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Sammanfattning 
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• Syftet med detta arbete har varit att få en fördjupad kunskap om och förståelse för hur 

gymnasielärare genom sitt ledarskap arbetar för att få ett gott klassrumsklimat. För att 

kunna uppfylla detta syfte har en fenomenologisk kvalitativ ansats använts där 

intervjuer med sex gymnasielärare har genomförts. Studien har genomsyrats av ett 

induktivt angreppssätt. Genom en tematisk analys har empirin sammanställts och 

analyserats. Studien har utgått från följande två frågeställningar: 

 

● Hur ser lärare på betydelsen av sitt ledarskap för skapandet av ett gott 

klassrumsklimat? 

● Vilka möjligheter och hinder upplever sig lärarna ha för att uppnå ett gott 

klassrumsklimat? 

 

En önskan har varit att redovisa olika aspekter av ledarskap i klassrummet och hur ett gott 

klassrumsklimat kan uppnås.  I undersökandet av vilka egenskaper som är viktigast att ha som 

ledare i klassrummet blev det synligt att tydlighet är en av de viktigaste egenskaperna. Även 

vikten av att ledaren är trygg i sig själv och har modet att säga ifrån var tydliga och viktiga 

egenskaper. Det verkar vara fördelaktigt att en lärare även kan anpassa sin styrning efterhand 

som gruppen mognar. Att ha struktur, vara lyhörd och vara en bra förebild anses likaså vara 

viktiga ledaregenskaper. En av de mest väsentliga egenskaperna anses vara förmågan att 

kunna anpassa sitt ledarskap till elevgrupp och situation. Dessutom blev det tydligt att hur 

ledarens relationsarbete ser ut, har en avgörande betydelse för skapandet av ett gott 

klassrumsklimat. Ju mer en lärare satsar på att bygga varma relationer med sina elever samt 

eleverna emellan, desto bättre klassrumsklimat upplever lärarna att de får. I ett sådant klimat 

finns ömsesidig respekt och eleverna känner sig trygga, sedda, lyssnade på, kan prata fritt, 

våga göra fel och fråga när de inte förstår. Arbetet med att uppnå ett gott klassrumsklimat 

börjar dag ett med en ny klass och pågår kontinuerligt genom hela studietiden.  
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1. Inledning 
 

Historiskt sett har skolan varit en institution där läraren har haft en auktoritär roll. Läraren har 

genom sin makt skapat rädsla hos eleverna och på detta sätt kunnat upprätthålla ordning i 

klassrummet. Med tiden har synen på lärarrollen förändrats och idag är den auktoritära läraren 

inte längre den som efterfrågas (Dahlkwist, 2019). Idag påtalar många lärare svårigheten att få 

kontroll över de olika situationer som kan uppstå i ett klassrum (Karlsson, 2020). Emellertid 

har alla elever rätt till en skolmiljö som präglas av studiero. Olika studier visar dessvärre på 

problem med ordningen i klassrummet samt att många lärare upplever att det går åt för 

mycket undervisningstid till att hålla ordning i klassrummet. Lärare anstränger sig, arbetar 

målmedvetet, strävar efter hög kvalité i undervisningen men känner sig ändå otillräckliga 

(Skolinspektionen, 2016). 

 

En granskning som Skolinspektionen (2016) har gjort av elever i årskurserna 7 till 9 vid 30 

skolor i syfte att undersöka om undervisningen på dessa skolor är utformad så att alla elever 

garanteras en skolmiljö som präglas av studiero, visar på att ”studiero i undervisningen är en 

viktig del för elevers lärande, samt att studiero främjas av tydliga lektionsstrukturer och av ett 

tydligt ledarskap i klassrummet” (Skolinspektionen, 2016, s.8). Studiero innebär enligt studien 

att “störande inslag under lektionen minimeras och att fokus riktas mot det som är syftet med 

undervisningen” (Skolinspektionen, 2016, s.8). 

 

Inom forskning och utbildning har uppmärksamheten riktats på läraren som en ledare då 

skolan ses som en arbetsplats som alla andra arbetsplatser. Skolan har liksom andra företag 

olika mål att sträva emot och det är lärarens uppdrag att få eleverna att nå upp till de 

målen (Dahlkwist, 2019). 

 

Ett av de gällande målen i läroplanen för gymnasieskolan Lgr 11 är enligt Skolverket, att 

varje elev skall ”respektera andra människors egenvärde, ta avstånd från att människor utsätts 

för förtryck och kränkande behandling”, samt “medverka till att hjälpa andra människor” 

(Skolverket, 2020, s.7). Dessutom ska lärare enligt läroplanens riktlinjer “medverka till att 

utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför 

den närmaste gruppen” samt “tillsammans med eleverna diskutera och utveckla regler för 

arbetet och samvaron i gruppen” (Skolverket, 2021, s.7 resp. s.8).  

 

Vidare anges i läroplanen för gymnasieskolan (2011) riktlinjer som beskriver vilka normer 

och värderingar som skolans personal bör arbeta efter för att förebygga kränkande behandling, 

trakasserier m.m. Ytterligare står det att vid ett bra ledarskap är värderingar och normer 

tydliga, synliga och kända för all skolpersonal och för eleverna. I klassrummet spelar läraren 

en viktig roll som ledare, som aktivt kan arbeta med att kommunicera grundvärderingar som 

gäller såväl i skolan som samhället i stort. (Ibid) 

 

Enligt Wennberg & Norberg (2011) möjliggör ledarskapet en fungerande klassrumssituation 

och läraruppdraget blir svårt om en lärare inte är den naturliga ledaren i klassrummet. 
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Ledarskapet behövs för att en arbetsdag i skolan ska kunna ha lärandet i fokus och inte kretsa 

runt ordningsfrågor. 

 

Skribenterna har under sin tid som verksamma inom skolan fått förmånen att studera hur olika 

klasser fungerar. Stundtals har de förundrats över klassers förvandlingar – från elevgrupper 

som visar ett enastående uppförande ena stunden till att visa ett uppförande som inte skapar 

ett klassrumsklimat för lärande nästa stund. Skribenterna har även uppmärksammat att elevers 

uppförande ser olika ut vid olika lärares närvaro. 

 

Dessa upplevelser har väckt funderingar kring varför och vad det är som gör att en och samma 

elevgrupp uppvisar så skilda beteenden vid skilda tillfällen? Kan möjligtvis lärarens ledarskap 

ha betydelse för hur elever uppför sig och för hur klassrumsklimatet ser ut? 

 

I lärares arbete ingår daglig kontakt med olika gruppsammansättningar vilket fordrar kunskap 

om hur grupper fungerar samt ledarskapskompetens för att kunna hantera det som sker i ett 

klassrum. I ett klassrum är det dessutom, enligt Thornberg (2013), inte bara läraren som 

påverkar eleverna utan elever påverkar även sina lärare. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är således att få en fördjupad kunskap om och förståelse för hur 

gymnasielärare genom sitt ledarskap arbetar för att få ett gott klassrumsklimat. 

 

Frågeställningar: 

 

1. Hur ser lärare på betydelsen av sitt ledarskap för skapandet av ett gott 

klassrumsklimat? 

2. Vilka möjligheter och hinder upplever sig lärarna ha för att uppnå ett gott 

klassrumsklimat? 

 

1.2.1 Disposition 

 

Detta arbete är strukturerat i sju delar: inledning, tidigare forskning och centrala begrepp, 

metod, resultat och analys, resultatdiskussion, metoddiskussion och slutreflektion. I 

inledningen beskrivs syftet med studien och frågeställningarna. I avsnittet om tidigare 

forskning och centrala begrepp görs en hänvisning till tidigare forskning om ledarskap och 

klassrumsklimat som anses vara viktiga och relevanta för arbetet. Därtill beskrivs viktiga 

begrepp som används i studien. I avsnittet om metod presenteras metoden som har valts för att 

uppnå målet med studien samt hur arbetet har genomförts. I resultat- och analysdelen 

presenteras de svar som informanterna har givit på intervjufrågorna och en analys av dessa 

med hjälp av teorier och tidigare forskning. Slutdiskussionen redovisas i form av svar på de 

två frågorna som ställdes i början av studien. I avsnittet metoddiskussion beskrivs metoden 

som använts i studien under genomförandet och reflektioner kring denna. Vidare görs en 
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slutreflektion med genomgång av studiens olika delar och det resultat som studien har kommit 

fram till. I slutet har det även inkluderats förslag till vidare forskning. 

 

1.2.2 Begrepp och avgränsningar 

 

Såsom studiens titel antyder, är ledarskap ett begrepp som utgör en omfattande del av denna 

studie. För att kunna göra en nödvändig avgränsning, avser därför denna studie enbart lyfta 

forskning gällande lärares ledarskap/lärarledarskap, som är av betydelse för denna studie. 

 

Mycket av forskningen kring lärarledarskap har gjorts på lärare verksamma på grundskolans 

olika nivåer, och det saknas studier gjorda på lärare verksamma på gymnasienivå. Därför är 

just denna målgrupp (gymnasielärare) utsedd som grundval för denna studie. 

 

Klassrumsklimat är det andra ämnet som denna studie berör. Klassrumsklimat benämns bland 

annat i litteraturen som klassrumsmiljö, psykosocial miljö och atmosfär. Eftersom 

klassrumsklimat är ett relativt brett område görs en nödvändig begränsning i denna studie till 

att enbart fokusera på den psykosociala miljön i klassrummet. Mitchell (2015) beskriver 

termen psykosocial miljö som klassrummets psykiska funktioner. Enligt Arbetsmiljöverket 

(2017) inbegrips i den psykosociala arbetsmiljön bland annat aspekter som stämning, 

relationer, samarbetet mellan personal och elever, konflikthantering, stress, mobbning och 

utanförskap. 

 

I enlighet med studiens induktiva riktning har begreppet “gott” klassrumsklimat inte blivit 

definierat, utan informanterna har givits möjlighet att skapa sina egna definitioner och ramar.  

 

2. Tidigare forskning och centrala begrepp 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning gällande ledarskap samtidigt som det tas upp 

olika begrepp relaterade till ledarskap och klassrumsklimat. I kapitlet beskrivs centrala 

begrepp, olika ledarskapsstilar och viktiga kompetenser. Den del som handlar om 

klassrumsklimatet fördjupar sig i svårigheter att definiera begreppet, de olika faktorer som 

påverkar klassrumsklimatet, rekommendationer och kännetecken på ett gott klassrumsklimat. 

 

2.1 Ledarskap 

 

Som framgått tidigare är ledarskap ett centralt begrepp för detta arbete. Forskning om 

ledarskap har pågått i många decennier och studerats ur många synvinklar, vilket har lett till 

att forskare är oense om hur fenomenet ledarskap ska definieras. Detta beror delvis på att 

fenomenet är så komplext och innefattar både ledaren, medarbetare och situationer (Maltén, 

2000). 

 

Den definition som författaren Maltén (2000) använder och som har formulerats av andra 

författare är att ledarskapet är ”den process genom vilken en person influerar andra att nå 
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uppställda mål” samt att ”Ledarskap är något som utövas i varje situation där en person 

försöker påverka andra” (Maltén, 2000, s.10). Sedermera har forskningen även 

uppmärksammat ledarskapsfenomenet ur skolans perspektiv, och definitioner som 

lärarledarskap och pedagogiskt ledarskap har gjort sig synliga. 

 

Så som det beskrevs i avsnitt 1.2.2, för att kunna göra en nödvändig avgränsning, avser denna 

studie enbart lyfta forskning gällande lärarens ledarskap/lärarledarskap, som är av betydelse 

för denna studie. Dessutom har många studier om lärarledarskap gjorts på lärare verksamma 

på grundskolans olika nivåer, men det saknas studier gjorda på lärare verksamma på 

gymnasienivå. Därför är just denna målgrupp utsedd som grundval för denna studie.  

 

2.2 Lärarledarskap 

 

Dahlkwist (2013) uttrycker ”Att vara lärare innebär en alldeles speciell typ av ledarskap, 

annorlunda än rollen som ledare i ett privat företag eller vid en statlig myndighet” (Dahlkwist, 

2013, s.5). 

 

Avsikten med den nedanstående texten är att skildra olika teorier kring lärarledarskap. Dessa 

teorier har valts i syfte att kunna tolka de olika stilar, kompetenser, egenskaper och strategier 

som lärare kan ha i sitt ledarskap.  

 

Lärarledarskapsbegreppet används i denna studie som en utvidgad tolkning av begreppet 

Classroom Management som definieras som ”handlingar som skapar ett klassrumsklimat som 

kan stödja lärandeprocessen” (Dahlkwist, 2019, s. 8). Att leda elevgrupper handlar enligt 

Dahlkwist (2019) om att få alla att känna sig trygga tillsammans. När tryggheten har infunnits 

kan det skapas ett klimat där eleven får möjlighet att koncentrera sig, arbeta effektivt och dra 

nytta av sin egen styrka. Några faktorer som enligt Maltén (2000) kan påverka 

gruppklimatet/klassrumsklimatet är typen av ledarskap (auktoritärt, demokratiskt, låt-gå), 

lärarens personlighet (egenskaper, attityder, värderingar, m.fl.) samt elevernas personlighet 

(värderingar, normer, attityder). Närmare beskrivning av de olika typerna av ledarskap görs i 

nästa avsnitt (2.2.1). 

 

2.2.1 Ledarstilar  

 

Svenningsson och Alvesson (2010) påtalar att lärarens ledarstil är viktig för att kunna bygga 

ett bra klassrumsklimat. Vidare uttrycker författarna att en god ledare ska vara omtänksam 

och engagerad. Forskningen, menar de, har visat på att efterföljare agerar beroende på 

ledarens beteende, stil och egenskaper. Enligt socialpsykologen Kurt Lewin (refererad i 

Svenningsson och Alvesson, 2010) kan ledarskap ses som demokratiskt, laissez faire och 

auktoritärt. Hertz (2014) påpekar, att hur ledare ser på människor spelar roll när de väljer sin 

ledarstil. 
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Den demokratiske ledaren bestämmer tillsammans med sina medarbetare vad och hur saker 

ska utföras. Att vara en demokratisk ledare betyder inte att hen förlorar makten som lärare. 

När läraren har varit tydlig med ramar, regler, konsekvenser och när gränser passeras, har det 

vidtagits förebyggande åtgärder för att motverka ett oönskat beteende. Eleverna har fått en 

förståelse för var gränsen går samt vad det får för konsekvenser. En auktoritär ledare styr utan 

att be om råd. Han bestämmer vad de ska göra och hur. Dessutom ger en auktoritär ledare inte 

utrymme för diskussion och fattar besluten själv. En låt-gå-ledare, som även kallas för laissez 

faire ledare, har en mer likgiltig attityd till sina medarbetare och ses som frånvarande i 

allmänhet. (Svenningsson och Alvesson, 2010) 

 

2.2.2 Uppgiftsorienterad och elevorienterad ledarstil 

 

Stensmo (2000) upplyser om att enligt socialpsykologisk ledarskapsforskning görs det 

skillnad mellan produktorienterad- och elevorienterad ledarstil. Enligt denna uppdelning 

fokuserar den uppgiftsfokuserade ledarstilen helt på att ge eleverna instruktioner om vad som 

ska göras och hur det ska göras, medan den elevorienterade ledarstilen har fokus på att främja 

relationer och trivsel, entusiasmera, stötta och underlätta för sina elever. Författaren skriver 

vidare att lärare använder sig vanligtvis av en kombination av dessa två ledarstilar, allt 

beroende på situationens krav, vilket i själva verket är ett situationsanpassat ledarskap. Detta 

beskrivs utförligare längre ner. 

 

2.2.3 Situationsanpassat ledarskap 

 

Dahlkwist (2019) har en liknande framställning som Stensmo (2000) och menar att det inte 

finns en enda ledarstil eller modell för att skapa ett fulländat ledarskap i alla situationer. Att 

vara lärare innebär numera ett ständigt möte med olika grupper av elever och klasser. En och 

samma grupp av elever kan dessutom visa på olika beteenden beroende på tid och veckodag. 

Vid vissa tillfällen kan elevgruppen kräva en hårdare styrning av läraren, medan andra 

tillfällen kräver mogenhet och ett större eget ansvar. En följd av detta är forskarnas yttrande 

om ett så kallat situationsanpassat ledarskap som handlar om förmågan att anpassa sitt 

ledarskap efter elevgrupp och situation.  Håkansson & Sundberg (2018) påtalar likaså att 

lärarens ledarskap kan karaktäriseras mer som ett situationsbaserat ledarskap.  

 

Det krävs att läraren situationsanpassar sitt ledarskap och sin undervisning i förhållande till 

den elevgrupp hen har, vilket bland annat fordrar kunskap om grupprocesser och lyhördhet för 

stämningen i elevgruppen. Exempelvis behöver en passiv elev en lärare som är organiserad, 

har en struktur och kan specificera lärandemålet medan en aktiv elev trivs bättre med lärare 

som främjar interaktion i klassen och som använder varierade arbetssätt. Flexibilitet och 

improvisationsförmåga är således nyckelfaktorer för det situationsanpassade ledarskapet. 

Dahlkwist (2019) påtalar vidare att en grundförutsättning för det situationsanpassade 

ledarskapet är att elevernas delaktighet och ansvar successivt tilltar i takt med deras mognad. 

 



 

 

 

6 

2.3 Lärarens kompetenser 

 

Enligt Stensmo (2000) bör lärare i dagens skola besitta minst tre kompetenser: 

ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens. Kompetens består enligt Maltén 

(2000) av kunskaper och färdigheter som har förvärvats genom utbildning eller erfarenhet. 

Dahlkwist (2019) utvecklar att först när ämneskompetensen, den didaktiska kompetensen och 

ledarkompetensen har infunnit sig finns det goda förutsättningar för ett professionellt 

lärarledarskap. Enligt Stensmo (2000) ingår i ledarkompetensen bland annat att ha kunskap 

och förmåga att hantera frågor rörande ordning, disciplin och elevomsorg. Just disciplinen och 

ordningen ses som en betydande aspekt annars blir det brist på det goda ledarskapet. 

 

Doyle (refererad i Stensmo, 1997) vidhåller att en lärare ska dels vägleda lärande och även 

upprätthålla ordning i klassen. För att lyckas med detta, fordras ämneskunskap, kunskap om 

den kognitiva läroprocessen, kunskap om klassrummets socialpsykologi och den sociala 

läroprocessen, samt om effekterna av olika ledarstilar. 

 

Liknande resonemang har även Granström (2007) som skriver att ledarskap i klassrummet 

handlar dels om lärarens ämneskunskap och förmågan att förmedla denna, dels om kunskap 

om klassrumsinteraktion och grupprocesser, och förmågan att hantera dessa. Enligt Dahlkwist 

(2019) inbegrips i ledarkompetensen även en välutvecklad social kompetens som bygger på 

en positiv och realistisk självbild. Att känna sig själv, kan vara lika fundamentalt som att 

känna eleverna. 

 

Även Hertz (2014) påtalar vikten av att lärare känner till sin egen personlighet. För att bli en 

bra ledare ska en lärare kunna förstå varför de reagerar som de gör i olika situationer och med 

olika elever. Självkännedom är nödvändig för att de ska kunna identifiera sina styrkor och det 

de behöver förbättra. Hertz (2014) hävdar vidare att först när lärare kan leda sig själva kan de 

också leda andra. För att kunna kommunicera med andra måste lärare först kunna 

kommunicera med sig själva. En lärare ska vara lyhörd och kunna anpassa sin ledarstil efter 

grupp/klass. 

 

Dahlkwist (2019) menar att en god kommunikationskompetens och tydlighet är helt 

avgörande för ett effektivt ledarskap.  Kommunikationskompetensen är likaså en förutsättning 

för en god relationskompetens. Hakvoort & Friberg (2018) tillägger att 

kommunikationskompetens är nödvändig för att möta negativa attityder. 

 

Hakvoort & Friberg (2018) påtalar att empatisk förmåga är en färdighet som lärare behöver 

behärska. Dahlkwist (2012) informerar att ett empatiskt förhållningssätt inbegriper en 

välutvecklad kommunikationskompetens. Enligt samma författare kan empatisk förmåga 

beskrivas som “förmågan att ärligt och uppriktigt leva sig in i hur en annan individ har det” 

(Dahlkwist, 2012, s.86). 
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2.3.1 Relationell kompetens 

 

Förmågan att bygga relationer med elever som dessutom är starka, positiva och präglade av 

ömsesidig respekt, är ledarskapets kärna enligt Dahlkvist (2019) 

 

Aspelin (2018) likt Hertz (2014) och Dahlkwist (2019) påtalar vikten av att lärare har en god 

självkännedom, och utvidgar resonemanget då han tillägger att relationskompetens inbegriper 

självkännedom. Det handlar om vilken sorts lärare man väljer att vara och hur man bemöter 

andra människor. Att läraren visar att hen bryr sig, att hen lyssnar och frågar, att hen kan 

bjuda på sig själv samt låter eleverna växa och successivt ta ansvar är handlingar som 

genererar förtroende. En positiv relation mellan elev och lärare minskar dessutom risken för 

att negativa beteenden bland eleverna ska uppstå (Dahlkvist, 2019). Aspelin (2018) vidhåller 

att för att elevernas utbildning ska kunna vara effektiv krävs att lärare kan bygga goda 

relationer. Vidare påtalar han att relationer inte kommer naturligt utan behöver utvecklas hela 

tiden. Aspelin (2018) förtydligar, att för att kunna känna- och läsa av vad som ska göras i en 

viss situation krävs att läraren är lyhörd. Som lärare är det även viktigt att möta eleverna på ett 

respektfullt sätt. Vidare påpekar författaren att varje gång en lärare träffar någon påverkar de 

varandra även om de inte vill. Mötet med eleverna får konsekvenser och några kan vara 

avgörande för deras liv. (Ibid) 

 

Likaså Thornberg (2013) påtalar vikten av att en lärare satsar på att bygga välfungerande 

positiva relationer med sina elever, och pekar på forskning som har påvisat att positiva lärar-

elevrelationer är ”grundläggande för ett effektivt klassrumsledarskap och ett prosocialt och 

välfungerande klassrumsklimat” (Thornberg 2013, s. 104). 

 

Således, såsom även omnämns längre fram i texten, bör läraren redan vid starten med en ny 

klass arbeta för att skapa ett så gott klimat som möjligt.  

 

2.4 Ledaregenskaper  
 

Enligt Maltén (2000) (refererat i Dahlkwist, 2019) är lyhördhet, tydlighet, samarbetsförmåga 

samt konfliktvana, några av de viktigaste ledaregenskaperna. Studier har visat att lärarens 

engagemang i sina elever samt deras förmåga att tillsammans med eleverna skapa en god 

stämning och trygghet i klassrumsmiljön, är av avgörande betydelse för ett ökat lärande. 

(Dahlkwist, 2019). Därför, som tidigare påtalats, bör läraren enligt Dahlkwist (2019) redan 

vid starten med en ny klass arbeta för att skapa ett så gott klimat som möjligt. Det handlar om 

att bygga upp förtroende hos eleverna för att få en genuin auktoritet och legitimitet. Eftersom 

detta arbete inbegriper relationsbyggande som är tids- och kontinuitetskrävande blir lärarna 

påminda om vikten av egenskaper som tålamod och uthållighet.  

Dahlkwist (2012) framhåller att en grundsten i all lärarkompetens är förmågan att hantera och 

utveckla relationer. Det handlar om ett relationellt ledarskap, där fokus ligger på relationen 

mellan ledaren och de som leds. Vidare poängterar Dahlkwist (2012) hur lärarens relationer 
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ser ut samt hur lärarens förmåga att läsa av vad som sker i klassrumsklimatet, är fundamentala 

för en lärares legitimitet och framgång (Dahlkwist, 2019).  Såsom Steinberg (2004) (refererat 

i Dahlkwist, 2012) uttrycker det ”Om du inte har en god relation till dina elever kommer de 

inte att följa dig som ledare, ställa upp på normer och regler eller bry sig om innehållet i 

undervisningen” (Dahlkwist, 2012, s.13). Ytterst handlar det om att fostra eleverna i enlighet 

med läroplanens mål samt skolans värdegrunds- och relationsarbete som bland annat 

inbegriper reflektion över hur individer behandlar varandra i olika situationer. Likaså handlar 

det om gränsdragning och hänsynstagande. Detta förutsätter en välutvecklad moralisk och 

etisk kompetens hos lärarna (Dahlkwist, 2019). 

 

2.5 Ledarstrategier 

 

I Håkansson & Sundberg (2018) omnämns en studie av Creemers & Kyriakides (2012) som 

identifierar åtta faktorer som beskriver lärarens strategier som har betydelse för elevers 

prestationer. Dessa är: 

 

1. Målorientering där kunskapskrav och mål tydliggörs för eleverna. 

2. Strukturering av lektionen med dess innehåll och syfte. 

3. Frågeformulering som handlar om variationen i sättet att ställa frågor. 

4. Undervisning i problemlösningsstrategier där eleverna uppmuntras till utveckling av 

sådana.  

5. Arbetsstrategier i grupp och enskilt. 

6. Lärandemiljö som inbegriper interaktion lärare-elev och elev-elev, och förtydligande 

av regler för studiero. 

7. Organisering av klassrumsmiljön för ett maximalt elevengagemang.  

8. Tekniker för bedömning av elevers kunskaper. 

 

2.6 Klassrumsklimat 

 

För att skapa en förståelse för hur lärarna genom sitt ledarskap påverkar klassrumsklimatet 

finns det behov av att förstå hur lärarna uppfattar fenomenet klassrumsklimat, vad ett ”gott 

klassrumsklimat” betyder för dem samt hur de upplever sina möjligheter att påverka 

klassrumsklimatet. I och med det är klassrumsklimat det andra ämnet som denna studie berör 

och det utgör dessutom ett stort forskningsområde.  

 

Mitchell (2015) omnämner en metastudie enligt vilken klassrumsklimatet är en av de 

viktigaste faktorerna som påverkar elevernas prestationer. Klassrumsklimat framstår som ett 

abstrakt fenomen som är avhängigt en mängd olika faktorer. Müller och Pindešová (2016) 

påtalar att även om det finns mycket skrivet om klassrumsklimat är forskarna inte överens om 

hur fenomenet ska definieras och inte heller vad som ingår i det. Beroende på vilka faktorer 

lärare upplever som viktigast för att få ett gott klassrumsklimat läggs fokus på strategier och 

metoder i arbetet med klassrumsklimatet utifrån dessa tolkningar. 
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2.6.1 Klassrumsfaktorer 

 

Müller och Pindešová (2016) har gjort en studie vars syfte var att hitta olikheter i 

uppfattningarna om klassrumsklimat från grundskolans lärares- och elevers perspektiv. 

Studien gjordes med 12 kvinnliga lärare och 142 elever (80 pojkar och 62 flickor) på olika 

grundskolor. Forskarna använde sig av en diagnostisk inventering av klassrumsklimatet, 25 

frågor som delades in i fem olika ämnen. 

 

Müller och Pindešová (2016) synliggör olika faktorer som inbegrips i fenomenet 

klassrumsklimat. Enligt författarna handlar klassrumsklimat om gruppsammansättning, 

sociala relationer, den fysiska miljön, färgsättningen av rummet, temperatur osv. Enligt 

författarna kan klassrumsklimat beskrivas utifrån tre områden. Dessutom gör Zelina (1996) 

refererat i Müller och Pindešová (2016) skillnad mellan klassrumsklimat och 

klassrumsatmosfär, där klassrumsatmosfär inbegriper de sociala relationer som varar under en 

kort tid. Dessa menar författaren kan leda till att klassrumsklimatet kan variera under en 

lektion. Vidare består klassrumsklimatet av gruppens sociala relationer som varar länge och 

inte är lika föränderliga som de tidigare nämnda. 

 

I den ovannämnda studien mättes skillnaden mellan lärares och elevers uppfattning om 

klassrumsklimatet med hjälp av fem olika variabler. Dessa variabler var: tillfredsställelse i 

klassrummet, konflikter i klassrummet, konkurrenskraft i klassrummet, inlärningssvårigheter 

samt klassrumssammanhållning. Resultatet visade bland annat att elever och lärare hade olika 

åsikter angående vänlighet och samarbete i klassrummet. Lärarna upplevde att klimatet i deras 

klassrum var bättre än hur eleverna upplevde det. Författarna påtalar att för att eleverna ska 

må bra, känna sig glada att vara där, är det viktigt att lärare skapar ett klassrumsklimat som 

inte enbart är bra för dem själva utan även för eleverna. 

 

2.6.2 Rekommendationer för att uppnå ett gott klassrumsklimat 

 

Slutsatsen från den ovannämnda studien av Müller och Pindešová (2016), inbegriper flertalet 

rekommendationer till lärare för hur de kan arbeta för att få ett gott klassrumsklimat. Enligt 

dessa bör lärarna bland annat arbeta med att skapa ett tryggt klassrumsklimat, utveckla 

kommunikationsförmågan mellan elever och elev-lärare, utveckla en ömsesidig tolerans, 

samarbetsförmåga och konfliktlösningsförmåga samt skapa aktiviteter för att uppmuntra 

psykosociala färdigheter som självreflektion, empati, ansvar, m.m. Vidare behandlar 

rekommendationerna lärarens individuella utveckling, dvs. att skapa anpassad undervisning 

med motiverande och intressanta lektioner, som möjliggör att eleverna upplever framgång i 

skolan. Läraren bör tro på elevers förmågor, se eleverna och ge dem utrymme för att uttrycka 

sig själva, lyssna på dem, stärka dem samt använda metoder för metakognition. Lärare bör 

variera arbetsform, dvs. arbete i grupp, anpassad undervisning, ge eleverna utrymme för 

självständiga aktiviteter och samarbete. 

 



 

 

 

10 

2.6.3 Kännetecken på ett gott klassrumsklimat 

 

Ett gott klassrumsklimat kännetecknas av att det råder en öppen och rak kommunikation där 

alla individer har möjlighet och vågar att öppet och utan rädsla framföra sina åsikter. 

Dahlkwist (2019) uppmärksammar elevers åsikter angående vad de menar är kännetecknande 

för en trygg social skolmiljö. I en sådan miljö upplever elever att de är respekterade, 

accepterade, omtyckta och inkluderade, samt att de får det kunskapsmässiga stöd de behöver. 

Därutöver känner de trygghet, vänlighet, tillit, tillhörighet och vänskap.  

 

Hattie (2012) och Kimber (2005) refererade i Dahlkwist (2019) menar att avgörande 

förutsättningar för studiero i klassen är ett klassrumsklimat där alla känner att de får vara sig 

själva, och där det finns acceptans för olikheter. Detta bidrar till skapandet av en trygg miljö 

som främjar lärande och utveckling, samt ger individen möjlighet till att lära utifrån sin 

förmåga. Dessutom upplever elever att läraren tror på deras förmåga. 

 

2.6.4 Den psykosociala miljön 

 

Mitchell (2015) uttrycker att klassrumsklimat benämns bland annat i litteraturen som 

klassrumsmiljö, psykosocial miljö och atmosfär. Enligt honom beskriver termen psykosocial 

miljö, klassrummets psykiska funktioner. 

 

Eftersom klassrumsklimat är ett relativt brett område, är det nödvändigt att göra en 

begränsning i denna studie, till att enbart fokusera på den psykosociala miljön i klassrummet. 

Således är det av intresse att studera hur lärare genom sitt ledarskap kan arbeta med den 

psykosociala miljön i klassrummet för att skapa ett gott klassrumsklimat. Enligt 

Arbetsmiljöverket (2017) inbegrips i den psykosociala arbetsmiljön bland annat aspekter som 

stämning, relationer, samarbetet mellan personal och elever, konflikthantering, stress, 

mobbning och utanförskap. 

 

I studien av Reyes, Brackett, Rivers, White, och Salovey (2012) gjord vid Yale universitet om 

emotionellt klimat i klassrummet visar att akademisk framgång i stor utsträckning beror på 

emotionella komponenter som är relaterade till lärande och motivation. Målet med studien var 

att finna koppling mellan emotionellt klassrumsklimat och studieresultat. Data samlades från 

63 klassrum i årskurs fem och sex. 

 

Enligt studien “The quality of social and emotional interactions in the classroom - between 

and among students and teachers (e.g., teacher and peer support, student autonomy) - creates 

the classroom emotional climate” (citerat i Reyes, m.fl., 2012, s.700). 

 

Författarna påpekar att ett klassrum med ett positivt emotionellt klimat kännetecknas av att ha 

en lärare som känner till sina elevers behov och förväntningar, tar hänsyn till elevers åsikter, 

arbetar för att främja elevers välmående genom att visa respekt och intresse, har en 
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medvetenhet om elevers emotionella- och inlärningsbehov, uppmuntrar kamratsamarbete 

samt använder inte hårda disciplinerande metoder. 

 

Det som också påverkar klassrumsklimatet positivt är ömsesidig respekt mellan lärare-elever 

samt eleverna sinsemellan. Studien visar också att en lärare som uppmuntrar varma och 

tillgivna relationer mellan lärare-elev spelar en stor roll för ett positivt emotionellt klimat. 

Likaså där elever ges möjlighet att ta plats samt uppmuntras till samarbete är aspekter som 

bidrar till ett positivt klassrumsklimat. 

 

Forskarna påpekar vidare att elever som har emotionella band och har en positiv relation med 

sin lärare visar tre gånger mer engagemang och är mer engagerade i sitt lärande i jämförelse 

med dem som inte har en bra relation med sin lärare. “Teachers who create a positive 

emotional climate for learning demonstrate that the classroom is a safe and valuable place to 

be and are enthusiastic about learning” (citerat i Reyes, m.fl., 2012, s. 709). 

 

Slutligen visar forskarnas studieresultat att när klassrumsklimatet är varmt, respektfullt och 

har stödjande relationer, presterar elever bättre i sina studier (Reyes, m.fl., 2012). Däremot i 

ett klassrum med ett negativt emotionellt klimat, finns det inte några emotionella relationer 

mellan lärare och elev.  Där råder respektlöshet, förödmjukelse, hot och även fysisk 

aggressivitet. Lärare tar inte hänsyn till sina elevers åsikter och ändrar inte heller sin 

planering, vilket leder till uttråkade och omotiverade elever (Reyes, m.fl., 2012).  

 

2.6.5 Klassrumsklimatets påverkansfaktorer 

 

I metastudien av Wang, Degol, Amemiya, Parr och Guo (2020) sammanfattar författarna 

befintlig forskning på barn och ungdomar med syftet att veta i vilken grad klassrumsklimatet 

påverkar ungdomarnas studieresultat, beteende samt socioemotionella resultat. I denna studie 

analyserades 61 studier (med 679 effektstorlekar och 73824 deltagare) publicerade mellan 

2000 och 2016. 

 

Författarna påpekar att det finns stor skillnad i de olika definitionerna av klassrumsklimat, 

men att de flesta forskare är ense om att det är viktigt att ha en förståelse att det är ett 

multidimensionellt begrepp. De uttrycker att på senare tid har dock forskningen om 

klassrumsklimat satt fokus på elev-lärare interaktionen i klassrummet. Exempelvis påtalar 

forskningen att det inte är enbart undervisningen som påverkar elevers studieresultat, utan 

även elev-lärare interaktionen bidrar till ett bättre lärande och ett bättre emotionellt klimat 

som i sin tur påverkar elevers studieresultat. Vidare menar forskarna att trots att 

klassrumsklimatet är ett multidimensionellt begrepp har det tydliggjorts tre viktiga 

klassrumskomponenter som är associerade med lärare-elev relationen: inlärningsstöd, 

socioemotionellt stöd samt klassrumsorganisation. 

 

Beroende på hur klassrumsklimatet såg ut fanns det skillnad i ungdomars resultat. Resultaten 

visade bland annat att klassrumsklimatet har liten till medelstor positiv påverkan på elevernas 
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sociala kompetens, motivation, engagemang och studieresultat, samt liten negativ påverkan på 

formen av svårigheter med socioemotionellt beteende samt förmågan att uttrycka sig.  

 

Birch & Ladd (1997), Danielson (2011) i Wang m.fl. (2020) formulerar socioemotionellt stöd 

som den faktor av klassrumsklimatet som stödjer elevers emotionella välmående och som 

inbegriper värme, trygghet och samspel med lärare och klasskamrater. Forskarna påpekar i sin 

avhandling att de flesta studier kring klassrumsklimat handlar om klassrumsklimatets 

påverkan på elevernas studieresultat. Ett positivt klassrumsklimat gör det lättare för eleverna 

att anstränga sig för att nå studiemålet. Därför menar forskarna att klassrumsklimat också har 

en viktig påverkan på ungdomars sociala och mentala välmående. Därjämte påtalar forskarna 

att hur klassrumsklimatet ser ut, påverkar även kvaliteten av interaktioner med klasskamrater 

och lärare, som är viktiga för elevens mentala välmående och sociala förmågor. 

 

Forskarna har kunnat se att lärarna genom interaktion med sina elever bemöter de behov av 

trygghet och emotionellt stöd som eleverna behöver för att kunna utveckla nya relationer och 

utforska nya erfarenheter. 

 

I Wang m.fl. (2020) går att läsa att lärare kan skapa ett positivt klassrumsklimat genom att 

vara intresserade av elevers liv, deras intressen och deras känslomässiga och sociala behov, 

och inkludera dessa i undervisningen. 

 

3. Metod 
 

Detta kapitel innehåller rubrikerna: forskningsstrategi och begrepp, genomförande samt etiska 

överväganden. 

 

3.1 Forskningsstrategi och centrala begrepp 

 

I studien används en fenomenologisk forskningsstrategi för att tolka och beskriva lärares 

uppfattningar och personliga erfarenheter. Det fenomenologiska tillvägagångssättet är 

lämpligt eftersom det är lärarnas tankar och idéer som står i centrum för undersökningen. Det 

som är karakteristiskt för fenomenologin är att den beskriver autentiska erfarenheter och gör 

verklighetstrogna skildringar vilket ligger väl i linje med syftet för denna studie (Denscombe, 

2016). 

 

En kvalitativ metod har använts där data från intervjuer samlats in och sedan analyserats med 

hjälp av teorier relaterade till ledarskap och klassrumsklimat. Enligt Denscombe (2016) är den 

kvalitativa metoden lämplig vid fenomenologiska forskningsstrategier och forskningsmetoder 

som bland annat intervjuer vilket är vad denna studie bygger på. 

 

För att uppnå syftet med studien och besvara frågeställningarna gjordes insamlingen av data 

via personliga semistrukturerade intervjuer med sex lärare som arbetar på ett kommunalt 

gymnasium i en ort i Västsverige. Semistrukturerade intervjuer skapar möjlighet till 
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flexibilitet i ämnenas ordningsföljd samt för utvecklingen av respondenternas svar 

(Denscombe 2016). Urvalet av respondenter gjordes utifrån ett explorativt urval vilket 

används vid mindre studier samt i syfte att på djupet utforska ett ämne för att säkerställa att 

deltagarna i studien har den expertis kompetens (gymnasielärare) som behövs för studiens 

tillförlitlighet, handplockades informanterna (Denscombe 2016). 

 

3.2 Genomförande 

 

Kontakt med rektorn på den utvalda skolan upprättades via e-mail för att informera om 

studiens syfte samt för erhållandet av medgivande till utförandet av intervjuer för studiens 

ändamål (se bilaga 2). Därefter kontaktades intervjupersonerna via e-post angående intresse 

för deltagande i studien samt för erhållandet av skriftliga medgivande till inspelning av 

intervjun (se bilaga 3). Deltagarna valdes ut med hjälp av personliga förslag av lärare 

tjänstgörande på den skola som var kända sedan tidigare i och med att en VFU gjordes där. 

Alla sex lärare är kvinnor mellan 30 och 60 år, och alla är behöriga gymnasielärare med minst 

tioårig erfarenhet som lärare på gymnasienivå. Hänsyn till kön, ålder, ämnesbehörighet samt 

undervisningserfarenhet har inte tagits i denna studie. 

 

För att kontrollera att intervjufrågorna fungerar för studiens syfte samt om de ger den 

informationen som behövs, genomfördes en pilotstudie i form av en provintervju. Vid 

utvärderingen av pilotstudien, uppmärksammades det stora antalet frågor, vilka sedan 

reducerades. 

 

Intervjun bestod av 18 frågor, varav frågorna 2–10 behandlar begreppet ledarskap och 

resterande frågor 11–18 behandlar fenomen klassrumsklimat (se bilaga 1). Tidsåtgången för 

intervjuerna var ca. 45 min. 

 

Intervjuerna genomfördes digitalt via zoom där respondenter och intervjuare kunde se 

varandra. För att värdefull information inte skulle försvinna genom att anteckna och för att 

svaren inte skulle kunna missuppfattas, spelades intervjuerna in. Efter intervjuernas 

genomförande, transkriberades de för att underlätta analysarbetet. 

 

I studien har det använts en så kallat induktiv analysmetod, där intressanta mönster och 

förståelse sökes i informanternas material. Sedan har olika begrepp valts ut ur datan och 

använts som rubriker för olika tema i enlighet med en tematisk analys. Valet av analysmetod 

gjordes på grund av dess flexibilitet i redovisningen av resultatet, samt studiens begränsade 

storlek (Braun & Clarke, 2006). Det är viktigt att påpeka att det fanns en teoretisk 

förförståelse för att kunna skapa intervjufrågorna. 

 

För att skydda respondenternas identitet har i studien använts bokstäver istället för namn. 

Anonymiseringen respekteras och används genomgående i studien. Samtliga inspelningar och 

transkriberingar kommer att raderas efter studiens slutförande.  



 

 

 

14 

3.3 Etiska överväganden 

 

Denna studie uppfyller de fyra forskningsetiska huvudprinciperna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Denscombes, 2013, s. 427). 

Deltagarnas intressen skyddas genom att den information som erhålls via intervjuerna är 

konfidentiell samt genom anonymisering av deltagarna i studiens framställning. Deltagandet i 

studien är frivilligt och de intervjuade har delgivit sitt samtycke. De har även blivit upplysta 

om att de har rätt att när som helst dra sig ur studien. Deltagarnas samtycke har erhållits 

genom ett samtyckesformulär. Genom att informera de intervjuade om forskningens syfte och 

deras roll för studien, sker forskningsarbetet på ett öppet och ärligt sätt. 

 

Forskningen följer dessutom den svenska lagstiftningen genom att det material som samlas in 

anonymiseras och hanteras på ett datasäkert sätt. Därtill berör inte studien något av de ämnen 

som kategoriseras som känsliga. Eftersom intervjuerna genomförs med vuxna individer 

behövs det endast ett skriftligt samtycke till att delta i studien. För att undvika att 

respondenten skulle känna obehag undveks personliga frågor eller frågor av privat natur. 

Samtliga respondenter informerades om när och var vårt arbete kommer att publiceras. För 

säkerhets skull inhämtades dessutom ett tillstånd från rektorn på den berörda skolan om att 

genomföra intervjuerna med lärare från samma skola. 

 

4. Resultat och Analys 
 

I detta kapitel framställs och analyseras resultaten från intervjuerna med gymnasielärarna i 

form av sju olika teman. Utgångspunkt för dessa teman är fenomen som har gjort sig synliga i 

informanternas svar. Dessa teman innefattar: Ledaregenskaper; Den demokratiska ledaren; 

Relationsskapande; Situationsanpassning; Trygghet i klassrummet; Lärares strategier i 

skapandet av ett gott klassrumsklimat samt Lärarens påverkansmöjligheter. De nämnda 

temana skildras nedan med hjälp av citat och sammanfattningar av intervjuerna. Resultatet 

kommer att analyseras med hjälp av teorier och tidigare forskning. 

 

4.1 Ledaregenskaper 

 

När informanterna beskriver hur de ser på sitt ledarskap i klassrummet, framkommer det en 

mängd egenskaper som de upplever inbegrips i ledarskapsfunktionen. Egenskaper som 

tydlighet, hänsynstagande, tålamod, lyhördhet, öppenhet, anpassningsförmåga, flexibilitet, 

nyfikenhet, empati, kommunikationsförmåga, social kompetens, närvarande, 

lösningsfokuserad, inspirerande, prestigelös, engagerad, äkthet, tilltro till elever, orädd, 

självkännedom framhävs på olika sätt i alla informanternas utsagor.  

 

Informanten B tycker att tydlighet, empati, helhetssyn och självkännedom är de viktigaste 

egenskaperna en lärare bör ha. Lyhördhet och tydlighet är egenskaper som finns beskrivna 
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även i Maltén (2000) (refererat i Dahlkwist, 2012) som några av de viktigaste 

ledaregenskaperna. 

 

För övrigt går det att konstatera att alla informanter är överens om att tydlighet är en egenskap 

som är viktig för att lyckas med sitt ledarskap i klassrummet. Tydligheten handlar bland annat 

om regler och vem det är som bestämmer i klassrummet. Informant D nämner tydlighet i form 

av förväntningar på elever och om vem som är ledare i klassrummet. Denna tydlighet menar 

informanten är grundläggande för att det ska bli en bra arbetsmiljö, och berättar: “Jag är tydlig 

med att tala om att det är jag som bestämmer i klassrummet så att det blir en bra arbetsmiljö 

[…] för att eleverna ska ha lugn och ro på lektionerna”. Informant D tillägger att “Det är 

viktigt att eleverna vet vad som förväntas av dem så att inte kaos uppstår”. Även för 

informant B handlar tydlighet bland annat om att eleverna ska blir varse om vilka regler de 

ska förhålla sig till: 

 

Jag börjar alltid med att tala om för eleverna att de ska lyssna när jag pratar, att det är jag som leder 

verksamheten här [...] Jag sätter direkt stopp för ’pratande’, för att visa på att det är mina regler som 

gäller i detta klassrum [...] Sedan handlar det om att jag visar dem att jag bryr mig. Gränser innebär att 

eleverna ska bry sig om varandra och visa respekt för varandra i klassrummet. 

 

Här finns en samstämmighet med Dahlkwist (2019) resonemang som påtalar att lärares 

ledarskap handlar om gränsdragning och hänsynstagande i enlighet med läroplanens mål och 

relationsarbete.  

 

Hertz (2014) lyfter fram vikten av att vara lyhörd för att bli en bra ledare. Förmågan att kunna 

se olika elever och bemöta deras olika behov, upplevs av samtliga lärare som en viktig 

ledaregenskap, vilket stämmer väl överens med litteraturen. Informant B tillägger att 

ledarskap innebär att ha en helhetssyn: 

 

[...] att lära och förmedla kunskap men även att se ungdomarna, att du har en förmåga att se 

gruppdynamiken och hela gruppen, och se vad det är som händer just nu, ha ett övergripande perspektiv 

[...] Jag kan se när ungdomarna mår dåligt, du kan titta på ansiktsuttryck i ungdomarna. 

 

Att kunna se elever tolkas som att ha en empatisk förmåga, vilket även uppmärksammas av 

Hakvoort & Friberg (2018), som menar att det är en färdighet som lärare behöver behärska. 

 

Att ha en god självkännedom är en ledaregenskap som för övrigt förekommer i de flesta 

informanters utsagor. Enligt informant F är det viktigt som lärare att “kunna backa om man är 

osäker”, men även att kunna ”säga ifrån om det är saker som inte fungerar”. Det handlar 

likaså om att vara prestigelös, att som lärare kunna erkänna sina fel framför eleverna och 

kunna backa så som informant E uttrycker det: 

 

Jag är helt orädd för allting, som exempelvis att göra bort mig. I början av läraryrket var jag mer 

fokuserad på mig själv, hur jag lät, hur jag såg ut. Nu har jag vuxit in i det […] Jag tror att det är bra för 

eleverna. 
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Även enligt informant F handlar lärarens ledarskap om att inte vara rädd, dock med ett annat 

syfte - orädd “att ta kontakt med föräldrar om det blir aktuellt”. Informant D tillägger att “man 

måste vara trygg med sig själv och stark i sig själv. Är man inte trygg i sig själv blir det inte 

så bra”. Brist på självkännedom, kan “lysa igenom”, menar samma informant ”elever kan se 

igenom om man låtsas vara någon som man inte är”. Detta håller även informant D med om, 

som menar att “man måste vara den man är och inte förställa sig, för att är man inte äkta 

märker eleverna det direkt och de köper inte det”. Att ha en realistisk självbild och att känna 

sig själv är vanligt förekommande beskrivningar i litteraturen av de kvaliteter hos en ledare 

som upplevs vara lika fundamentala som att känna eleverna. Detta stöds bland annat av 

Dahlkwist (2019) och Hertz (2014) som åsyftar på att det är först när lärare känner sig själva 

och kan leda sig själva som de kan bli en bra ledare. Genom att ha en god självkännedom kan 

ledare identifiera sina styrkor och det de behöver förbättra.  

 

Enligt informant B handlar ledarskap likaså om att ha ”mod att sätta ner foten om det händer 

något i klassrummet, att agera här och nu”. Likaså vidhåller informant D att: “ibland få man 

bara ta tag i situationen och vara väldigt bestämd” och tala om att “jag lyssnar, men det är 

detta som gäller, därför att …”. Vidare påtalar samma informant att “har man inte “det” så 

tror jag att man får det väldigt svårt i det här yrket”. Detta resonemang går i linje med 

Stensmo (2000) som menar att en betydande aspekt i ledarkompetensen är förmågan att 

hantera frågor rörande ordning och disciplin, annars blir det brist på det goda ledarskapet. 

Även Granström (2007) påtalar vikten av en ledares förmåga att upprätthålla ordning i 

klassen. 

 

Att ha självkännedom, vara prestigelös och orädd för att göra bort sig, är egenskaper som 

samtliga informanter upplever kommer med åren, genom erfarenhet. Med erfarenheten 

utvecklas enligt dem självtilliten och därmed tryggheten i ledarrollen. Med tiden infinner sig 

förmågan att lättare läsa av elever och situationer. Informant C menar att med tiden har hen 

utvecklats till att vara mer lyhörd och anpassar sin ledarstil till att bli mer demokratisk, 

eftersom hen upplever sig ha varit en mer ”sträng” ledare i början av lärarkarriären.  

 

Alla informanter upplever också att med erfarenhet blir det lättare att ägna sig åt 

relationsbyggande. Att ha en dialog, interaktion och relation med eleverna upplevs vara 

oerhört viktigt i arbetet som lärare. Den sistnämnda informanten menar att: 

 

[...] med åren har jag upptäckt att relationsbaserat ledarskap är nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap. 

Ju mer man inkluderar eleverna i beslutsfattandet, ju mer man försöker skapa en nära och positiv 

relation till eleverna, desto bättre ledarskap blir det [...] Utan relationen är det svårare att vara en ledare. 

 

Informant C påtalar att: ”utan den relationen tror jag inte att jag kan få med mig mina elever 

på det vi ska göra”. Informant E menar att ledarskap handlar “om att få eleverna med sig, och 

det får man inte om man inte har en god relation med dem. Kontakt med eleverna är a och o i 

ledarskapet. Då kan man få eleverna att göra precis vad man vill”. Likaså informant D 

uttrycker “Har man skapat en god kontakt och en god relation, så löser man väldigt mycket”. 
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Här finns en samstämmighet med vad Steinberg (2004) (refererat i Dahlkwist, 2012) 

uttrycker: ”Om du inte har en god relation till dina elever kommer de inte att följa dig som 

ledare, ställa upp på normer och regler eller bry sig om innehållet i undervisningen” (se 

avsnitt 2.4). 

 

Enligt informanternas utsagor går att utläsa att samtliga lärare har ett relationstänk, där 

relationen med eleverna verkar vara nyckeln till det mesta. I litteraturen benämns denna 

förhållningstanke för relationsledarskap eller relationellt ledarskap, enligt vilket det läggs 

fokus på relationen mellan ledare och de som är ledda (Dahlkwist, 2012). I kapitel 4.3 

behandlas relationsbegreppet mer ingående.  

 

4.2 Den demokratiska ledaren 

 

Från intervjumaterialet går att utläsa att samtliga informanter upplever sig ha en demokratisk 

ledarskapsstil. Lärarna låter sina elever vara delaktiga i beslutsfattandet utan att deras 

ledarröst blir underminerad. De lyssnar in elevers åsikter men det är lärarna som har det sista 

ordet. Lärarna ser till att alla elevers röst ska komma fram och arbetar med relationer i 

klassrummet. 

 

Informant A beskriver sig själv som en “relativt demokratisk ledare”, men som kan vara 

auktoritär om det behövs. Läraren försöker fördela ordet så att “alla kan komma till tals”. 

Informant B berättar att: 

 

Jag börjar alltid mina klasser med att tala om för mina elever att de ska lyssna när jag pratar. Det är jag 

som leder verksamheten här, jag är väldigt rak och tydlig med det […] Det kan tolkas som gammaldags. 

Jag vill gärna ha en dialog […] Jag visar att jag bryr mig. Det är mina regler som gäller i detta klassrum. 

Gränser innebär att eleverna ska bry sig om varandra och visa respekt för varandra i klassrummet. 

 

Vidare påpekar informanten att det är viktigt att lära elever i demokrati i klassrummet, där alla 

har samma värde.  

 

Informanternas sätt att formulera sin ledarskapsstil sammanfaller med den formulering som 

tillskrivs den demokratiska ledaren (se avsnitt 2.2). Här finns en enighet om att ledaren 

bestämmer tillsammans med sina efterföljare vad och hur saker ska utföras. Informant C 

berättar: 

 

Jag är en demokratisk ledare, jag vill få eleverna med på tåget, jag vill att de ska delta i beslutsfattandet 

i klassrummet också […] de får gärna vara med och fatta beslut om olika frågor som exempelvis: ska vi 

göra prov, ska vi ha det skriftligt, hur känner ni kring det? 

 

Informant D förklarar: “Jag är en demokratisk ledare som lyssnar på eleverna men det är ändå 

jag som bestämmer. Det är inte så att eleverna får bestämma, utan jag lyssnar in”. Informant E 

tror inte på kontroll och tillägger: “Jag tror inte på kontroll i alla lägen utan jag ger dem 

mycket ansvar [...] det handlar om att man hela tiden måste ha någon slags översikt och följa 
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upp”. Vidare tillägger informanten: ” Jag behöver ha högt i tak för att jag ska kunna fungera 

väl som ledare”. 

 

Informanternas berättelser stämmer väl överens med Sveningsson och Alvesson (2010) i 

påståendet om att en lärare inte förlorar makten på grund av sin demokratiska ledarskapsstil, 

utan det handlar om lärarens tydlighet om ramar, regler och konsekvenser. 

 

Genom informant F’s beskrivning av sitt ledarskap, går att utläsa att hen likaså drivs av den 

demokratiska ledarskapssynen. Hen påpekar även vikten av att ha en vänligt ton i 

klassrummet och att man har en dialog med eleverna, och uttrycker: “Det är också viktigt att 

man har en respektfull och vänlig ton i klassrummet [...] I bästa fall blir eleverna också 

respektfulla mot varandra”. Informant D har en liknande hållning vad det gäller samtalstonen 

i klassrummet, då hen även tillägger vikten av att en ledare är lugn och använder sig av ett bra 

språkbruk i klassrummet. Håkansson & Sundberg (2018) håller ett liknande resonemang och 

menar att lärandemiljö innefattar interaktion lärare-elev och elev-elev, samt förtydligande av 

regler för studiero.  

 

4.3 Relationsskapande  

 

Så som nämnt tidigare går det att utläsa av informanternas utsagor att samtliga lärare har ett 

relationstänk. I detta sammanhang, betonar de flesta informanter vikten av kommunikation för 

att kunna skapa goda relationer. Informant D tydliggör: ”har man en bra kommunikation med 

sina elever så kommer man långt”. Genom kommunikationen skapas möjlighet till goda 

kontakter med eleverna, tillägger informanten. Dessa uttalanden överensstämmer med 

Dahlkwist (2019), som framför att en god kommunikationskompetens är helt avgörande för 

ett effektivt ledarskap och är en förutsättning för en god relationskompetens. Likaså Hertz 

(2014) påtalar betydelsen av att ha en välutvecklad kommunikationsförmåga för att bli en bra 

ledare. Även Müller och Pindešová (2016) pratar om detta i deras studie där de 

rekommenderar lärare att utveckla sin kommunikationsförmåga med elever och eleverna 

emellan för att skapa ett gott klassrumsklimat. 

 

Det går att konstatera att samtliga lärare är eniga och betonar vikten av att skapa goda 

relationer med sina elever. Detta såg de som den viktigaste framgångsfaktorn i rollen som 

ledare. Hur lärarens relationer ser ut samt hur hen förmår läsa av vad som sker i 

klassrumsklimatet, är fundamentala för en lärares legitimitet och framgång enligt Dahlkwist 

(2019), vilket överensstämmer med vad informanterna betonar.  

 

Informant E berättar att hens ledarskap bygger på relationer med eleverna och beskriver att 

hen gärna vill prata med eleverna för att höra om deras liv och för att kunna leva sig in i deras 

tillvaro: 

 



 

 

 

19 

Jag älskar att vara med eleverna i klassrummet. […] Att prata med unga människor […] Just mötet med 

unga människor, de inspirerar mig. […] Ibland känns det som att jag är en 18-åring med erfarenhet. […] 

Jag är väldigt fysisk av mig, tycker om at vidröra eleverna…på ett sätt som fungerar. 

 

Detta uttalande går i linje med Wang’s, m.fl. (2020) studie enligt vilken lärare kan generera 

ett positivt klassrumsklimat genom att engagera sig i elevers liv och intressen. Vidare kan 

lärare genom interaktion med sina elever möta deras behov av trygghet och emotionellt stöd. 

Informant D berättar att: 

 

Det är viktigt att se varje elev och få dem att känna att jag vill dem väl. På detta sätt skapas en närhet 

med eleverna vilket i sin tur leder till en ömsesidig respekt. Har man en bra relation med eleverna får 

man också förtroende. Detta skapar i sin tur ett lugn och ett bra klimat mellan lärare-elev. 

 

Detta håller även informant F med om och säger: 

 

Jag tycker det är jätteviktigt att hitta en relation till eleverna [...] Olika elever har behov av att träffa 

sjysta vuxna som visar att skolan är viktig och rolig [...] en bra relation bidrar till ökad motivation att 

lära sig. 

 

Informanternas berättelser kring vikten av att bygga goda relationer för skapandet av en 

effektiv lärandemiljö och utbildning går i linje med vad Aspelin (2018) och Dahlkwist (2019) 

förespråkar, och tillägger även att relationer inte kommer naturligt utan behöver utvecklas 

hela tiden (se avsnitt 2.3.1). Att det tar tid att bygga relationer samt att relationsbyggandet är 

en ständig process som kräver utveckling och tålamod är också något som förekom i flera 

berättelser. Ett citat från informant B förtydligar: 

 

Det gäller att ha modet och dessutom en förmåga att ha tålamod. Att kliva in i ett klassrum, då 

ungdomarna har olika mognadsstadier och agera utefter elevers mognad. Tålamod nog att vänta tills de 

är mogna. Tålamod att genomföra en process.  

 

4.4 Situationsanpassning  

 

Det som går att utläsa från flertalet informanters svar är behovet av att ha en mer auktoritär 

ledarstil vid starten med en ny klass. Detta tills eleverna och lärarna har hittat ett tryggt sätt att 

förhålla sig till varandra i klassrummet och sedan släpper de det. För att nå auktoritet och 

legitimitet påtalar likaså Dahlkwist (2019) vikten av att lärare redan vid starten med en ny 

klass arbetar aktivt med att bygga upp förtroende. 

 

Informanterna ger ett tydligt uttryck för att alla anpassar sin ledarstil utefter situation och 

elevgrupp och att med tiden och erfarenheten har deras ledarstil utvecklats och förändrats. 

Informant D säger att: 

 

I början handlar det om att komma in i yrket. Man förändras ju hela tiden. Det handlar om ständig 

förändring. Man utvecklas både som människa och i sitt yrke för att samhället förändrar sig, skolan 

ändrar sig och eleverna ändrar sig också. Det är en ständig utveckling. 
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Att kunna anpassa undervisningen till “där och då”, utifrån var eleverna är, är enligt informant 

D viktigt, och menar att “det gäller att möta eleverna på den nivå eleverna befinner sig på. 

Detta fordrar en förmåga att kunna förklara på olika sätt”. Att kunna anpassa sitt arbetssätt 

och kunna omformulera frågor utifrån elevers behov är lärarstrategier som har betydelse för 

elevers prestationer, även enligt Håkansson & Sundberg (2018). Detta är också någonting 

Dahlkwist (2019) påvisar, där han menar att det inte finns en enda ledarstil eller modell för att 

skapa ett fulländat ledarskap i alla situationer, utan det handlar om att ha ett ledarskap som är 

anpassat efter elevgrupp och situation. Även Hertz (2014) vidhåller att för att bli en bra ledare 

ska en lärare bland annat ha förmågan att anpassa sin ledarstil efter grupp/klass. Utöver det 

“måste man vara lösningsfokuserad och tycka det är kul”, tillägger informant D. Detta håller 

även informant E med om och säger: 

 

Jag tror att det är viktigt att man brinner för det man gör [...] jag älskar att vara med eleverna i 

klassrummet [...] jag trivs i mitt jobb och det är just mötet med unga människor som inspirerar mig. Jag 

tror att eleverna upplever mig som inspirerande. Jag tror jag oftast lyckas med det. 

 

En grundförutsättning för att ha ett anpassat ledarskap, är enligt informant E, att elevernas 

delaktighet och ansvar ökar successivt i takt med elevernas mognad, vilket överensstämmer 

med vad Dahlkwist (2019) förespråkar (se avsnitt 2.3.1). 

 

4.5 Trygghet i klassrummet 

 

I enlighet med Mitchell (2015) är klassrumsklimat ett abstrakt fenomen som beror på olika 

faktorer. För honom beror det främst på vilka faktorer lärare anser vara viktiga. Informant F 

definierar klassrumsklimat som: 

  

Den stämning som olika aktörer bidrar till i klassrummet, dvs. läraren och eleverna. Det beror ju 

på lärarens och elevernas bakgrund, men även på tillfälligheter […] Det är något som varierar 

från dag till dag, från tillfälle till tillfälle. 

  

Vad gäller tillfälligheter utvecklar informanten att ”Det kan ha hänt något precis på väg in till 

klassrummet. Eleverna kan ha råkat ut för någonting”. 

  

Det finns inget samförstånd inom forskningen angående definitionen av begreppet 

klassrumsklimat och vad som ingår i ett gott klassrumsklimat. Men enligt Müller och 

Pindešová (2016) finns det olika faktorer som fenomenet innehåller: gruppsammansättning, 

sociala relationer och den fysiska miljön. Den definition som informanterna har givit stämmer 

väl överens med de synpunkter som har valts att fokusera på i detta arbete. Den psykosociala 

arbetsmiljön som väl definieras i Arbetsmiljöverket (2017) innefattande stämning, relationer 

och samarbete. 

 

Trygghet är ett av de mest framträdande begreppen i klassrumssammanhang, och används av 

samtliga lärare för att definiera ett gott klassrumsklimat. Informant B anser att: 
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För mig innebär det att ungdomarna måste känna sig trygga med varandra och med mig. Det är det enda 

ord jag kan säga. De ska känna sig ordentligt trygga i sin situation. […] Jag vill se att mina ungdomar 

som jag har framför mig i mitt klassrum vågar ställa sina frågor oansett var de befinner sig någonstans.  

 

Trygghet innebär likaså, enligt informant D, att eleverna “känner att de får fråga det de vill”, 

vilket är viktigt för deras lärande. Här finns det samstämmighet med Dahlkwist (2019) enligt 

vilken en engagerad lärare (tillsammans med eleverna) skapar ett klimat där eleverna kan 

känna sig trygga. Dessutom påpekar författaren att tryggheten är ett huvudvillkor för ett 

klimat som gör det möjligt för eleven att koncentrera sig, arbeta effektivt och använda sin 

egen styrka. Informanten A förtydligar att “i ett gott klassrumsklimat vågar eleverna säga vad 

de tycker, vågar fråga och ifrågasätta vad läraren säger”. Hattie (2012) och Kimber (2005) 

refererad i Dahlkwist (2019) påvisar att, att vara i en miljö där eleven kan vara sig själv och 

bli accepterad, är faktorer som bidrar till att skapa en trygg miljö som gynnar elevers lärande 

och utveckling. Därutöver hävdar Maltén (2000) refererad i Dahlkwist (2019) att ett positivt 

klassrumsklimat är av avgörande betydelse för lärande. 

 

Informanten A tillägger att “ett gott klassrumsklimat kännetecknas av att lärare har en god 

kommunikationsförmåga och kan vara ett gott föredöme”. Att utveckla 

kommunikationsförmågan mellan elever och lärare-elev är en av de rekommendationer som 

Müller och Pindešová (2016) i sin studie gav till lärare för att uppnå ett gott klassrumsklimat. 

Enligt Dahlkwist (2019) är kommunikationskompetens och tydlighet avgörande för ett 

framgångsrikt ledarskap. Dessutom är kommunikation ett villkor för alla relationer. 

 

Informanten E påpekar att ”det är viktigt att elever känner sig välkomna och sedda”. 

Dessutom måste “man ha högt i tak för att få ett gott klassrumsklimat”. Informant C håller 

med om det sista och lägger även till som viktigt: 

 

[...] Att du kan fritt prata med eleverna, de kan öppet uttrycka sina åsikter. Ibland kan gott 

klassrumsklimat även innebära att det är studiero i klassrummet, att eleverna kan jobba och koncentrera 

och fokusera sig på sina uppgifter. 

 

Humor är dessutom för några lärare en viktig del av ett gott klassrumsklimat. Att läraren kan 

vara sig själv och kan skoja, visar också på ett klassrum som har ett gott klimat, enligt 

informant A. Informant F håller med om detta och lägger till att “man ska gärna ha lite roligt 

ihop, det är inte fel att få några skratt under dagen, det lyfter”. 

 

Informant D påpekar att “det är viktigt att inga elever känner utanförskap och att man som 

lärare sätter eleven i centrum”. Enligt Dahlkwist (2019), som tidigare nämnts, kännetecknas 

en trygg klassrumsmiljö av att eleverna är respekterade, accepterade, omtyckta och 

inkluderade.  Informant D säger vidare att: 

 

En tillåtande klassrumsmiljön är väldigt viktig, och för att upprätthålla den måste man ta hand om 

situationer som uppstår längs med vägen. Till exempel de negativa ledare som eventuellt finns i klassen 

måste uppmärksammas direkt, antingen inför hela klassen, individuellt eller ibland tillsammans med 

rektor.  
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Detta rimmar väl med vad som står i läroplanen för gymnasieskolan Lgr 11, som bland annat 

menar att vid ett bra ledarskap är värderingar och normer tydliga, synliga och kända. Det 

påtalas att läraren spelar en väsentlig roll som ledare och har ett ansvar för att kommunicera 

de grundvärderingar som gäller i skolan (Skolverket, 2020). När sådana situationer uppstår 

brukar informant D: 

 

Ta en individuell diskussion med eleven genom att ställa ett antal frågor för reflektion, av typen, är du 

nöjd med ditt uppträdande i klassrummet? Är du nöjd med ditt uppträdande gentemot lärare? Är du nöjd 

så som du uppträder mot elever? Så det inte är anklagande, utan man sätter eleven i centrum.  

 

“Det är viktigt att ta hand om dessa situationer direkt så att de inte eskalerar och skapar ett 

bestående dåligt klassrumsklimat”, menar informanten vidare. 

 

4.6 Lärares strategier i skapandet av ett gott klassrumsklimat 

 

Det går att finna flera röda trådar i samtliga informanternas svar kring deras strategier i 

skapandet av ett gott klassrumsklimat. Samma typer av strategier återkommer hos flera av 

dem exempelvis när samtliga lärare nämner vikten av att vara anpassningsbar.  

 

Informant B anpassar undervisningsnivån efter stämningen i klassen och berättar att: “När 

eleverna är trötta tar jag hänsyn till det och anpassar undervisningen”. Även informant A 

tycker det är viktigt att anpassa sitt ledarskap: “Att anpassa sitt ledarskap efter situationen och 

jag tror det är det man kommer längst på”. Att kunna anpassa sitt arbete har oerhört stor 

betydelse för elevers skolresultat enligt Håkansson & Sundberg (2018). Även Hertz (2014) 

påstår att lärare ska kunna anpassa sin ledarstil efter grupp/klass. 

 

Det gick också att utläsa att lyhördhet är en strategi som kommer igen hos flera av 

informanterna. Samtliga informanter ser det som viktigt att vara lyhörd och att lyssna av 

gruppen noga. Här finns det stöd i Hertz (2014) som hävdar att en lärare behöver vara lyhörd 

för att bli en bra ledare. Även Maltén (2000) i Dahlkwist (2019) och Aspelin (2018) har 

samma åsikt som Hertz (2014). 

 

Aspelin (2018) förklarar närmare, för att kunna veta vad som behöver göras i en viss situation 

krävs det att läraren är lyhörd. Informant F vågar vara lite personlig i ett brev i början av 

terminen där hen skriver lite om sig själv och vilka förväntningar hen har på eleverna. Hen 

berättar: 

 

Jag brukar göra så här: som lärare i svenska skriver jag ett brev till eleverna och berättar lite om mig 

själv [...] det brukar öppna dörrar, att våga vara lite personlig. Jag skriver också mina förväntningar på 

eleverna. Att de är sjysta mot varandra. Jag vill att det finns en fin känsla, en fin stämning i 

klassrummet [...] beroende på grupp kanske man måste vara mer lyhörd mot eleverna. Det kanske har 

hänt någonting under helgen. Det kanske måste bearbetas innan man kan göra någonting. 
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I skapandet av gott klassrumsklimat lägger informant A stor vikt vid kommunikationen i 

klassrummet och yttrar: “Blanda grupperna då och då så att eleverna får arbeta med nya 

kamrater. Det kräver kommunikation”. Informanten har ett stort intresse för eleverna och bryr 

sig om dem. Hen lägger till att “det är viktigt att visa eleverna att jag väljer att vara här och nu 

med dem”.  

 

Informant B har en filosofi och grundtanke i sitt lärande som går ut på att tänka positivt och 

problemlösande istället för motsatsen. Informant B har levt med denna strategi sedan 

barndomen och vill gärna föra den vidare till sina elever. Så här berättar informanten B: 

 

[...] när ungdomar kommer till mig om nånting, hur löser vi det här? [...] Nu har jag ett problem här och 

hur gör jag för att lösa det problemet? Ska jag ställa de frågorna. Vad kan jag för nånting? Vad kan jag 

inte? och att man ställer frågor om det man inte kan. Det är någonting väldigt viktig också att lära sig 

den filosofin i livet. [...] Att lära människor att se det är en livsfilosofisk inställning. [...] Hur jag gör för 

att gå vidare? Så det är också ett arbetssätt som jag har försökt att förmedla vidare till eleverna. 

 

I denna process använder informant B strategier som bland annat empati och att lyssna av, 

och visar eleverna att det är läraren som leder gruppen. Reyes, m.fl. (2012) påtalar att ett 

klassrum med ett positivt emotionellt klimat karaktäriseras av att ha en lärare som känner till 

sina elevers behov och förväntningar och tar hänsyn till elevernas åsikter. Även om detta går 

att läsa i studien av Wang, m.fl. (2020) som påvisar att interaktionen mellan elev-lärare också 

bidrar till ett bättre emotionellt klimat. 

 

Informant E uttrycker att:  

 

Det är viktig med engagemang i vad jag gör [...] Jag får börja rätt så tufft varje år för att lära mig 

namnen så fort så möjligt [...] För mig är det jätteviktigt att känna igen alla elever vid namn. Det är 

jätteviktigt då det handlar om den personliga kontakten, att SE varje elev. 

 

Informant D berättar att, för att få ett gott klassrumsklimat är det viktigt med ett tillåtande 

klimat: 

 

I ett tillåtande klimat får man vara elev, att man inte ska behöva gömma sig och tänka ‘jag kan inte 

fråga xxx för att det kanske är en dum fråga’ [...] Jag säger att det finns inga dumma frågor. För att alla 

är vi olika och vi behöver olika hjälp på vägen. Alla frågor är bra och då de hjälper oss att komma 

framåt.  

 

Att skapa relationer, vara lyhörd och ha en tydlig struktur är viktiga strategier för informant C 

i skapandet av ett gott klassrumsklimat. Enligt Maltén (2000) i Dahlkwist (2019) är dessa 

några av de viktigaste egenskaperna för en ledare. Att lyssna på och försöka bekräfta eleverna 

samt att uppmuntra dem och få dem att känna sig trygga är flera användbara strategier för 

informant C. Informanten lägger till: 
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Jag är nog väldigt lyhörd. Jag lyssnar gärna på eleverna […] Försöker ta till mig det och bemöta det så 

gott det går. De ska känna sig sedda och uppskattade. Enkla sätt att skapa en relation är att lyssna på hur 

de har det, dela med mig av mina erfarenheter, kanske fråga hur har helgen varit? 

 

Enligt Dahlkwist (2019) är byggandet av relationer en central förmåga i ledares roll och detta 

bör de göra redan vid starten med en ny klass. Det betyder bland annat att bygga upp 

förtroende. Som Reyes, m.fl. (2012) visar i deras studie, att när ett respektfullt 

klassrumsklimat uppnås, gynnas elevers lärande och elever presterar bättre i sina studier. 

 

4.7 Lärares påverkansmöjligheter 

 

Alla informanter anser att de kan påverka mycket i klassrummet. Informant E säger att “alla 

lärare har stora möjligheter och kan påverka extremt mycket”. Hur de påverkar ser olika ut 

från deras olika perspektiv. Informant C kan påverka klassrumsklimatet “genom att göra 

lektioner intressanta”. Några tycker att kommunikation är det viktigaste verktyget för att 

kunna påverka. Informant D påstår “Jag kan påverka klassrumsklimatet genom att 

kommunicera med eleverna”. Enligt Dahlkwist (2019) är kommunikationskompetensen ett 

villkor för en god relationskompetens. 

 

Genom öppenhet och genom att visa känslor, samt genom att vara äkta som person, kan lärare 

skapa en miljö där det är OK att vara sig själv, tycker informant A. “Att visa vem jag är” 

tillfogar informanten, och fortsätter med att prata om vikten av att bygga relationer. För 

Thornberg (2013) är relationer oerhört viktigt, och lärare borde anstränga sig för att bygga 

välfungerande relationer. Dahlkwist (2019) lägger till att lärare måste arbeta på detta från 

början. Relationer har stor betydelse för informant A som påstår: “Det handlar om personliga 

relationer. Så länge man har en god relation med eleverna brukar man kunna påverka väldigt 

mycket, upplever jag”. Hen lägger till att: 

 

Det handlar om relationsskapande, kommunikation och människor. Vi är människor allihop och jag är 

inte mer människa eller mer värd än vad eleverna är. Det handlar om att vi tillsammans ska nå fram till 

ett mål. Att vi tillsammans ska hjälpas åt för att de ska nå så långt de kan i sina kurser och i sitt lärande. 

 

Således, för att kunna skapa bra relationer lärare-elev, vilket verkar vara nyckeln till ett gott 

klassrumsklimat enligt flertalet informanter, är det viktigt att eleverna känner sig lyssnade på 

och att de känner sig trygga. Det är först då lärare kan påverka, menar flera informanter. 
Dahlkwist (2019) har tidigare nämnt att det är väsentligt att känna sig trygga tillsammans för 

att elever ska kunna arbeta på ett effektivt sätt. 

 

Från ett annat perspektiv påstår informant B att klasstorleken kan ha en avgörande betydelse 

för arbetet med eleverna och menar att “klasstorleken påverkar demokratiseringsprocessen. Ju 

snabbare jag kan genomföra denna process, desto snabbare kommer gruppen att utvecklas och 

lära sig mer”.  
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Därtill påpekar informanten C att, hur lektionen presenteras är också viktigt och har en stor 

betydelse för arbetet med klassrumsklimatet: “Det handlar ganska mycket om att göra 

lektionerna intressanta, att kunna variera undervisningen så det blir intressant för eleverna”. 

Informanten tillägger att “När eleverna känner sig understimulerade, funkar det inte riktigt”. 

På liknande sätt illustreras detta i Håkansson & Sundberg (2018) som menar att 

struktureringen av lektioner med innehåll och syfte, är en strategi som har betydelse för 

elevers prestationer. Müller och Pindešová (2016) föreslår att genom att anpassa 

undervisningen så att lektionerna blir mer motiverande och intressanta, påverkas elevers 

skolframgång positivt. Dessutom bör läraren tro på elevers förmågor, se eleverna och ge dem 

utrymme att uttrycka sig själva, lyssna på dem och stärka dem.  Detta är också vad 

informanten D berättade då hen vill möjliggöra för elever att lyckas och uppleva framgång i 

sina studier genom att bland annat erbjuda hjälp från en specialpedagog: och uttrycker “[...] 

när elever har inlärningssvårigheter på olika sätt, då vill jag hjälpa eleverna genom 

exempelvis en specialpedagog [...] Det finns olika lösningar då varje situation är unik”. 

 

Vissa av lärarna nämner ett antal personliga egenskaper som också är viktiga för att uppnå ett 

gott klassrumsklimat. Bland dessa återfinns entusiasm, att tycka om människor och vilja väl, 

att kunna uttrycka känslor, att visa sig som ledare, att kunna läsa av elever för att på så sätt 

kunna hantera situationer som uppkommer i klassrummet och lösa dem innan de eskalerar. 

Likaledes Reyes, m.fl. (2012) visar i sin studie att lärare som främjar respektfulla och 

engagerade relationer mellan lärare-elev kan påverka det emotionella klimatet positivt. 

 

Även om det finns mycket som lärarna kan påverka för att uppnå ett gott klassrumsklimat 

finns det några saker som de inte kan påverka, exempelvis klasstorleken. För vissa 

informanter var detta viktigt och för andra spelade det inte så stor roll. Exempelvis påpekar 

informant B att “Är det mindre klasstorlek så kan jag påverka klassrumssituationen väldigt 

mycket, mer och snabbare”. Men för informant D har klasstorlek inte så stor påverkan på 

klassrumsklimatet och uttrycker “en klass med 28-30 elever, man har 60 min, man har två 

minuter per elev. Jag känner jag är så van”. Därutöver uttrycker vissa informanter att det kan 

förekomma situationer som de inte kan påverka. Exempelvis informant A uttrycker att “Om 

de absolut inte vill och jag inte kan nå fram till dem eller inte kan bryta igenom deras skal, då 

är det väldigt svårt och besvärligt”. Informant D tycker att hen inte kan påverka “Om en elev 

känner att hen inte vill gå kvar [...] Om en elev har hittat ett jobb och vill avsluta 

utbildningen”. Då kan hen bara önska eleven “lycka till”. 

 

5. Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt kommer slutdiskussionen presenteras i form av svar på de två frågor som 

ställdes i början på studien. De rubriker som används är: Hur ser lärare på betydelsen av sitt 

ledarskap för skapandet av ett gott klassrumsklimat? samt Vilka möjligheter och hinder 

upplever sig lärarna ha för att uppnå ett gott klassrumsklimat? 
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5.1 Hur ser lärare på betydelsen av sitt ledarskap för skapandet av ett gott 

klassrumsklimat? 
 

I denna studie har det tidigare påvisats att det finns en hel del forskning, så som bland annat 

Stensmo (2000), Dahlwist (2019), Reyes, m.fl. (2012), Müller och Pindešová (2016), Wang, 

m.fl. (2020) kring lärarnas ledarskap och klassrumsklimat. Dessa författare har likt 

studieskribenterna försökt synliggöra läraryrkets mångfacetterade roller. Likt deras studier, 

visar även denna studie på vikten av lärares tydlighet med vem det är som leder i klassrummet 

samt vilka förhållningsregler det är som gäller i klassrummet för att upprätthålla ett gott 

klassrumsklimat. Dessutom, för att kunna ha ordning, lugn och ro i klassrummet och 

samtidigt kunna ge eleverna frihet och ansvar, behövs det en kombination av många olika 

ledaregenskaper som bland annat att vara lyhörd, anpassningsbar, tålmodig och att ha en bra 

kommunikationsförmåga. Dahlkwist (2019), Dahlkwist (2012) och Aspelin (2018), påtalar 

likaså att egenskaperna lyhördhet, tydlighet, samarbetsförmåga samt konfliktvana är några av 

de viktigaste ledaregenskaperna för ett framgångsrikt ledarskap. Reyes, m.fl. (2012) är andra 

forskare som likaså påstår att lärare bör var lyhörda, respektfulla och intresserade av sina 

elever för att lyckas med sitt ledarskap. 

 

Eftersom alla lärare har samma mål med sitt ledarskap, att se eleverna lyckas och att lärande 

ska ske, är empati och förmåga att se alla elever viktiga egenskaper i en lärares personlighet. 

Lärarna uttrycker att elever blir motiverade när de blir lyssnade på och när de blir sedda. 

Därför vet lärarna med sig att goda relationer är nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap och 

sätter stor vikt på relationsskapande mellan elev-lärare samt mellan elever. Att i sitt ledarskap 

ständigt sträva efter välfungerande relationer med sina elever ser de som en förutsättning för 

skapandet av ett gott klassrumsklimat. Genom tillitsfulla och respektfulla relationer utvecklas 

även elevers tilltro till sin egen förmåga, varmed ett ökat lärande uppstår. För att kunna skapa 

tillit och tilltro till sin lärandeförmåga och potential, ser lärarna till att ständigt uppmuntra sina 

elever. Bevis på tillit är när eleverna vågar fråga, gissa och svara fel. 

 

Även dessa resultat styrks av Dahlkwist (2019), Müller och Pindešová (2016), Reyes, m.fl. 

(2012) och Wang m.fl. (2020). Samtliga påtalar att i en trygg miljö upplever elever att de är 

respekterade, accepterade, omtyckta och inkluderade, känner trygghet, vänlighet, tillit, 

tillhörighet och vänskap. Det är värden som lärarna i denna studie verkar sätta stor vikt på i 

sitt ledarskapsarbete mot ett gott klassrumsklimat. 

 

Lärarna anser att deras roll som ledare har utvecklats och förändrats med tiden och 

erfarenheten. Med erfarenheten har de kunnat se sin potential och kunnat skapa den ledare 

som passar för situationen. Av intervjuerna att döma upplever alla lärare att de måste anpassa 

sitt ledarskap till varje enskild situation och elevgrupp. Detta fordrar enligt lärarna en förmåga 

till flexibilitet, helhetstänk samt självinsikt. När lärare tycker om sitt arbete samt brinner för 

sina elevers utveckling sprider de glädje. Därmed skapas trygghet i klassrummet. Att kunna 

vara rolig och ha en god relation med eleverna, upplevs vara viktiga element i läraryrket.  
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5.2 Vilka möjligheter och hinder upplever sig lärarna ha för att uppnå ett gott 

klassrumsklimat? 
 

Resultatet visar att lärare ser stora möjligheter att påverka klassrumsklimatet. Detta bland 

annat genom sitt ledarskap och genom att vara en god förebild. Naturligtvis upplever de att 

gruppsammansättningen samt gruppstorleken har en betydelse i arbetet med skapandet av ett 

gott klassrumsklimat. Lärarna ser det som en ständigt pågående process som börjar redan 

första dagen elever och lärare möts. Det handlar om att redan vid starten på första terminen 

klargöra vilka regler det är som gäller i klassrummet samt tydliggöra sin roll som ledare. 

Detta stämmer även överens med vad Müller och Pindešová (2016) hävdar, då de menar att 

när lärare arbetar för att skapa ett positivt klimat borde de ha eleverna i åtanke och inte bara 

sig själva. 

 

Denna studie visar att ett gott klassrumsklimat infinner sig först efter att lärarna har skapat 

tillitsfulla och respektfulla relationer i klassrummet. I en sådan tillitsfull och respektfull miljö 

där elever känner sig sedda och erkända som unika individer skapas det ett klassrumsklimat 

där det råder glädje, harmoni och motivation. Lärarna kan till och med bjuda på sig själva och 

bjuda på skratt. Studien visar även att när lärarna anpassar lektionerna och gör lektionerna 

mer intressanta kan skillnad göras och få eleverna att bli mer stimulerade. 

 

Resultatet ger förståelse för att värden som förtroende, tillit och respekt är nödvändiga för 

skapandet av ett gott klassrumsklimat samt att dessa värden kan infinna sig genom lärares 

lyhördhet och intresse för eleverna. Det ovannämnda stämmer med Reyes, m.fl. (2012) som 

påstår att ett positivt emotionellt klimat skapas av lärare som känner till elevers behov och 

förväntningar samt visar respekt och intresse. 

 

Därutöver kan lärare påverka ointresserade och omotiverade elever genom att prata med den 

enskilda eleven. Vid inlärningssvårigheter kan lärarna ta hjälp av en specialpedagog för att 

hjälpa eleven. Varje situation är unik och det finns olika lösningar för var och en av dem.  

 

Slutligen förstås i studien att lärare inte kan påverka klasstorleken eller vilka elever de får på 

samma sätt som eleverna inte väljer sina lärare. I små klasser är det lättare att ha översyn på 

elevernas behov och mående. Lärare kan inte heller utöva något inflytande över när en elev 

beslutar sig för att sluta skolan för att börja jobba.  

 

6. Metoddiskussion 
 

En fenomenologisk forskningsstrategi har möjliggjort att intervjupersonernas tankar och 

uppfattningar kring deras ledarskap och klassrumsklimat har kunnat framstå på ett autentiskt 

sätt, vilket var studiens avsikt. 
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Syftet med denna studie var att få en fördjupad kunskap om och förståelse för hur 

gymnasielärare arbetar för att få ett gott klassrumsklimat genom sitt ledarskap. 

 

En svaghet med en fenomenologisk forskningsstrategi upplevs vara att forskarens personliga 

åsikter inte fullständigt går att eliminera (Denscombe, 2016). För att kunna eliminera så 

mycket som möjligt av intervjuarnas åsikter har det i denna studie använts citat ur 

informanternas utsagor.  

 

En annan svaghet med fenomenologisk forskning upplevs varar att det sällan inbegriper ett 

större antal fall av den fenomen som studeras, vilket menas påverkar representativiteten i data 

och hur långt det är försvarbart att generalisera utifrån upptäckterna (Denscombe, 2016). I 

denna studie har det empiriska underlaget varit litet, och därför kan inte generaliseras, vilket 

inte heller har varit avsikten med denna studie. Intentionen har varit att studien ska bidra till 

reflektion för hur lärare ser på sitt ledarskap och vilken sorts ledare de skulle kunna vara för 

att lyckas med att skapa ett gott klassrumsklimat. 

 

Genom semistrukturerade intervjuer kunde intervjuarna ställa frågor som var färdigt 

formulerade men det kunde även ställas följdfrågor vid behov eller göras en omformulering 

av de befintliga frågorna. Båda studiens skribenter deltog vid intervjutillfällena. På grund av 

rådande omständigheter gjordes intervjuerna online. Informanterna kände sig bekväma i 

denna situation och gav generöst av sin tid för att svara på alla frågor på ett lugnt och 

reflekterande sätt. 

 

Intervjuerna spelades in för att inte behöva anteckna under intervjun och för att kunna ha 

fokus på informanternas ansiktsuttryck samt visa delaktighet och intresse för 

intervjupersonerna. Innan intervjuerna analyserades transkriberades det inspelade materialet. 

Samtliga intervjuer lyssnades av en gång och pausades för att hinna skriva ner 

respondenternas yttranden så noga som möjligt. Vid transkriberingen skrevs allt ner ordagrant 

för att inte missa något väsentligt. På detta sätt har intervjuarna kunnat säkerställa att de har 

förstått och tolkat det inspelade material så noga som möjligt. 

 

Studien har ett induktivt förhållningssätt där empirin har stått som utgångsläge för att finna 

fenomenets essens och inte teorins. För att kunna skapa intervjufrågorna behövdes dock en 

teoretisk förkunskap huvudsakligen i ämnet ledarskap. Frågorna omformulerades flera gånger 

tills de blev relevanta för studiens syfte, samt reducerades i antal efter en pilotstudie. 

 

Eftersom studien var småskalig och hade som syfte att på djupet utforska ett ämne, 

handplockades sex informanter med hjälp av personliga förslag av lärare tjänstgörande på den 

skola som var kända sedan tidigare. Beslutet som föranledde detta val var att 

intervjupersonerna hade den expertis kompetens som legitimerade gymnasielärare, vilket 

behövdes för studiens tillförlitlighet (Denscombe 2016). En begränsning med detta urval 

upplevdes vara att alla informanter tillhör en och samma organisation med en specifik 



 

 

 

29 

skolkultur, vilket kan ha påverkat informanternas synsätt och därmed minskat variationen i 

deras svar.  

 

En möjlig svaghet med urvalet kan dessutom vara antalet deltagare, dvs. sex lärare. Antalet 

intervjuer har dock bestämts med hänsyn till vad som är rimligt i förhållande till studiens 

tidsram, dvs. hinna genomföra intervjuer, transkribera dessa, bearbeta kvalitativt material 

samt få fram ett resultat på cirka tio veckor. Med mer tid till förfogande hade studien kunnat 

gynnas av fler intervjuer vilket hade ökat underlaget för analysen. Skribenterna hade 

eventuellt kunnat dra fler slutsatser och se flera mönster. Antalet intervjuer anses ha bidragit 

med den information som behövdes för att utföra studien. Alla intervjufrågor blev besvarade 

och att den valda metoden har givit de förväntade resultaten. 

 

7. Slutreflektion 
 

Syftet med detta arbete har varit att få en fördjupad kunskap om och förståelse för hur 

gymnasielärare arbetar för att få ett gott klassrumsklimat genom sitt ledarskap. 

 

Det fanns ett intresse av att få kunskap om lärarens ledarskap möjligtvis kan ha betydelse för 

hur elever uppför sig och för hur klassrumsklimatet ser ut. 

 

För att kunna uppfylla syftet med studien har en fenomenologisk kvalitativ ansats använts. 

Intervjuer med sex deltagande gymnasielärare har gjorts. Studien har genomsyrats av ett 

induktivt angreppssätt. Genom en tematisk analys har sedan informanternas svar 

sammanställts och analyserats. Som utgångspunkt för sammanställningen av frågeformulären 

har följande två frågeställningar använts: 

 

● Hur ser lärare på betydelsen av sitt ledarskap för skapandet av ett gott 

klassrumsklimat? 

● Vilka möjligheter och hinder upplever sig lärarna ha för att uppnå ett gott 

klassrumsklimat? 

 

Skribenterna har genom intervjuerna vunnit en större förståelse för ämnet och i detta arbete 

försökt återge sina nyvunna kunskaper efter bästa förmåga. En önskan har varit att på ett 

överskådligt sätt belysa olika aspekter av ledarskap i klassrummet och hur gymnasielärare 

arbetar för att uppnå ett gott klassrumsklimat. 

 

Härvid kan det påstås att, trots studiens ringa omfattning har syftet med studien uppnåtts och 

de ovannämnda frågorna blivit besvarade. Resultatet av studien som bara består av utsagor 

hämtade ur en liten lärarskara har förhoppningsvis bidragit med kunskap om hur ett antal 

gymnasielärare ser på sin ledarroll i arbetet med klassrumsklimatet. 
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Studien har kunnat visa på intressanta aspekter kring lärarnas syn på betydelsen av deras 

ledarskap för skapandet av ett gott klassrumsklimat, samt kring deras upplevelser vad det 

gäller möjligheter och hinder för att uppnå ett gott klassrumsklimat. 

 

I undersökandet av vilka egenskaper som är viktigast att ha som ledare i klassrummet dras 

slutsatsen att tydlighet enligt lärarna är en av de viktigaste egenskaperna. Med tydlighet 

menas att läraren är tydlig med vem som bestämmer i klassrummet samt tydlig med ramar 

och förhållningsregler. För detta krävs att ledaren är trygg med sig själv och har modet att 

säga ifrån. En lärare ska även kunna anpassa styrning varefter gruppen mognar. Att ha 

struktur, vara lyhörd och vara en bra förebild anses likaså vara viktiga ledaregenskaper. En av 

de mest väsentliga egenskaperna anses vara förmågan att kunna anpassa sitt ledarskap till 

elevgrupp och situation. 

 

Studien har bidragit med en bredare förståelse om hur lärare upplever sig handla för att skapa 

bra relationer till sina elever och hur viktiga dessa verkar vara för att lyckas med sitt 

ledarskap. Det blev tydligt av lärarnas upplevelser att hur deras relationsarbete ser ut har en 

avgörande betydelse för skapandet av ett gott klassrumsklimat. Lärarna upplever att ju mer en 

lärare satsar på att bygga varma relationer med sina elever samt eleverna emellan desto mer 

troligt är det att de lyckas skapa ett gott klassrumsklimat. Enligt lärarnas upplevelser råder det 

i ett sådant klimat ömsesidig respekt, eleverna känner sig trygga, sedda, lyssnade på, kan prata 

fritt, våga göra fel och vågar fråga när de inte förstår. Arbetet med att uppnå ett gott 

klassrumsklimat upplevs börja “dag ett” med en ny klass och pågår kontinuerligt genom hela 

studietiden. 

 

Det går att konstatera att det finns många omständigheter som kan påverka hur läraren lyckas 

med sitt ledarskap och därmed med skapandet av ett gott klassrumsklimat. En förhoppning är 

att detta arbete kan bidra till en reflektion för hur lärare ser på sitt ledarskap och vilken sorts 

ledare de skulle kunna vara för att lyckas med att skapa ett gott klassrumsklimat. 

 

Lärare bör tänka på att varje möte med elever får konsekvenser och några möten kan vara 

avgörande för deras liv. Speciellt om mötet berör eleverna på djupet och kanske når ända in i 

hjärtat. Med detta i åtanke är det viktigt att lärare påminner sig om att vara varsamma och 

medvetna i sitt ledarskap. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 
 

Syftet med studien var att utifrån lärares perspektiv undersöka effekten av deras ledarskap för 

att uppnå ett gott klassrumsklimat. Ett förslag till vidare forskning skulle vara att göra en 

studie utifrån gymnasieelevers perspektiv för att kunna få ta del av elevernas uppfattning om  
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lärarens ledarskap och inflytande för att skapa ett gott klassrumsklimat. Det skulle även vara 

intressant att ha en studie där gymnasielärares uppfattning jämförs med grundskolelärares om 

vilken roll ledarna har i skapandet av ett gott klassrumsklimat. Detta i syfte att utröna om det 

finns skillnader i deras uppfattningar och skillnader i deras ledarskap på deras respektive 

nivåer. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? Vilka årskurser? 

2. Hur definierar du ledarskap i klassrummet? 

3. Vad anser du är viktigt att en lärare har i sitt ledarskap, vilka egenskaper och varför? 

4. Har du fått utbildning i ledarskap? 

5. Hur skulle du vilja beskriva ditt eget ledarskap? Hur är du som ledare? 

6.  Har ditt ledarskap förändrats under åren som lärare? Hur?  

7.  Hur påverkar ditt ledarskap relationen elev - lärare? 

8.  Hur påverkar ditt ledarskap lärmiljön i klassrummet? 

9.  Beskriv något tillfälle då du tyckt att det har varit svårt att leda en grupp/klass. 

10. Har du olika typer av ledarroller/ledarstilar beroende på situation, grupp, ämne m.fl.? 

11. Hur definierar du Klassrumsklimat? 

12. Vad innebär för dig ett "gott" klassrumsklimat? 

13. Hur arbetar du i klasser för att få ett gott klassrumsklimat? (Vilka strategier har du?). 

14. Vilka egenskaper hos dig anser du är viktiga för att lyckas med ett gott 

klassrumsklimat? Varför? 

15. Vilka faktorer påverkar ditt sätt att leda? (ex. rektor, skolans riktlinjer, 

gruppsammansättning, m.fl.). 

16. När märker du att klassrumsklimatet påverkar undervisningen? Hur märker du det? Hur 

kan det påverka undervisningen?) 

17. Vilka möjligheter har du för att påverka klassrumsklimatet? Vad kan du inte påverka? 

18. Har du mött svårigheter när du arbetar för att få ett gott klassrumsklimat? Hur har du 

löst det? 
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Bilaga 2 
 

Samtyckesbrev  2021-04-19 

 

Vi är två studenter som heter Katja Nikolova och Marcela Villasante som läser till lärare sista 

terminen på Kompletterande Pedagogisk Utbildning vid Göteborgs universitetet och skriver 

denna termin vårt examensarbete. 

 

Med detta brev vill vi anhålla om samtycke för att genomföra intervjuer med lärare på 

................ gymnasieskola som ska användas till vårt examensarbete. 

 

Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om och förståelse för hur gymnasielärare 

genom sitt ledarskap arbetar för att få ett gott klassrumsklimat. 

 

Intervjuerna kommer att utföras digitalt via Google meet. Vid intervjutillfället kommer vi att 

spela in intervjuerna och därefter transkribera dem. De berörda informanter kommer att 

informeras om examensarbetets syfte, att intervjun tar ca 45 minuter och att de får avbryta 

intervjun i vilken stund som helst, utan att ange varför de gör det. Informationen från 

intervjun kommer att anonymiseras i vårt arbete och ska bara används till detta syfte. 

 

Vi tackar på förhand. 

 

 

 

Som rektor samtycker jag till att intervjua lärarna på skolan. 

 

Datum…………………………………………….. 

 

…………………………………………/…………..…………………………………… 

 

Rektors underskrift: 

 

 

Namnförtydligande:  

 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Katja Nikolova guskatjni@student.gu.se 

  

Marcela Villasante gusmarcevi@student.gu.se 

mailto:guskatjni@student.gu.se
mailto:gusmarcevi@student.gu.se
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Bilaga 3 
 

 

Medgivande till deltagande i en studie. 2021-04-22 

 

 

Vi är två studenter som heter Katja Nikolova och Marcela Villasante. Vi läser till lärare sista 

terminen på Kompletterande Pedagogisk Utbildning vid Göteborgs universitetet och skriver 

denna termin vårt examensarbete. 

 

Med detta brev ber vi dig om ditt samtycke för att genomföra en intervju som ska användas i 

vårt examensarbete. 

 

Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om och förståelse för hur gymnasielärare 

genom sitt ledarskap arbetar för att få ett gott klassrumsklimat. 

 

Intervjuerna kommer att utföras digitalt via Google meet. Vid intervjutillfället kommer vi att 

spela in intervjuerna och därefter transkribera dem. Intervjun tar upp till ca. 45 minuter och du 

får avbryta intervjun i vilken stund som helst, utan att ange varför. Informationen från 

intervjun kommer att anonymiseras i vårt arbete och ska bara används i detta syfte. 

 

Vi tackar på förhand. 

 

꘠ Som lärare samtycker jag till att delta i undersökningen. 

 

Datum…………………………………………….. 

 

…………………………………………/…………..………………………………… 

 

Lärare underskrift: 

 

Namnförtydligande: 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Katja Nikolova guskatjni@student.gu.se 

 

Marcela Villasante gusmarcevi@student.gu.se 

 


