är dock inte troligt att det selektiva urvalet har 
påverkat studiens resultat eftersom intervjupersonerna talar om sina personliga erfarenheter, 
upplever, åsikter och tankar som är personliga. Med tanke på rådande pandemi finns det 
anledning att använda sig av närmsta personliga kontakter som kan tänka sig delta då 
svårigheter med att få tillgång till okända personer på grund av rådande pandemi. De 
intervjuer som har skett har varit via online-möten vilket kan ha påverkat intervjupersonernas 
svar då det finns anledning att tro att ett personligt möte påverkar intervjusituationen genom 
att en personlig kontakt knyts som öppnar för djupare samtal. Intervjuerna som skett har varit 
30 minuter där frågeguiden har varit en utgångspunkt, dock har inte frågeföljden varit 
densamma då frågorna har ställts i olika ordning för att försöka få till ett naturligt samtal, med 
anledning av att undvika att stressa intervjupersonen och där med hämma information på 
grund av stress, dock kan det inte uteslutas om intervjupersonen har fått intervjuareffekten då 
det är svår variabel att kontrollera (Bryman, 2011). Intervjupersonen har även fått möjlighet 
att utvecklat de områden som varit viktigt för dem för att få ett djup i samtalet och försöka 
förstå vad intervjupersonen anser är ett framgångsrikt ledarskap. Frågeguiden innehåller elva 
frågor vilket skulle kunna reduceras ned till ett mindre antal frågor för att minska risk för 
upprepning då intervjupersonerna möjligtvis svarat på flera frågor på en fråga. 
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7.4 Konsekvenser för lärarprofessionen  
 
Lärarstudenter och lärare oavsett erfarenhet skulle kunna använda den här studien för att ta 
del av hur ledarskapet i klassrummet kan ta form. Den här studien är en version av 
verkligheten och kan inte representera hur det objektiva ledarskapet i klassrummet ser ut då 
läraryrket är mångdimensionellt. Studien kan även nyttjas av andra yrken som har koppling 
till klassrummet för att få en förståelse för hur ledarskapet i klassrummet kan ta form. 
Studiens resultat överensstämmer i hög grad med tidigare forskning och kan analyseras med 
det givna teorier som presenterats tidigare, vilket ökar validiteten då resultaten bearbetas 
genom ett vetenskapligt ljus.  
 
Genom att anonymisera intervjupersonerna kan endast intervjupersonerna själva identifiera 
vad de själva har sagt om de läser den här studien. Genom att inte explicit skriva ut lärarnas 
undervisningsämne blir det svårare för lärarna på samma skola att veta vem de andra är som 
blivit intervjuade. Studien har som avsikt att skydda intervjupersonerna från varandra då 
svaren skulle kunna påverka lärarnas nuvarande relation då de arbetar på samma skola. Dock 
är det mindre troligt att det skulle påverka deras relation om de får vetskap om vad sina 
kollegor anser är ett framgångsrikt ledarskap. Från ett forskaretiskt perspektiv är det viktigt att 
skydda deltagarna som medverkar från möjliga konsekvenser och där med anledning till 
anonymisering.  
 
Vid intervjufasen för den här studien framgick det tydligt att lärarna inte var vana vid att tala 
om sig själv som ledare, de refererade till sig själva endast som läraren i klassrummet. 
Läraren är dock den formella ledaren i klassrummet (Berg, Sundh, Wede, 2020). I artikeln 
Organisationsexpertens råd till lärare: Var skeptiska i veckotidningen: Läraren, talar 
forskaren inom ledarskap från Lunds universitet, Johan Alvehus om tre aspekter att vara 
kritisk mot begreppet ledarskap, då Alvehus talar om att ledarskap är ett diffust begrepp och 
att de anses vara lösningen på alla stora problem då mer ledarskap ska motverka problem. 
Alvehus talar även om att ledarskap är ett mycket ideologiskt laddat ord som förknippas med 
stora ledare och framställs positivt samtidigt som det finns ledare genom historien med 
negativ påverkan där ledarskapet tagit en annan vändning. Ledarskap kan även handla om att 
övertala, manipulera, undanhålla information under beslutsprocesser. Alvehus menar att 
ledarskap har en annan sida som sällan talas om. Ledarskapet handlar inte enbart om personen 
som leder utan lika mycket om ledarskapets efterföljare som låter sig följas av ledaren. 
Alvehus talar om att ledarskap är en kollektiv process då följarna ger upp sin demokratiska 
roll genom att låta ledaren bestämma. Alvehus talar även om att lärarna äger begreppen: 
metodik, pedagogik och didaktik och att begreppet ledarskap inte ägs av lärarkåren (Jane Af 
Sandeberg, 7 maj 2021). Möjligtvis är ledarskap ett begrepp som ligger utanför lärarens 
profession som förknippas med andra organisationer mer än skolan. Genom att skriva den här 
studien ökar chansen att ledarskap som begrepp kommer att få en naturlig plats i skolan och 
inte endast bland stora ledare och företag som har haft inverkan på världen. Detta kan även 
vara förklaringen till varför universiteten inte utbildar lärarstudenter i ledarskap, då det 
möjligtvis anses vara ett fält utanför skola som organisation.  
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7.5 Vidare forskning 
 
Under studiens gång har det framkommit flera ämnen som kan studeras vidare enskilt för en 
djupare studie. Den här studien har tagit fram sex faktorer som lärare anser är viktiga för 
ledarskapet i klassrummet. Som författare för studien har jag tyckt det varit extra intressant 
med faktorn relationer, då jag tror att relationer är avgörande för hur man som lärare kan vara 
en framgångsrik ledare för sina elever i klassrummet. Från ett forskningsperspektiv hade det 
varit intressant att enbart studera ämnet relationer mellan lärare och elev då finns det 
möjlighet att på en mer detaljerad och nyanserad nivå förstå vilken påverkan relationer har.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1 
 
1.Intervjuguide 
 
Frågeställning: Vad anser lärare på grundskola 7–9 ingår i ett framgångsrikt ledarskap i 
klassrummet?  
 

1. Hur länge har du varit lärare? (uppvärmningsfrågor) 
 

2. Varför valde du att bli lärare? (uppvärmningsfrågor) 
 

 
 
 
Intervjuguide:  
 

1. Hur skulle du beskriva ditt ledarskap i klassrummet?  
 

2. Är det såhär du själv leder dina klasser? 
 

3. Skulle du kunna motivera/utveckla varför du använder dig av det ledarskapet? 
 

4. Hur leder du en ny klass? 
 

5. Förändras ditt ledarskap över tid? 
 

6. Använder du olika typer av ledarskap med dina klasser? 
 

7. Vad tycker du är viktigt att tänka på när man leder en klass? 
 

8. Vad anser du är viktiga egenskaper för ett framgångsrikt ledarskap? 
 

9. Hur ser du på lärare-elev relationen i klassrummet? 
 

10. Hur ser du på regler, ramar och rutiner för ett framgångsrikt ledarskap? 
 
11. Vilka är dina lärdomar under åren som du har undervisat? 
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Bilaga 2 
 
Mail till intervjupersoner:  
 
Rubrik - Terry Kindblom vill intervjua dig 
 
Hej XXX, hoppas allt är bra med dig!  
 
Jag skriver just nu mitt examensarbete angående Ledarskap i klassrummet. Jag är i behov 
att intervjua lärare som vill tala om sitt ledarskap. Alla lärare har olika sätt att leda sina 
klasser vilket jag finner intressant. Jag vill gärna höra vad du anser är ett framgångsrikt 
ledarskap genom dina åsikter, erfarenheter och upplevelser.  
 
Intervjun innefattar ett fåtal frågor som du får på förhand, den kommer ungefär ta 30 minuter 
och kommer att spelas in för att kunna transkribera och analysera för mitt arbete. Du och 
skolan blir självklart anonymiserade. Om du tackar ja och sedan inte vill delta är det helt okej 
att dra sig ur före och efter intervjun.  
 
Mötet kan ske i verkligheten men även via internet, du bestämmer tid och plats! 
(Intervjuperioden startar v15) 
 
Mvh Terry Kindblom  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


