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Sammanfattning 
 
Idag präglas det pedagogiska arbetet i skolan av det som vi kallar för pedagogiskt ledarskap. 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur lärare ser på sitt ledarskap samt hur de ser på 
och hanterar de konflikter som finns i ett klassrum. För att utreda det har sex lärare intervjuats 
om synen på sitt ledarskap. De övergripande frågeställningarna var: Vad innebär ett 
pedagogiskt ledarskap? Vad säger skolans styrdokument om lärarens samhällsuppdrag och roll 
i klassrummet när det gäller konflikthantering? Hur beskriver lärare sig själva som ledare i 
klassrummet? Hur förhåller sig lärare till de konflikter som uppstår? Lärarna i studien beskrev 
sig själva som tydliga och strukturerade lärare som värnar om relationen till sina elever. 
Läraryrket består idag av mycket annat än att planera och hålla i undervisning och handlar enligt 
lärare mycket om det sociala samspelet i klassen och om ömsesidig respekt för varandra. Åldern 
kan utgöra en viktig aspekt för huruvida en lärare får eller inte får auktoritet i ett klassrum; 
yngre lärare konstaterar att det finns en risk med att bli för mycket kompis med eleverna. Det 
gör att lärare kan förlora auktoriteten och den är svår att få tillbaka om den en gång har förlorats. 
Samtliga lärare gav exempel på när de tycker att de har misslyckats med sitt ledarskap, medan 
det verkade vara svårare att ge exempel på när de har varit nöjda med sitt ledarskapet. De flesta 
lärare menade att det finns färre konflikter i klassrummen än vad de kanske trodde att det skulle 
finnas, men anser sig vara kapabla att ta itu med de konflikter som uppstår. Huruvida pojkars 
respektive flickors konflikter ser olika ut eller inte råder delade meningar om, men de flesta 
lärare menade att det finns en skillnad i hur konflikterna tar sig uttryck. 
 
 
Nyckelord: lärarskap, ledarskap, lärarroll, konflikter, konflikthantering
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1. Inledning 
 
Läraryrket har sett olika ut över tid. Om vi ser på skolan för hundra år sedan i Sverige är det 
många som ryggar tillbaka inför den auktoritära läraren som med hot och straff vägledde 
eleverna till att memorera kunskap. Idag ser verkligheten i våra klassrum annorlunda ut.  
 
Samhälleliga förändringar märks också i svensk gymnasieskola, både vad gäller synen på 
kunskap och lärande samt lärarens roll och samhällsuppdrag. Idag möts vi många gånger av 
stora rubriker på tidningarnas första sidor; rubriker som talar om för oss att den svenska skolan 
är i kris och att någonting måste göras. I den senaste PISA-undersökningen som gjordes 2013, 
har svenska elevers resultat sjunkit och det gäller såväl hög- som lågpresterande (Dagens 
Nyheter 2013-12-03). Inte minst sägs ansvaret ligga på läraren och dennes förmåga att skapa 
en lugn och trygg miljö i de klassrum i vilka ett lärande ska ske. Skolvärlden (Skolvärlden 
2014-12-01) skriver i december 2014 om OECD:s rekommendationer; att satsa på på starkt 
ledarskap hos lärare i svenska skolan. Det talas om vikten av en lärare som är pedagogisk och 
kan utöva ett ledarskap i den klass hen ska undervisa i. Jag är intresserad av vad lärare gör när 
de utövar ledarskap i klassrummet, vad de väljer att göra och vad de väljer att inte göra i 
klassrumspraktiken. I och med aktualiteten vad gäller begreppet pedagogiskt ledarskap har jag 
anledning att tro att de lärare jag kommit i kontakt med under studiens gång har hört om 
begreppet och har sina uppfattningar om vad som menas med begreppet, även om det inte finns 
en renodlad och enkel definition av det. 
 
I mötet med andra människor sker ständigt konflikter av olika slag och konflikter finns också i 
klassrumsmiljön. Lärare utövar ledarskap på olika sätt och i olika syften. Till stora delar handlar 
lärarrollen om att lära ut en viss kunskap, men det handlar även om att i ledarposition ta itu med 
konflikter i klassrummet. Studien avgränsas till att handla om de konflikter som visserligen 
förekommer i skolan, men inte i klassrummet så att de direkt påverkar undervisningen (däremot 
kan de indirekt göra det; både större och mindre konflikter som inträffat på en rast kommer 
kanske att spegla av sig också på efterföljande lektion). Jag har också avgränsat mig genom att 
begränsa arbetet till att handla om det pedagogiska ledarskapet som lärare – inte rektorer –  
utövar. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare ser på sitt eget pedagogiska ledarskap i relation 
till konflikter som uppstår i klassrummet. 
 
Frågeställningar: Hur beskriver lärare sig själva som ledare i klassrummet? Vilka konflikter 
uppstår i klassrummet och hur förhåller sig lärare till dessa olika konflikter? 
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2. Kvalitativ metod 
 
För att ta reda på hur det pedagogiska ledarskapet och konflikthantering konkretiseras i ett 
klassrum har kvalitativa intervjuer gjorts. Tanken med intervjuerna var att lärare skulle sätta 
ord på hur de anser att ett pedagogiskt ledarskap ser ut i praktiken och att de skulle få beskriva 
sig själva som lärare och som ledare i klassrum. Med intervjun som metod finns många fördelar 
när det är kvalitativa berättelser som jag vill åt. Intervjuer är, enligt Ahrne och Svensson (2015) 
ett bra sätt att samla in ett brett och djupt material på en relativt kort tid. Conny Svenning (2003) 
menar att den främsta tanken med kvalitativ datainsamling är att intervjupersonerna ska figurera 
i exemplifierande syfte, så är också tanken vad gäller den här studien.  
 
Under vårvintern 2016 togs kontakt med intervjupersonerna. Jag skrev ett missivbrev (se bilaga 
1) som talade om vem jag var samt ämne för och syftet med uppsatsen och ett semistrukturellt 
intervjuformulär konstruerades (se bilaga 2). Intervjuerna spelades in varefter intervjuerna 
transkriberades. Svenning (2003) förespråkar även ett från intervjuaren kontinuerligt 
antecknande. Jag antecknade när det var något speciellt jag tänkte på under intervjun, något 
som snarare hör hemma i analysdelen än något som hör till den empiriska delen.  
 
Följdfrågor ställdes och nya frågor flikades in när det ansågs meningsfullt eller nödvändigt för 
att intervjupersonen skulle berätta så mycket som möjligt. Som Svenning (2003) poängterar 
finns en fördel med att träffa respondenten i ett fysiskt möte eftersom kroppsspråk, miner och 
gester adderar till svaren. Inledningsvis under intervjun ställdes frågor som hade att göra med 
lärarens lärarerfarenhet och ämnen hen undervisade i. De delarna spelades inte in, utan svaren 
antecknades löpande. Tanken var att vi skulle bli varma i kläderna innan bandspelaren sattes  
igång. Frågorna var öppna och tanken var att de skulle locka till att läraren reflekterade och 
associerade fritt under intervjuns gång, detta för att inte påverka respondenterna i någon 
riktning. Jag var noga med att ställa frågorna så att läraren berättade om sina egna upplevelser 
och sina tankar, min ambition var inte att stämma av att lärarnas tankar och åsikter återfinns i 
styrdokument och litteratur. Orden ”ledarskap” och ”pedagogiskt ledarskap” användes 
synonymt under intervjuerna. Jag antecknade också efter att jag slagit av bandspelaren om jag 
märkte att intervjupersonen gärna fortsatte berätta något som kunde fungera som exempel i 
resultatdelen. 
 
Svenning (2003) menar att en problematik vad gäller analys av kvalitativa data är att forskaren 
redan i inledningsskedet av sitt skrivande har en verklighet med sig i bagaget och den 
verkligheten påverkar forskaren i någon mån. Det kan handla om att forskaren är extra lyhörd 
för en del resultat, medan andra forskningsresultat går forskaren förbi, det som inom 
hermeneutiken kallas för förförståelse (Svenning 2003). Det är bra att påminnas om att alla har 
en viss förförståelse och att skribenten måste sträva efter att i alla avseenden både läsa och 
analysera det empiriska materialet så objektivt som möjligt. Att jag i princip har transkriberat 
samtliga intervjuer ordagrant, medförde att jag i intervjusituationen inte endast lyssnat 
oreflekterat efter de resultat som jag på förhand trodde mig få. Jag har istället fått mina data 
nedskrivna och har kunnat läsa och läsa om intervjuerna flertalet gånger i syfte att få syn på 
något i texten som vid en första anblick kanske gick mig obemärkt förbi. Jag har inte arbetat 
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renodlat narrativt, men dock inspirerats av narrativ teori och metod i analysfasen. I  
analysskedet har ordval och intervjupersonernas berättelser studerats. Analysen inleddes med 
kodning; etiketter och kategorier konstruerades för hur intervjupersonerna har resonerat. I 
analysfasen har jag försökt hitta mönster som upprepas i intervjupersonernas egna berättelser, 
men också i avseende till hur intervjupersonerna förhåller sig till varandra. 
 
Narrativ metod 
 
Enligt Johansson (2005) lämpar sig narrativ metod för studier som rör identitet och 
subjektivitet. I studien tas fasta på lärares egna berättelser om sitt ledarskap i klassrummet, 
varför det lämpar sig med narrativ metod. Johansson hänvisar till Riessman som i sin tur menar 
att vi som intervjuare aldrig kan få en fullständig insyn i intervjupersoners tankevärldar och 
erfarenheter, men att det handlar om att hantera språkliga representationer av tal, text, samspel 
och tolkning. Riessman menar också att forskarens roll skiftar under forskningsprocessen. Till 
en början handlar det om att lyssna till en berättelse som intervjupersonen delar med sig av. 
Efter det ska forskaren översätta information från tal till skrift, varefter text ska författas, läsas 
och tolkas. Det är viktigt att som forskare bära med sig vetskapen om att en berättelse ju alltid 
berättas ur ett visst perspektiv och i ett visst syfte. När människor sätter ord på saker och ting 
tenderar de att argumentera, poängtera och förklara i syfte att förstå sig själva och sin sociala 
verklighet. Intervjusituationen är inget undantag utan det är genom narrativet som vi förstår oss 
själva och vilka vi är (Johansson 2005).  
 
I en intervjusituation är det väsentligt att fundera över vilka maktrelationer som kan tänkas 
finnas och hur de kan påverka denna (Johansson 2005). Svenning (2003) samt Ahne och 
Svensson (2015) skriver om intervjuareffekten som troligtvis är mer påtaglig i den kvalitativa 
forskningsintervjun än i den kvantitativa enkätstudien. Det är lätt att (omedvetet) med miner, 
gester och uppbackningssignaler styra intervjupersonerna i någon riktning. Jag ser en fördel 
med att arbetet handlar om lärarens subjektiva uppfattning om ledarskap i klassrummet och att 
lärarna som intervjuats är ute i verksamhet och troligtvis förankrade i sin lärarroll, till skillnad 
från mig som ännu inte är verksam lärare. Det är rimligt att anta att redan verksamma lärare har 
ett visst tolkningsföreträde i relation till lärarkandidat och blivande lärare, att 
intervjupersonerna i och med det har ett visst maktövertag. 
 
Urval 
 
Sex lärare har intervjuats och samtliga arbetar på samma gymnasieskola i en mellanstor stad i 
Sverige. Både kvinnliga och manliga lärare med olika lång yrkesverksamhet eftersöktes, detta 
för att få bredd i intervjuerna. Jag gick helt sonika och knackade dörr till olika lärarrum i vald 
skola och fick slumpmässigt intervju-napp på olika ställen. Ett alternativ hade varit det urval 
som brukar betecknas som ”snöbollsurvalet” (Ahrne och Svensson 2015), det vill säga att redan 
intervjuade/ valda lärare tipsar mig om övriga informanter att intervjua. Den urvalsmetoden kan 
kan å andra sidan leda till att intervjupersoner skulle tipsa om lärare som resonerar som de 
själva (om jag utgår ifrån att lärare vill ge namnet på någon som de kanske har samtalat med 
kring de här frågorna och som läraren tyckte att hade givande tankar). Nu fick jag respondenter 
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som hade olika lång erfarenhet av läraryrket, olika undervisningsämnen och – förhoppningsvis 
– vidd och bredd i sina tankegångar. 
 
Trovärdighet och tillförlitlighet 
 
I forskningssammanhang brukar man säga att mätningen ska vara stabil i den bemärkelsen att 
samma mätning ska visa på samma resultat vid en mätning vid ett senare tillfälle. Jan Trost 
(2005) lyfter ett par problem med detta, bl.a. att vi förutsätter ett statiskt förhållande hos 
människor. Exempelvis anhängare av symbolisk interaktionism menar att det blir omöjligt då 
människan – enligt det perspektivet – alltid deltar i processer. Dessa processer gör att vi i det 
närmaste kan förvänta oss olika resultat vid olika mättillfällen. Därför skulle en liknande studie 
med sex andra informanter eventuellt få andra resultat. 
 
Svenning (2003) konstaterar att kvalitativa mätningar är mer exemplifierande till sin karaktär 
och kvantitativa mätningar mer generaliserande. Svenning menar att det ändå finns faktorer 
man som intervjuare kan vara observant kring i strävan att höja tillförlitligheten. Det kan handla 
om att exempelvis vara säker på att begrepp som används i intervjun tolkas på samma sätt. För 
att veta hur intervjupersonerna såg på verkligheten bad jag dem under intervjuns gång att 
beskriva vissa termer och begrepp som skulle komma att användas senare under intervjun. I 
den delen av intervjun som undersökte synen på konflikter i klassrummet bad jag – för att ta ett 
exempel – respondenten att först redogöra för vilka konflikter som finns i klassrummet. Då fick 
jag veta vad hen menare när hen senare talade mer ospecificerat kring begreppet konflikter.   
 
I fråga om forskningens trovärdighet och tillförlitlighet skriver Trost (2005) att det är här som 
den kvalitativa intervjun får stå upp för sin sak, att verkligen kunna visa på att datainsamlingen 
har gått rätt till, att frågorna matchar de frågeställningar och syfte som har formulerats. 
Svenning (2003) lyfter det faktum att frågorna måste vara precist ställda; frågorna får inte vara 
luddiga eller innehålla underbyggda attityder eller värderingar. Allt det kan påverka resultatet 
av en intervju. Det bör alltså finnas en överensstämmelse mellan teori och empiri. Under 
intervjuerna har jag ställt neutrala frågor för att inte påverka informanterna i någon riktning. 
 
Etiska ställningstaganden 
 
Även om etiska prövningar är vanligast i biologisk och medicinsk forskning, är det inte 
irrelevant att tala om etiska ställningstaganden vad gäller samhällsvetenskapliga studier. Ett sätt 
att arbeta enligt ett etiskt förhållningssätt är principen att informera intervjupersonerna om vad 
studien innebär (Ahrne och Svensson 2015).  
 
I och med uppsatsskrivandet har jag tagit del av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 
principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, som inte bara diskuterar etiska 
principer, utan också lyfter forskning som nödvändigt i ett samhälle som utvecklas. I 
missivbrevet som respondenterna fick ta del av redogjordes för villkoren att delta, bl.a. genom 
att tala om syftet med skrivandet samt garanterad anonymitet. De etiska principerna som 
Vetenskapsrådet beskriver mynnar ut i fyra huvudkrav: Informationskravet (forskaren ska 
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informera respondenten om dennes uppgift i forskningen och vilka villkor som gäller för 
deltagande), samtyckeskravet (forskaren ska få respondentens samtycke till att delta och 
respondenten får när helst hen vill avsluta sin medverkan i forskningen), konfidentialitetskravet 
(alla medverkande ska avkodas i den bemärkelsen att det inte för en utomstående ska gå att ta 
reda på vem det är som har medverkat som respondent) samt nyttjandekravet (uppgifter som 
samlats in får endast användas i forskningssyfte). I missivbrevet skrevs att ingen obehörig får 
ta del av materialet, att materialet är oåtkomligt för andra än mig som skribent samt att 
informanterna kommer att avidentifieras så att resultatet inte kan kopplas till enskilda individer. 
 

3. Skolans styrdokument om lärarens uppdrag 
 
Skollagen 
 
I Skollagens står mycket skrivet om skolan som organisation. I kapitel efter kapitel redogörs 
för i vilken anda undervisningen ska ske och det bland annat med orden: ”Utbildningen ska 
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 
rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor” (Skollagen kap 1, 5 §). I Skollagen 
konstateras också att läraren står som ansvarig för den undervisning som bedrivs i klassrummet. 
Mer detaljerande paragrafer om hur ledarskapet ska se ut finns inte. Inte heller förhållningssätt 
som rör konflikter och konflikthantering.  
 
Läroplanen för gymnasieskolan 
 
Under årens gång har skolan sett olika ut och det har funnits olika politiska intressen bakom 
varje utvecklingsskede i den svenska skolan. Den gymnasieskola vi har idag är beskriven i den 
läroplan som trädde i kraft år 2011, Lgy11. I första kapitlet i Lgy11 står att skolan ska vila på 
en demokratisk grund. Skolan ska främja elevernas utveckling och lärande och eleverna ska 
fostras till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Skolans främsta uppgift är att 
förmedla kunskap och att eleverna ska ges förutsättningar för att tillgodogöra sig den kunskapen 
som förmedlas.  

I klassrummet blir pedagogens roll att i det konkreta mötet med eleverna ge förutsättningarna 
för att ett lärande ska äga rum. Ordet ”demokrati”/ ”demokratisk” återkommer 25 gånger i 
Lgy11, det blir något av ett återkommande nyckelord.  I Lgy11 hänvisas till Skollagen, som 
uttrycker att skolan ska vila på demokratisk grund (kap 1, 5 §). I Lgy11 tas demokratibegreppet 
upp i skolans mål, skolans riktlinjer, lärarens och elevernas förhållningsätt samt i beskrivningen 
av olika gymnasieprogram. Demokratibegreppet är ett vitt och brett begrepp som täcker in 
mycket. Att tänka och agera i enlighet med vad som anses vara demokratiskt riktigt är någonting 
som enligt Lgy11 bör genomsyra hela verksamheten, därför även så när det kommer till 
konflikthantering och mobbning.  
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Detaljerade handlingsplaner kring mobbning eller konflikter finns inte med i Lgy11, men 
däremot redogörs för att varje person som arbetar i skolan – inte bara lärare – förväntas: ” […] 
uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla 
former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling”. Det är den enda meningen 
som står om trakasserier i Lgy11. 

Begreppet ansvar är också ett återkommande begrepp i Lgy11. Det skrivs om ansvar på olika 
sätt och i olika kontexter, men vad som konstateras är att gymnasieskolans strävan är att såväl 
lärare och rektorer som elever ska agera ansvarsfullt; både vad gäller sitt eget arbete men också 
vad gäller bemötandet av andra. För att exemplifiera står i Lgy 11 kap 1 att ”Undervisningen 
ska dessutom bedrivas i demokratiska arbets- former och utveckla elevernas förmåga och vilja 
att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. Elevernas möjligheter att utöva 
inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör 
utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna 
har. ” (Lgy 11, Lärarens handbok 2011: 70)  

Lärarens samhällsuppdrag 

 
En pedagog förväntas fostra elever till goda samhällsmedborgare, hen ska fungera som en aldrig 
sinande källa till inspiration och uppmuntra elever till en livslång lust att lära (Lgy 11, kap 1). 
För att skolan ska lyckas med sitt uppdrag krävs, enligt Lgy11, att eleverna ska lära sig se 
samband och skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden. Det är ingenting 
som ett fysiskt hus kan hjälpa eleverna med, utan till det behövs lärare. Lärarens roll i vad som 
beskrivs som skolans uppdrag är därför synnerligen väsentligt.  
 
I Läroplanen för gymnasieskolan står att alla, ska ge det stöd som eleverna visar att de behöver 
samt främja en god arbetsmiljö. Vidare finns ett antal riktlinjer för vad läraren bör göra inom 
ramen för sin tjänst. Det handlar till stora delar om att läraren ska se den enskilda elevens behov 
och förutsättningar. Läraren ska stärka och stimulera elever, samverka med övriga lärare, skapa 
en balans mellan såväl praktisk som teoretisk kunskap samt organisera hela verksamheten så 
att eleven utvecklas efter dennes förmåga. Eleverna ska av lärare ges känslan av att kunskap är 
meningsfullt att ha, eleven ska få möjligheter till ämnesfördjupning och successivt får fler och 
större uppgifter som ställer krav på elevens ansvarskänsla.  
 

4. Det pedagogiska ledarskapet 
 
Läraren som ledare 
 
Hur ser lärarens roll ut i klassrummet? Enligt Stefan Hertz (2014) ska lärare dels fungera som 
chef i klassrummet, dels som ledare. En chef har ett formellt uppdrag att leda andra, medan en 
ledare har ett personligt mandat från elevernas och gruppens sida att faktiskt leda gruppen. Vid 
en första anblick kan det låta som om ledaren och chefen har samma uppdrag, men om man 
synar betydelserna, framträder en skillnad mellan dessa två begrepp. Hertz (ibid.) menar att 
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många elever inte tenderar att lyssna på den som har den formella makten i ett klassrum, men 
däremot att en grupp alltid söker en ledare. Det betyder att en elevgrupp kan utse en annan 
person till ledare än läraren och att det blir den personen (eleven) som leder klassrummet. I det 
bästa av klassrum är det självklart läraren som blivit tilldelad ledarrollen av eleverna, men det 
finns exempel på hur det kan gå till om en elev av andra elever getts mandat att leda ett helt 
klassrum.  
 
Förmågan att skapa en trygghetskänsla är, enligt Stefan Hertz (2014), en viktig egenskap hos 
ledaren i ett klassrum. Därtill ska eleverna på flertalet sätt ges förutsättningar att utvecklas. Att 
läraren är med och sätter upp mål på såväl individ- som gruppnivå är också en del av lärarens 
ledaruppgifter. Läraren bör även följa upp målen och ge feedback till eleverna, feedback som 
enligt Dylan Williams (2013) formativa bedömning är av avgörande betydelse för att eleverna 
ska utvecklas. Både Hertz (2014) och William (2013) skriver om vikten av att kunna motivera 
elever att göra sitt skolarbete. För att motivera elever, sätta upp rimliga mål och ge eleverna 
väsentlig feedback kräver att klassrumsledaren besitter en mängd egenskaper och förmågor, till 
exempel en god självkännedom, lyhördhet, kommunikativ kompetens och förmåga att anpassa 
sin ledarstil. Läraren ska kunna använda gruppen som draghjälp och eleverna i klassen bör alltså 
känna att de har någonting att vinna på att följa sin lärare. 
 
Enligt Thornberg (2006) handlar läraryrket om att påverka, motivera, engagera och handleda 
grupper. Det handlar om att skapa en miljö för lärande och att leda klassrumsaktiviteter. Knud 
Illeris (2015) beskriver lärandet som indelat i tre dimensioner; den ena handlar om innehållet, 
den andra om drivkraften och den tredje om samspelet. Lärandet sker alltså alltid i ett yttre 
sammanhang som påverkar vilka möjligheten eleven har att lära sig någonting. Läraren har en 
avgörande roll för att alla tre delar ska upplevas som meningsfulla och intressanta. Hermansen 
skriver i Jensen och Løv (2011) att pedagogiskt ledarskap i korthet kan definieras som ”lärarens 
förmåga att skapa en positiv, samarbetsinriktad och inkluderande kultur i klassen, att motivera 
eleverna till aktivt deltagande och att skapa arbetsro” (Jensen och Løv 2011: 75). Hur görs då 
detta i praktiken? 
 
Sandén och Wikman skriver i Hansén och Forsmans (2015) bok Allmändidaktik om att leda 
elever till lärande och hänvisar till en studie gjord av den danska skolforskaren Andersen. En 
av lärarna som intervjuades av Andersen menade att tre faktorer är viktiga i klassrummet: Att 
eleverna får goda arbetsvanor, att de kan koncentrera sig på sina uppgifter och också behålla 
den koncentrationen och slutligen att eleverna visar hänsyn till varandra. Enligt Andersen är 
struktur och goda vanor ett återkommande tema i de intervjuer han gjorde. Vidare påpekades i 
intervjuerna vikten av att som lärare vara strukturerad och tydligt samt att vara en god 
kommunikatör.  
 
 
Lärarstilar 
 
Pedagogen har en avgörande roll för hur samspelet i klassen ser ut. Ledorden för 
undervisningen blir respekt, tolerans, jämlikhet, demokrati och social rättvisa (Thornberg 



	

	 11	

2006). Det finns otaliga sätt att vara ledare på. Eleverna kommer med största sannolikhet att 
bete sig olika beroende på om du är en autoritär, en demokratisk eller en låt-gå-ledare (som 
överlåter besluten till gruppen). Den auktoritära ledaren är ledaren som leder klassen med 
järnhand och som inte sällan ingjuter något slags rädsla i eleverna. Låt-gå-ledaren är den som 
inte har så mycket till ryggrad, som anpassar sig så pass mycket att ledarskapet i det närmaste 
blir obefintligt. Huruvida du tillämpar ett mer uppgiftsorienterat ledarskap eller ett 
socioemotionellt sådant, är heller ingenting i sammanhanget oväsentligt (Thornberg 2006, 
Hertz 2014). Oavsett vilket slags ledarskap som tillämpas, bör pedagogen sträva efter en 
interkulturell kommunikativ kompetens; förmågan att lyssna in olika kulturer och ha ett öppet 
sinnelag utan förutfattade meningar. Det är således både en kognitiv och en intellektuell 
förmåga som kan delas in i medvetenhet, kunskap och färdigheter (Lahdenperä 2008).  
 
Annika Lilja (2013) skriver om relationer mellan lärare och elev och konstaterar att auktoritet 
är en faktor som är närvarande i många relationer, relationer i klassrummet är inget undantag. 
Enligt henne får lärare som utnyttjar sin position och sin makt konsekvensen att det skapar 
misstro samt att eleverna blir upproriska gentemot läraren. Ändå finns en förväntan hos 
eleverna att läraren ska leda arbetet. Lilja hänvisar till Harjunen som använder begreppet 
pedagogisk auktoritet, ett begrepp som tar tre faktorer i beaktande: Lärarens didaktiska 
kompetens, lärarens relationella  kompetens samt lärarens förmåga att upprätthålla ordning i 
klassrummet. Harjunen gör alltså en skillnad mellan det hon kallar för pedagogisk auktoritet 
och auktoritärt sätt att använda sin makt. Lilja (2013) skriver också om vikten av att läraren är 
äkta; att hen för eleverna framstår som en ”verklig” människa som faktiskt på riktigt är 
engagerad i sitt ämne och eleverna och inte bara låtsas vara det i sin lärarroll.  
 
Läraren som ansvarig för den sociala miljön 
 
Idag fyller skolan många olika funktioner. Kunskapen och undervisningen står visserligen i 
centrum, men de flesta kan också enas kring att skolan till stora delar fyller en social funktion 
idag. Det gör bl.a. att läraren gör mycket som traditionellt sett inte räknades in i lärarens 
arbetsuppgifter, arbetsuppgifter som har att göra med det sociala livet och till viss del fostran 
(något som också kan läsas om i Läroplanen för gymnasieskolan, 2011). Den sociala och 
relationella biten ses enligt vissa till och med som kärnan i det pedagogiska arbetet (Lilja 2013). 
Brynolf m.fl. (2015) menar att läraryrket till största delar utövar sina väsentligaste delar just 
genom olika relationer och den danske familjeterapeuten Jesper Juul skriver i förordet i Jensen 
och Løvs bok Pedagogiskt ledarskap (2011) att relationen mellan lärare och elev är av 
symmetrisk natur. Med det menar Juul att ingen i klassrummet kan välja att inte påverkas av 
vad som händer där. Goda lärare, menar Juul i Jensen och Løv, skapar goda elever, medan 
dåliga lärare skapar dåliga elever. Eller snarare: Goda elever skapar goda relationer och dåliga 
lärare skapar dåliga relationer (Juul i Jensen och Løv 2011). Lilja (2013) skriver också om det 
som kan klassas som ”bra” respektive ”dålig” undervisning, men menar att den bilden är något 
förenklad och att undervisningen också påverkas av närvaro i stunden samt förtroendet mellan 
lärare och elev.  
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Relationer är a och o för att ett lärande ska ske i klassrummet, och det talas mycket om vikten 
av att kunna hantera elever och klassrumsklimat på ett professionellt sätt. Helle Jensen (i Jensen 
och Løv 2011) menar att läraren bör ha en god relationskompetens och ett ”konstant 
underliggande fokus på att skapa en miljö där barn kan lära och utvecklas” (Jensen och Løv 
2011). Läraren ska alltså vara socialt kompetent och också ha förmågan att – kanske utan att 
eleverna märker det – ständigt fokusera på den sociala miljön i klassrummet. Hur ser en miljö 
ut som möjliggör lärande? Jensen (2011) poängterar att miljön ska vara lugn och att eleverna 
ska ha möjlighet att samla sig. Eleverna ska ges hjälp att koncentrera sig på lektionen, vara 
närvarande och i harmoni med sig själva och övriga i klassrummet. Mycket med det 
pedagogiska ledarskapet handlar om att skapa lärande miljöer för eleverna, lärande miljöer i 
vilka eleverna lyckas behålla sin koncentration (Jensen och Løv 2011). 
 
Lilja (2013) är också inne på den relationella biten när hon skriver om att läraren måste sträva 
efter att upprätthålla ett gott klassrumsklimat. Läraren ska inte bara upprätthålla relationer till 
grupperna som sådana, utan också måste också sträva efter att upprätthålla relationer till varje 
enskild elev. Det innebär bland annat att läraren i den förtroendefulla relationen till eleverna 
möter varje enskild elev i den verklighet som eleven befinner sig i. Det kan leda till att läraren 
inte behandlar sina elever likadant; att vissa elever är undantagna vissa regler. Att läraren av 
eleverna ändå uppfattas som rättvis kan enligt Lilja (2013) förklaras med att eleverna ser att 
läraren ser till elevernas bästa och att de accepterar varandras olikheter. I en strävan efter att 
engagera sig i sina elevers liv menar Lundström (2008) att en del lärare möter på problematiker 
som de varken kan eller hinner ta sig an. Lärare räcker helt enkelt inte till och enligt Lundström 
(2008) efterfrågar lärare gränser och riktlinjer för läraryrket för att veta hur långt ens 
engagemang och uppdrag riktigt sträcker sig.  
 
I och med att lärarens arbete har börjat se annorlunda ut är det också många lärare som vittnar 
om bristen på både tid och kunskap att hantera alla frågor och dilemman och konflikter som 
uppkommer under de skoldagar som ändå kan klassas som högst vardagliga. Många till antalet 
är de lärare som bekräftar bilden av en stressig vardag och känslan av att inte räcka till, både 
materiellt och immateriellt. Idag handlar läraryrket till stora delar om att dokumentera, följa 
upp och ge den enskilda individen både den hjälp och den kunskapsmässiga utmaning hen har 
rätt till. Tid verkar vara en ständig bristvara. Många är de lärare som vittnar om svårtolkade 
betygskriterier och ökad segregation; faktorer som påverkar läraren i negativ riktning. Det 
formuleras lokala arbetsplaner som gäller utöver styrdokumenten, lärare ska dokumentera och 
utvärdera sitt eget och elevernas arbete och lärare ska förhålla sig till de förändringar som sker 
på samhällsnivå. Också på samhällsnivå har tempot blivit ett annat och många familjer – däri 
barn – lever ett relativt stressigt vardagsliv med många aktiviteter som kräver sin tid och sitt 
engagemang (Brynolf m.fl.: 2015). En av de lärare som Sandén och Wikman skriver om i 
Hansén och Forsman (2015) menar att individuella förutsättningar inte tas i beaktande när lärare 
ska boka in möten med elever och att tidsbristen är en faktor som genomsyrar skolans 
verksamhet idag. Eftersom skolan – om vi ska tro löpsedlarna – är i kris görs försök att reda ut 
vad det är som gör att en del klassrum är stökigare än andra. En del har velat påvisa att det finns 
en koppling mellan många elever i ett klassrum och att lärarens arbetsvillkor blir sämre 
samtidigt som att eleverna har svårare att lära sig. Ändå har ingen har kunnat påvisa en sådan 
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relation (Granström 2003: 27-28). Vad många är överens om är att lärarens ledarskap i 
klassrummet är a och o för att få till harmoniska klassrumsklimat. 
 
I strävan efter att få till harmoniska lärandemiljöer i klassrummet är det ofrånkomligt att läraren 
stundvis måste tillrättavisa elever genom att sätta upp vissa gränser. Skolan styrs av såväl 
styrdokument som specifika klassrumsregler som kan se olika ut i olika skolor, men som ändå 
påverkar vardagen i skolan. En vanlig skoldag kan innebära flertalet tillfällen där eleverna 
tänjer på gränser och testar vad som är accepterat beteende och läraren får på olika sätt markera 
vad som är och inte är önskvärt beteende. Läraren sätter gränser genom att bland annat 
tillrättavisa elever, att diskutera och samtala om uppsatta regler och att markera att elevers 
handlande får konsekvenser (Lilja 2013). Det finns alltså ett maktförhållande mellan lärare och 
elev.  
 
Läraren i maktposition 
 
Eftersom läraren arbetar i en social miljö är det bra att vara medveten om att det i alla sociala 
relationer finns ett maktförhållande. Makt hänger ihop med olika mönster som individerna 
kommer att spela efter. Makt kan uttryckas på flera olika sätt och Thornberg (2006) ger exempel 
på följande typer av makt: 

- Expertmakt. Ett inflytande en person har beroende på den kunskap som andra tror att 
personen som givits makt besitter. 

- Personlig makt. Andra vill identifiera sig med personen i fråga, beundrar och ser upp 
till denne. 

- Legitim makt. Andra uppfattar att en person i fråga sitter i en maktställning. Handlar 
delvis om rollen som ledare. 

- Belönande makt. Personen som har makt har mandat att belöna eller bestraffa individer 
som (inte) gör som hen säger.  

 
Att läraren har en formell makt går inte att komma ifrån. Det är läraren som sätter betyg och till 
viss del kan styra över de klassrumsregler som finns. Ändå, menar Lilja (2013), har eleverna 
en viss typ av makt genom att de kan välja att göra som läraren vill eller inte göra det, genom 
att välja att samarbeta och att inte göra det. 
 
Konflikter och konflikthantering i skolan 
 
Konflikter förekommer alltid när människor interagerar, därför är det viktigt att pedagoger 
reflekterar över sin egen syn på konflikter samt konflikthantering. Till en början kan konstateras 
att ordet konflikter kan definieras på olika sätt och att ordet därför har olika laddning. Den 
ursprungliga definitionen av konflikt betyder kamp eller strid och syftar på fysiska strider 
(Hakvoort & Friberg 2012, Hertz 2014). Idag menar vi även andra slags konflikter och för att 
definiera dessa kan Lynn Davies definition av konflikter i Hakvoort & Friberg (2012) redogöras 
för:  
 1. verklig eller skenbar oförenlighet mellan intressen och ändamål 

2. tron att parternas nuvarande anspråk inte kan tillgodoses samtidigt 
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 3. en kamp om värderingar och anspråk på status, makt och resurser 
4. ett övergångsstadium i en kamp som eskalerar och blir allt mer destruktiv. (Hakvoort & Friberg 
2012: 30).  

Konflikter kan vara inre, i sociala relationer, i gruppen eller mellan andra grupper, på 
organisations- och nationsnivå (Steensaasen & Sletta 1997). I skolan förekommer konflikter 
mellan elever, mellan elever och lärare och mellan lärare (Thornberg 2006) och konflikter av 
båda sorten ryms i ett klassrum.  
 
Ofta uppfattas konflikter som något enbart negativt och obehagligt, men konstruktivt bemötta 
oenigheter kan ge upphov till goda diskussioner och det att människorna i konflikten får en 
ökad förståelse för – inte bara den andra – utan också för sig själv. Det är alltså inte konflikten 
i sig som är obehaglig eller destruktiv, utan avgörande är snarare sättet som konflikterna 
hanteras på. Här är det viktigt att pedagogen kan leda eleverna i konflikten, så att konflikten får 
en konstruktiv utgång. Olika konflikter kräver olika hantering. Det gör att lärare inte kan ges 
ett handlingsprogram och hantera konflikter på samma sätt (Friberg i Hakvoort och Friberg 
2012).  
 
Pedagogen behöver inte bara se konflikter som ett problem, utan också som ett tillfälle för 
eleverna att öva sin kommunikativa förmåga och att visa respekt för varandras olikheter. En 
förmåga att konstruktivt ta sig an konflikter bereder väg för god förmåga att upprätthålla 
vänskap, vilket får önskvärda konsekvenser för klassrumsklimatet (Thornberg 2006).  

a. Förebyggandet av konflikter 
Även om konflikter i det närmaste är ofrånkomligt, kan förebyggande arbete göras i hopp om 
att undvika konflikter. Idag talas mycket om vikten av kommunikation, om det genuina i att 
tala ett i jag-budskap (inte man-budskap) och vinningen i att vara en aktiv lyssnare. Vi ska lära 
oss att vara tydliga med våra behov och att hantera både våra egna men också andras negativa 
känslor och vetskapen om oss själva och hur vi fungerar ska verka som en tillgång i 
konfliktförebyggande arbete (Utas Calsson & Rosenberg Kimblad 2011). Att arbeta med 
konflikter och konflikthantering sker på många nivåer i skolan. Dels på en individuell nivå (där 
läraren får ge stöd till eleven att utveckla sociala färdigheter så eleven märker när en konflikt 
är i antågande), dels mer långsiktigt på gruppnivå (där läraren pratar med klassen om normer 
och värderingar och kanske ordnar aktiviteter för att elevgruppen ska gynnas). Eleverna kan 
även utbildas i konflikthantering och medling (Thornberg 2006).  
 

b.  Lärarens förhållningssätt 
Hur du som lärare ser på konflikter och kommunikation är helt avgörande för hur du lyckas 
leda eleverna i de konflikter som uppstår. Det är viktigt att vara medveten om vad som kan 
klassas som kommunikationshinder, om olika människors olika sätt att kommunicera på samt 
hur vi ska lyssna aktivt på varandra (Hakvoort & Friberg 2012). Hakvoort och Friberg (2012) 
skriver exempelvis om medling som metod att agera i konflikter och de grundläggande 
förhållningssätt som hör till. Det handlar om att gå från skuld- och skambeläggande till att visa 
på elevens personliga ansvarstagande, att som lärare inte hota och straffa, men ändå måla upp 
rimliga konsekvenser för elevens agerande (Hakvort & Friberg 2012). 
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Modeller för konflikthantering 
	
Det finns många olika modeller för sätt att ta sig an en konflikt. Ett exempel på en sådan modell 
är TSP-modellen (Teachning student to be peacemakers) som beskrivs utifrån sex steg som 
konfliktparterna ska igenom. Varje part får börja med att beskriva vad det är de vill, lägga ord 
på sina känslor, försöka att förklara varför de tänker som de gör, sträva efter att förstå den 
andres perspektiv, ge exempel på fortsatta handlingsalternativ för att slutligen nå en 
överenskommelse (Thornberg 2006).  
 
Hertz (2015) listar några tumregler för hur läraren kan ta sig an konflikter och den första handlar 
om insikten i att alla har sin berättelse, varför det är viktigt att ge alla elever möjligheten att få 
berätta sin version om det inträffade. Den andra tumregeln är att skilja mellan sak och person, 
så att inte elever blir stämplade som si eller så. Slutligen lyfter Hertz (2015) vikten av att vara 
tydlig, rak och konkret i kommunikationen med eleverna. När det finns redskap för att ta itu 
med konflikter blir konflikterna inte nödvändigtvis färre, men de ändrar karaktär (Hakvoort & 
Friberg 2012). Lilja (2013), som är inne på äkthet som en viktig faktor i läraryrket, hänvisar till 
Buber och hans tankar om det som kallas för ett äkta samtal. Ett äkta samtal grundar sig i tre 
faktorer: Den första handlar om att människor i sin kommunikation tilltalar varandra i 
fullständig sanning och är ärliga med varandra. Det andra delen handlar om oförbehållsamhet 
och att en person säger allt hen känner och tycker. Slutligen handlar ett äkta samtal om att det 
är ”fritt från sken” och med det menas att de som kommunicerar inte ska tänka på hur samtalet 
ser ut för en möjlig tredje part. 
 
Ett annat exempel på konflikthanteringsmodell finns i  Hakvoort och Fribergs (2012) och kallas 
ABC-modellen. Enligt ABC-modellen består en konflikt av tre faktorer: sakfrågan (det faktum 
att två parter har olika åsikter och det som kanske vid en första anblick ses som det enda viktiga 
i konflikten), attityder (omedvetna och medvetna känslor och rädslor) samt beteendet (som ofta 
är det man ser hos motpartens beteende, rena argument eller fysiskt våld). Alla tre delar finns 
med i en konflikt, men i olika stor utsträckning. Fördelarna med modellen är att den ger en 
snabb överblick av vad konflikten i fråga handlar om och  kan fungera som en inledande 
problemlösningsfas i varje konflikt lärare kommer i kontakt med i skolan. 
 
Sammanfattning 
 
Lärare ska dels fungera som chef i klassrummet, dels som ledare. En chef har ett formellt 
uppdrag att leda andra, medan en ledare har ett personligt mandat från elevernas och gruppens 
sida att faktiskt leda gruppen. Förmågan att skapa en trygghetskänsla är en viktig egenskap hos 
ledaren i ett klassrum. Därtill ska eleverna på flertalet sätt ges förutsättningar att utvecklas. Att 
läraren är med och sätter upp mål på såväl individ- som gruppnivå är också en del av lärarens 
ledaruppgifter. Läraren bör även följa upp målen, ge feedback och motivera eleverna. För att 
motivera elever, sätta upp rimliga mål och ge eleverna väsentlig feedback kräver att 
klassrumsledaren besitter en mängd egenskaper och förmågor , till exempel en god 
självkännedom, lyhördhet, kommunikativ kompetens och förmåga att anpassa sin ledarstil. 
Hermansen skriver i Jensen och Løv (2011) att pedagogiskt ledarskap i korthet kan definieras 
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som ”lärarens förmåga att skapa en positiv, samarbetsinriktad och inkluderande kultur i klassen, 
att motivera eleverna till aktivt deltagande och att skapa arbetsro” (Jensen och Løv 2011: 75).   
Det finns otaliga sätt att vara ledare på. Eleverna kommer med största sannolikhet att bete sig 
olika beroende på om du är en autoritär, en demokratisk eller en låt-gå-ledare. Oavsett vilket 
slags ledarskap som tillämpas, bör pedagogen sträva efter en interkulturell kommunikativ 
kompetens; förmågan att lyssna in olika kulturer och ha ett öppet sinnelag utan förutfattade 
meningar. 
 
Kunskapen och undervisningen står visserligen i centrum, men de flesta kan också enas kring 
att skolan till stora delar fyller en social funktion idag. Det gör bl.a. att läraren gör mycket som 
traditionellt sett inte räknades in i lärarens arbetsuppgifter, arbetsuppgifter som har att göra med 
det sociala livet. Den sociala och relationella biten ses enligt vissa till och med som kärnan i 
det pedagogiska arbetet. Relationer är a och o för att ett lärande ska ske i klassrummet, och det 
talas mycket om vikten av att kunna hantera elever och klassrumsklimat på ett professionellt 
sätt. Mycket med det pedagogiska ledarskapet handlar om att skapa lärande miljöer för 
eleverna, lärande miljöer i vilka eleverna lyckas behålla sin koncentration. 
 
I och med att lärarens arbete har börjat se annorlunda ut är det också många lärare som vittnar 
om bristen på både tid och kunskap att hantera alla frågor och dilemman och konflikter som 
uppkommer under de skoldagar som ändå kan klassas som högst vardagliga. Oroväckande 
många till antalet är de lärare som bekräftar bilden av en stressig vardag och känslan av att inte 
räcka till, både materiellt och immateriellt. Tid verkar vara en ständig bristvara. Många är de 
lärare som vittnar om svårtolkade betygskriterier och ökad segregation; faktorer som påverkar 
läraren i negativ riktning. 
 
I strävan efter att få till harmoniska lärandemiljöer i klassrummet är det ofrånkomligt att läraren 
stundvis måste tillrättavisa elever genom att sätta upp vissa gränser. Läraren sätter gränser 
genom att bland annat tillrättavisa elever, att diskutera och samtala om uppsatta regler och att 
markera att elevers handlande får konsekvenser. Det finns alltså ett maktförhållande mellan 
lärare och elev.  
 
Konflikter förekommer alltid när människor interagerar, därför är det viktigt att pedagoger 
reflekterar över sin egen syn på konflikter samt konflikthantering. Till en början kan konstateras 
att ordet konflikter kan definieras på olika sätt och att ordet därför har olika laddning. Konflikter 
kan vara inre, i sociala relationer, i gruppen eller mellan andra grupper, på organisations- och 
nationsnivå. Ofta uppfattas konflikter som något enbart negativt och obehagligt, men 
konstruktivt bemötta oenigheter kan ge upphov till goda diskussioner och det att människorna 
i konflikten får en ökad förståelse för – inte bara den andra – utan också för sig själv. Det är 
alltså inte konflikten i sig som är obehaglig eller destruktiv, utan avgörande är snarare sättet 
som konflikterna hanteras på. Här är det viktigt att pedagogen kan leda eleverna i konflikten, 
så att konflikten får en konstruktiv utgång. Det finns många olika modeller för sätt att ta sig an 
en konflikt. Ett exempel på en sådan modell är TSP-modellen (Teaching student to be 
peacemakers) som beskrivs utifrån sex steg som konfliktparterna ska igenom. Ett annat exempel 
på konflikthanteringsmodell är ABC-modellen. Enligt ABC-modellen består en konflikt av tre 
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faktorer: sakfrågan (det faktum att två parter har olika åsikter och det som kanske vid en första 
anblick ses som det enda viktiga i konflikten), attityder (omedvetna och medvetna känslor och 
rädslor) samt beteendet (som ofta är det man ser hos motpartens beteende, rena argument eller 
fysiskt våld). Alla tre delar finns med i en konflikt, men i olika stor utsträckning.  
 

5. Resultat 
	
Intervjupersonerna 
 
Urvalet utgjordes slutligen av sex intervjupersoner.  
 
Intervjuperson 1: Klara har arbetat som lärare i trettio år. Idag är hon lärare i pedagogik och 
sociologi. Hon beskriver sig själv som en lärare som är välstrukturerad, förberedd och att hon 
tar sitt uppdrag på allvar. Samhällsuppdraget menar hon att är mångfacetterat. Att hon som 
lärare dels har en undervisande roll och dels en kontrollerande polis-roll samt uppfostrande 
föräldraroll. 
 
Intervjuperson 2: Gustav arbetar sitt första år som lärare på gymnasiet och undervisar i kemi. 
Tidigare har han undervisat på universitet. Han beskriver sig själv som en lärare som försöker 
vinna elevernas förtroende både genom att vara en trevlig person och en expert på kemi. Han 
ser sitt samhällsuppdrag som olika beroende på vem han undervisar. På det naturvetenskapliga 
programmet menar Gustav att uppdraget är att förbereda elever för universitetsstudier i kanske 
just kemi, medan det på exempelvis samhällsprogrammet mer handlar om att öppna ögonen på 
elever som kanske inte är motiverade att lära sig kemi, men som ska ges kunskap i hur fenomen 
som exempelvis växthuseffekten fungerar.  
 
Intervjuperson 3: Robert har arbetat som lärare i två år. Han undervisar i samhällskunskap och 
engelska. Han beskriver sig själv som en ny lärare vars styrka är att han har god kontakt med 
eleverna. Robert beskriver sitt samhällsuppdrag som att bygga demokratiska medborgare som 
står upp för demokratiska värderingar.  
 
Intervjuperson 4: Maria har arbetat som lärare i tjugo år. Hon undervisar i engelska och 
italienska. Hon beskriver sig själv som en snäll, glad och lite bestämd lärare som försöker skapa 
god stämning och ett öppet klimat i klassrummet. Maria beskriver att samhällsuppdraget går ut 
på att fostra goda medborgare, att det handlar om beteenden och uppträdanden men också om 
att lära ut ett ämnesinnehåll. 
 
Intervjuperson 5: Malin arbetar sin första termin, men har tidigare vikarierat på den skola hon 
idag arbetar på. Hon undervisar i svenska, svenska som andraspråk och musik. Hon beskriver 
sig själv som en lärare som är fokuserad på att möta eleverna där eleverna är och att hon sätter 
stort värde på kontakten med sina eleverna. Samhällsuppdraget menar hon att handlar om att 
producera kritiskt tänkande och demokratiska medborgare och hjälpa eleverna få och se 
perspektiv på livet. 
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Intervjuperson 6: Johan har arbetat som lärare i fyrtio år. Han undervisar i kemi, biologi och 
bioteknik. Han beskriver sig själv som en lärare som verkligen är till för eleverna när han är på 
jobbet, att han försöker ställa upp så mycket han kan och berätta så mycket han kan. 
Samhällsuppdraget menar han att handlar om att öka elevers förståelse och allmänbildning, att 
elever ska lära sig hur världen hänger ihop. 
 
Pedagogiskt ledarskap i skolans praktik 
 
På den inledande frågan vad intervjupersonerna spontant tänker på när de hör ”pedagogiskt 
ledarskap” eller ”ledarskap i klassrummet” gavs olika svar. Klara menar att det handlar om att 
vara strukturerad, att inte bara kunna sitt ämne utan också kunna lära ut det och det med hjälp 
av en stor metodisk variation. Hon menar att det pedagogiska ledarskapet också handlar om att 
kunna individanpassa undervisningen och/ examinationsformer så att de är lämpliga för 
eleverna. Enligt Klara är det en utmaning att se individen i gruppen.  
 
Gustav beskriver pedagogiskt ledarskap som att läraren ska skapa en sådan stämning att hen 
leder gruppen utan att eleverna riktigt märker att hen är en självklar ledare i klassen. Han menar 
att han har lite svårt att definiera sig som ledare och hänvisar till ledaren som pekar med hela 
handen och är auktoritär.  Han lyfter ändå vikten av att läraren är strukturerad. Gustav beskriver 
att utmaningarna med det pedagogiska ledarskapet handlar om elever som inte är motiverade 
och lyfter därför också vikten av att hitta bra arbetsmetoder för klassen. Robert är också inne 
på det sociala samspelet i klassen och säger att det pedagogiska ledarskapet handlar om vilket 
förhållningssätt man har gentemot eleverna och att det är arbetsmetoderna, hur man arbetar för 
att nå målen, som ska stå i fokus. Även Johan är inne på samma linje; att det för läraren som 
ledare handlar om att hålla ordning i klassrummet och att man ska styra lektionerna dit man vill 
ha dem. Maria uttrycker det som en självklarhet att hon fungerar som ledare i klassrummet och 
menar att det är viktigt att också ta på sig den rollen, att eleverna faktiskt förväntar sig det av 
läraren och att det snabbt blir kaos om läraren inte kan eller vill ta på sig rollen som ledare.  
 
Malin beskriver ledarskapet med orden ”man har inte auktoritet utan man får” och menar att 
för att eleverna ska lyssna på henne kan hon inte vara en – för att välja hennes ord – ”surkärring” 
utan att hon i klassrummet måste visa att hon är mänsklig. Med det menar Malin att hon till 
exempel visar eleverna att hon kan ha fel och att hon visar att det är okej att glömma och behöva 
googla fram aktuell information. Hon menar också att det faktiska ledarskapet som finns i 
klassrummet är långt borta från den verklighet som målas upp i läroböckerna. Malin säger att 
det är en sak hon vill förändra med sitt ledarskap: att hon i början av en kurs vill bli mer tydlig 
med eleverna angående vilka klassrumsregler som gäller under hennes lektioner. Hon och Klara 
menar båda att de utövar ledarskap på olika sätt i olika klasser. En del klasser som kanske har 
en majoritet av elever som inte är motiverade och som hellre arbetar praktiskt än teoretiskt 
kräver till exempel andra ramar än de som sitter i skolbänken stort sett alla lektioner i veckan.  
 
Samtliga lärare kunde uttrycka tankar och idéer kring vad ledarskapet handlar om och för att 
konkretisera ställdes frågade om huruvida det finns specifika klassrumsregler i deras klassrum, 
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regler som kan kopplas till det ledarskap som de vill utöva. Klara, som definierar sig som en 
lärare som är strukturerad och tydlig menar också att ett pedagogiskt ledarskap handlar om att 
vara detsamma. Hon säger att hon brukar tala med eleverna i början av terminen eller i början 
av en kurs och berätta hur hon vill ha det i klassrummet; att det är viktigt att komma i tid och 
ha material med sig och så vidare. För att vara tydlig i klassrummet strävar Klara också efter 
att påbörja och avsluta lektionerna på samma sätt. Då vet eleverna vad som händer. Också 
Robert diskuterar med eleverna om rådande klassrumsregler när en ny kurs eller termin börjar 
och vill i dialog med eleverna landa i ett antal regler och förhållningssätt.   
 
Det finns ordningsregler uppsatta i om inte alla så de flesta klassrum i den skola samtliga 
respondenter arbetar i. Huruvida reglerna poängteras eller hålls skiftar mellan olika lärare. På 
lappen står bland annat att mobiltelefoner ska vara avstängda under lektionstid och Maria 
uttrycker att hon ”tjatar sig döless” angående mobiltelefoner för att hon vill att telefonerna ska 
vara osynliga under lektionens gång. Malin, som har ett annat förhållande till mobiltelefoner, 
använder sig ibland av det som hon kallar för ”mobilpaus” under lektionen. Då får eleverna 
använda telefonerna till vad de vill i ett par minuter. Malin menar att eleverna behöver det – 
och lägger till ett ”tyvärr” efter det konstaterandet – , att det annars bara blir ett smygande med 
mobiltelefonerna under bänken och det smygandet vill hon undvika. 
 
 När det går bra och när det inte går som man har tänkt sig 
 
I intervjuerna uppmanades respondenterna att berätta om en situation när de tycker att de varit 
bra ledare och ett exempel på när de själva tycker att ledarskapet brast i någon mån. Flera lärare 
hade svårt att hitta exempel på specifika situationer där de tyckte att de hade utövat ett gott 
ledarskap. Närmare till hans vad minnet av de situationer när saker och ting inte gick som man 
ville eller hade tänkt. Gustav tar upp en situation när han blev nöjd över sitt ledarskap. Han 
skulle undervisa i sex- och samlevnad, tyckte att det kändes ganska jobbigt och berättar: 
 

” … då bröt jag mot en sån här regel som jag försöker ha att, att jag som lärare, jag får aldrig visa 
mig osäker eller otrygg. Men då bröt jag mot den regeln och det var det första jag sa åt dem att nu 
ska vi börja med sexundervisning och jag tycker att det känns jättejobbigt, men om vi tillsammans 
anstränger oss kan vi nog göra det här till nånting bra, och inte bara nånting som är pinsamt och 
jobbigt. Och dom, dom mötte mig hundra procent på den viljan så det blev en jättebra lektion […] 
och så avslutade jag lektionen med att tacka dem för att jag tycker att de hade gjort det jättebra 
och att vi tillsammans hade lyckats bra med den här och nu fortsätter vi att hålla den här 
stämningen under resten av lektionerna och de höll med.” 

 
Han konstaterar att han i vanliga fall inte tänker att det är ett vinnande koncept att erkänna sin 
nervositet eller otrygghet inför ämnet, att han ju inte kan gå in i klassrummet och uttrycka att 
dagens kemi-innehåll är tråkigt. Den här gången var ämnet i fråga var av sådan karaktär att han 
vågade göra det. Och han menar att det var ett bra drag av honom. 
 
Robert berättar om en situation som hände nyligen och han var nöjd med sitt ledarskap: Klassen 
var stökig och han var – som han säger – tvungen att höja rösten och skrika: 
 

”Då var jag faktiskt tvungen att skrika på dem, jag sa ´nej, nu får ni´ – ja, jag sa – ´nu får ni fan 
vara tysta´. Och jag liksom kände själv, jag kände att det blir en, vad ska man säga att det blir ett 
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litet adrenalinpåslag när man måste (ohörbart), men, det positiva är att det tog väldigt bra effekt i 
klassen. De vet att jag gör det så sällan så de tystnade på en gång. Och liksom, jag förklarade för 
dom och sa så här att ni kan inte va så här, och så gjorde jag så igen, jag vill inte vara den här 
skrikiga läraren, jag tycker inte om det heller, men ni måste förstå att vi kan inte ha det så här. 
Och det fick effekt på en gång. […] Då känner jag att då har jag under terminen jobbat bra, för jag 
har inte, vad ska man säga, nött ut det verktyget att höja rösten.” 
 

Vägen mot att höjningen av rösten verkligen tog skruv såg Robert alltså som ett tecken på gott 
ledarskap. Verktyget som innebar att höja rösten och skrika fungerade.  
 
Maria berättar om en situation som inträffade för flera år sedan när hon handledde en elev som 
”var jättebesvärlig, han ville inte göra nånting”. Maria beskriver hur de bestämde sig för ett 
avtal och att eleven till en början skulle lära sig att ha med sig böckerna och att det så 
småningom resulterade i att eleven faktiskt satt stilla och läste. Maria handledde under kursens 
gång eleven i fråga så att han klarade av att nå målen. Det var ett långsiktigt projekt som 
lyckades.  
 
Samtliga lärare som intervjuades berättade om situationer när de känt att ledarskapet har 
fallerat. Klara gav inte heller här ett konkret exempel men menade att det finns gott om 
situationer när hon känt att ledarskapet brustit, att det kan handla om situationer när hon själv 
tyckt att hon varit otydlig eller glömt bort att ge eleverna en viss information. Inte sällan härleds 
det till att hon av personliga skäl kanske känt sig pressad eller stressad och då kan hon vara 
snarstucken eller tvär. Och kanske uppfattas bland eleverna som orättvis.  
 
Gustav tar upp ett exempel på dåligt ledarskap när han lät pratglada elever hållas lite för länge. 
Han menar att det till övriga elever signalerar att det är okej att störa såväl andra som sig själv 
under lektionen. I samma veva beskriver Gustav att han blev lite tagen på sängen i och med att 
han märkte att hans strategi som innebär att vinna elevernas respekt genom att vara den glada 
och trevliga killen plötsligt inte fungerade. Och lägger till att han just den lektionen undervisade 
i ämnet termodynamik och att han själv tycker att det är ett tråkigt ämne – något som eleverna 
med största sannolikhet läste av hos honom. Robert är också han inne på scenariot pratglada 
elever men lyfter en och samma elev som ständigt är den pratiga. Det är en elev som tycker om 
att diskutera i helklass och som, enligt Robert, tar över lite för mycket. Han märker att övriga i 
klassen blir hämmade av den pratiga eleven. Samtidigt vet Robert med sig att han till en början 
uppmuntrade den pratiga eleven i och med att Robert vill ha en dialog under hans lektioner och 
också ville att eleven skulle vilja komma till lektionerna, men säger att det är svårt att nu bryta 
det pratiga mönstret. Malin beskriver också hon ett bristande ledarskap med hjälp av pratiga 
elever. Hon berättar om en lektion när hon gick runt i klassen och själv spädde på pratigheten 
under en lektion: 
 

”Och då ville jag liksom samla ihop dom för dom var väldigt så här, ja, bångstyriga, och då var 
det väldigt många som var på väg ut genom dörren och det var liksom ”nämen hallå, sätt er ner 
liksom” och det gick ju riktigt dåligt, de bara gick ju och då blir man så här (suckar), ja, man 
skäms nästan, det blir så här, ja.” 
 



	

	 21	

Det är med en sorgsen uppsyn som Malin beskriver situationen. Hon beskriver en situation när 
eleverna inte bryr sig om vad läraren säger, än mindre lyder denne och det märks att hon ser 
det som en misslyckande att hon fick vara ansiktet för läraren som eleverna inte lyssnar på. 
 
Åldern som hinder eller tillgång 
 
När resultatet kodades och teman konstruerades framträdde åldern som ett tema i intervjuerna. 
Mina intervjupersoner var mellan 24 och 66 år. Utan att ställa frågor om ålderns för- och 
nackdelar kommenterade både den yngsta och den äldsta sin ålder när de talade om ledarskap. 
Malin, som är 24 år, började studera till gymnasielärare direkt efter att hon själv gått ut 
gymnasiet. Hon menar att hennes ålder både är en fördel och en nackdel i klassrummet. Hon 
menar att hon har en stor inblick i elevernas vardagsliv, men säger samtidigt att det är en svår 
balansgång mellan att vara kompis och att vara lärare. Mer än en gång säger Malin att om man 
inte får rollen som ledare i början av kursen så är det svårt att få den senare. Det konstaterandet 
från hennes sida har gjort att hon nu har en strategi enligt vilken hon i början av en kurs ”börjar 
hårt” för att senare ”softa ner det lite”. Jag frågar Malin om det finns hinder för henne att utöva 
det ledarskap hon vill utöva och svarar: 
 

” Ja, de finns det ju. Och det är nog för att jag är ung, eh. Och att, för jag vet med mig själv, risken 
är att jag mer det här alltså, målet att kunna möta alla elever, är risken att jag blir för kompis med 
dom och kanske för privat med dem kanske, ja. Tror jag, så det är nog den svårigheten som jag 
uppfattar den. Och har man en gång förlora den är det svårt att få tillbaka den.” 
 

Jag ber Malin ge ett exempel och hon berättar om gången när hon gav eleverna en paus mitt i 
den långa lektionen och eleverna inte dök upp igen på överenskommen tid. Hon menar att det 
handlar om att respekten inte fanns där.  
 
Johan, 66 år, pratar inte om sin ålder som ett hinder för att utöva ett pedagogiskt ledarskap, men 
däremot om åldern som en påtaglig faktor som påverkar undervisningen. Han beskriver 
eleverna och att de har förändrats sedan han började jobba och lägger till: 
 

Johan: ”Det var lite längre avstånd mellan eleverna och lärare, nu känns det nästan som, det kanske 
beror på att jag har blivit äldre också, jag uppfostrar dem lite grann. Men det kan, jag vet inte vad 
det beror på, man var yngre, man var närmare dem åldersmässigt och var tvungen att hålla mer 
distans.” 
Intervjuaren: ”Så det att du var yngre så gjorde att du var tvungen att hålla mer distans?” 
Johan: ”Ja, jag tror det. För det var inge bra att bli för kompis med dem. Nu kan jag ju aldrig bli 
kompis med dem (skratt). Men bli mer som farfar eller pappa eller…” 
 

Johan bekräftar det som Malin också uttrycker; att åldern gör att man kanske tvingas vara 
hårdare än man kanske instinktivt vill vara, allt i förhoppningen att få elevernas respekt. Johan 
menar vidare att han sällan behöver uttala de klassrumsregler som finns. Enligt honom har han 
klasser som vill lära sig och elever som är motiverade. Gustav, som vill vinna förtroende hos 
elever både som expert i kemi och kunnig vad gäller aktuella pop-artister, menar att han med 
tiden kanske måste hitta en annan strategi för att gå hem hos eleverna, för vem vill vara den 
pinsamma fyrtio-åringen?  
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Att utöva ledarskap i en föränderlig skola 
 
Några av respondenterna hade arbetat lång tid i skolan och lyfte de förändringar som har skett. 
Ett återkommande exempel var den arbetsförlagda tiden som pedagogerna beskriver både som 
en fördel och en nackdel. Klara säger ödmjukt att minnet ibland är ett dåligt vittne, men att hon 
har känslan av att det fyllts på mycket i hennes lärartjänst som inte har med den faktiska 
undervisningen att göra. Hon menar att det i och med kommunaliseringen blev mer strikt vad 
som exempelvis räknades som hennes arbetstid och att också träffarna med arbetslaget tar stor 
tid.  
 
Klara lyfter fördelarna med den arbetsförlagda tiden och säger att syftet med den ju är att 
eleverna ska få vara i centrum och att lärare ska finnas på plats för eleverna stora delar av dagen. 
Konsekvensen blir att läraren ibland fungerar som en kurator. Klara konstaterar att många 
elever kommer till henne med sina bekymmer, både att de knackar på eller att de mailar/ sms:ar 
eller ringer. Klara säger att en del av det pedagogiska ledarskapet handlar om att kunna 
individanpassa undervisningen och/ examinationsformer och att hon idag vet nästan för mycket 
om eleverna som hon borde ta i beaktande i undervisningssituationer. Hon säger sig också 
märka att eleverna tycker om när hon gör den tidskrävande individanpassade undervisningen. 
Enligt Klara är elever mer ifrågasättande och ställer krav idag. Det kan handla om att eleverna 
inte tycker att vissa uppgifter passar dem eller att de ger uttryck för ett pressat schema som 
omöjliggör uppgifter eller prov just den tid som läraren tänkt.  
 
Johan är precis som Klara inne på den arbetsförlagda tiden och att arbetet som lärare har 
förändrats sedan han började. Han säger: 
 

”Ja, alltså då jag började var det ju liksom uppstyrt, så här gör du en lektion: genomgång, vad 
lektionen handlar om, låt eleverna öva, så var ju alla lektioner då. Och så labb, då gör vi så här, 
alla gör likadant. Och så hade man lektioner och så kunde man gå hem sen.” 
Intervjuaren: ”Vad tänker du om det då?” 
Johan: ”Det är ju den största skillnaden, alltså att, det har blivit mer högstadiet av gymnasiet, med 
utvecklingssamtal och allt möjligt. Vad jag tänker om det? Ja, jag tycker att det är ganska bra. För 
förr fick ju eleverna klara sig själv. Om man tänker på då jag gick i gymnasiet liksom, vi hade ju 
aldrig nån kontakt med lärarna utanför lektionstid. Det var lektion och så fick man klara sig bäst 
det gick själv. Men nu är vi ju här hela dagarna och det är stöd hit och stöd dit. 
Intervjuaren: ”Den arbetsförlagda tiden?” 
Johan: ”Jajamen.” […] ”På ett sätt är det ju bra och vara här och ta hand om eleverna också. Men 
att man skulle, att man får friheten, och det, egentligen är det ju så att man får friheten, man 
behöver inte sitta här och man inte – om man har mycket att göra, rätta skrivningar, då ska man 
ju göra det, det går inte och göra här, du blir störd hela tiden.” 
 

Johan ser alltså både för- och nackdelar med att – som han säger – det blivit mer högstadium 
av gymnasiet. När förändringens vindar blåser märks det också genom att man från skolans sida 
har förespråkat att lärare under vissa perioder ska ägna sig åt ett specifikt sätt att undervisa. 
Flera respondenter vittnar om att de blivit uppmuntrade till att undervisa enligt ”flipped class 
rooms” regler och Johan minns tiden på skolan när de i en termin skulle ha ett test i slutet av 
lektionerna för att stämma av om lärare hade eleverna med sig på tåget. Johan berättar att när 
han började undervisa var det hela till synes ganska enkelt; läraren hade en klassisk genomgång 
och eleverna övade. Idag finns en stor metodologisk variation att bära med sig i sin kappsäck. 
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Han ser ändå varför det har sett ut om det gör, varför de blivit uppmuntrade till olika system 
och metoder och syftar på det självklara i att ”man” ju hela tiden vill bli bättre. Enligt flera av 
de intervjuade lärarna är det formativ bedömning som just nu är på tapeten. De lärare som 
intervjuades har arbetat i ett par år menar å andra sidan att de ju alltid har arbetat formativt, att 
det egentligen inte är något nytt. 
 
Konflikter i klassrummet 
 
Samtliga intervjupersoner uttrycker att det finns konflikter i klassrummet. Flera av 
intervjupersonerna menar att det finns färre konflikter i klassrummet än vad de innan de inledde 
sitt yrkesverksamma lärarliv trodde. De konflikter som ändå ryms i klassrummet handlar till 
stora delar om konflikter mellan lärare och elev; kanske att eleven ofta kommer sent till 
lektioner eller att det är en och samma elev som ofta stör i klassrummet. Intervjupersonerna 
menar att de konflikter som finns mellan elever kan handla om att de hr svårt att samarbeta och 
det bland annat för att de kanske har olika motivation till en viss uppgift. Det är helt enkelt svårt 
för eleverna att samarbeta när en vill väldigt mycket och en knappt vill något alls, något som 
Gustav lägger ord på. Han tror att elever inte tror att lärare ser vem som ”egentligen” har gjort 
jobbet, men Gustav menar att han märker det och att det därför inte egentligen är en nackdel 
för en högpresterande att samarbeta med någon som inte siktar lika högt. Gustav menar också 
att om han ska välja, så tar han alla gånger hellre en konflikt som handlar om att ambitiösa och 
oambitiösa elever buntas ihop, än konflikten som har att göra med att en elev gång på gång inte 
blir vald när elever ska välja par för ett pararbete. En annan konflikt som uppstår i klassrummet 
handlar om omotiverade elever och känslans hos läraren att inte nå fram till och kunna motivera 
eleven att lära sig. 
 
Samtliga lärare menar att de upplever sig vara kapabla att ta itu med de konflikter som uppstår 
lektionstid. I värsta fall handlar det om att visa ut en elev, men det är endast en lärare som säger 
sig ha behövs göra det och det någon enstaka gång. I annat fall handlar det om oenigheter och 
heta temperament, olika viljor eller saker som kan redas ut i samtal. Klara säger att en del 
konflikter handlar om att prov kommer tätt och att det är några elever som hörs bättre än andra, 
men att det i efterhand kan komma elever som kanske inte känner sig bekväma att tala inför 
alla i klassrummet och då ge sin blid av hur situationen ser ut. Uttalat eller inte, men jag kan 
tänka mig att lärare många gånger använder sig av TSP-modellen, som vill ge samtliga parter 
möjlighet att berätta hur situationer ser ut från sitt eget perspektiv och ge eleverna möjlighet att 
komma till tals. 
 
Malin berättar om en situation när två elever, en tjej och en kille, munhöggs i klassrummet. Ord 
som ”jamen du då, din jävla hora” och ”stick tillbaka till Rumänien”, haglade i luften. Malin 
visade skolans riktlinjer mot kränkande behandling för eleverna. Hon hänvisade också till 
lagboken och kommunicerade vad som är och inte är okej beteende, både i vårt samhälle och i 
skolan. Ändå menar hon att konflikten håller i sig och på frågan om hon har fått någon 
vägledning i hur hon ska ta itu med konflikten svarar hon ”Nej, det har jag ju inte. Lärare är 
upptagna” och lägger till att ju alla som arbetar med den här klassen borde träffas och 
kommunicera en gemensam strategi, men att detta inte har hänt. Malin, som undervisar i 
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svenska som andraspråk, berättar vidare om en situation när hon fick träna sig i sin 
interkulturella och kommunikativa kompetens: Det blev en konflikt mellan två killar, båda 
födda utanför Sveriges gränser och i vardera krigshärjat land. Den ena killens mamma hade 
blivit våldtagen av en man som delade ursprungligt hemland med den andra killen. Då, menade 
Malin, handlade det om att kunna lägga ihop två och två för att få syn på problematiken och 
hon lägger till att det är viktigt att vara insatt i krig och den typen av konflikter när man 
undervisar i svenska som andraspråk.  
 
En lärare säger att alla konflikter som äger rum i klassrummet angår henne i och med att hon 
som tjänsteman ju måste ta sitt läraransvar och hantera konflikten. En annan lärare menar att 
de konflikter som egentligen äger rum på andra ställen än i skolan, men som också kommer in 
i skolan är de svåraste. Hur ska man riktigt hantera de konflikter som kanske socialtjänsten 
redan arbetar med och de som rör svåra frågor som kvinnors möjligheter att röra sig utanför 
hemmet? 
 
Pojkars och flickors konflikter 

 

Det råder delade meningar om huruvida det är skillnad i pojkars och flickors konflikter i skolan, 
men de flesta lutar åt att det är en skillnad. I alla fall en skillnad i hur konflikterna tar sig uttryck. 
Det finns en uppfattning om att lärare i hanteringen av konflikter inte ska styras av vem som är 
iblandad i problematiken, om det är män eller kvinnor. Gustav säger: 
 

”Jag försöker jättemycket att inte hantera en konflikt på olika sätt om det är tjej – tjej, tjej – kille 
eller kille – kille. Men, men det är ju jättesvårt. Jag har ju förutfattade meningar om hur tjejer 
bråkar och jag har förutfattade meningar om hur killar bråkar.” 

 
Intervjupersonerna beskriver att pojkarnas konflikter är mer synliga och att flickornas konflikter 
är mer tysta och dolda till sin karaktär. Robert lägger till att han tror att han har svårt att få syn 
på de konflikter som kanske finns under ytan, sådant som kanske har inträffat under rasten eller 
på fritiden. Klara menar att pojkar generellt är ”buffliga”, men att hon brukar stanna upp i 
korridoren om hon ser något för att göra klart att ”ögonen glittrar” och menar med det att hon 
ser till att det buffandet är lekfullt.  
 
Att arbeta förebyggande 
 
Johan och Maria berättar båda om att konflikter ibland tar sig såna uttryck att läraren tvingas 
avsätta tid, ibland ganska mycket tid, till samarbetsövningar av olika slag. Det kan handla om 
att både arbeta förebyggande och att samtidigt gå in och arbeta med vissa elever där situationer 
redan varit infekterade. Johan berättar om hur han med en klass var ute och – med hans ord – 
”lekte” i skogen och jobbade med olika samarbetsövningar under stort sett hela ettan på 
gymnasiet.  Det var ett strategiskt drag från skolans sida. Det ansågs vara nödvändigt för att få 
till ett bättre klassrumsklimat. 
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6. Sammanfattande analys och diskussion  
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur lärare definierar ett pedagogiskt ledarskap samt hur 
lärare ser på och hanterar de konflikter som uppstår i ett klassrum. Frågan om vad ett 
pedagogiskt ledarskap är, visade sig få många olika svar och det rådde i någon mån en osäkerhet 
kring begreppet. Redan i urvalsfasen när lärare tillfrågades om de kunde tänkas ställa upp på 
en intervju antyddes att ”pedagogiskt ledarskap, det kan väl inte jag något om?”, vilket är 
intressant eftersom personerna i fråga båda hade arbetat i ett par årtionden. Kanske hade deras 
spontana ödmjukhet att göra med att begreppets exakta betydelse är något svår att sätta fingret 
på och definiera. Kanske är det så att pedagogiskt ledarskap låter något högtravande och det är 
svårt att till och med som rutinerad lärare se i vilka alla situationer man faktiskt utövar 
ledarskap. Flera lärare uttryckte att de inte vill vara den skrikiga och stränga läraren som 
Thornberg (2006) beskriver, och bara det att den bilden tas upp vittnar om att det fortfarande är 
karikatyrbilden av en ledare, också i klassrummet. Att stort sett alla lärare under intervjuns gång 
hade svårt att med exempel konkretisera när de tycker att de utövade ett gott ledarskap vittnar 
kanske om det samma, snarare än om en falsk ödmjukhet. Hertz (2014) skriver om att eleverna 
ger läraren mandat att leda klassrummet och också den här dimensionen av det pedagogiska 
ledarskapet kan göra det svårt för läraren att se sig som ledare i klassrummet. 
 
Mina intervjupersoner var alla inne på relationen till eleverna och att de som lärare värdesätter 
dessa relationer. Jensen och Løv (2011) skriver om läraren som ansvarig för den sociala miljön 
i klassrummet och i respondenternas svar syns att de vill att eleverna ska trivas i klassrummet. 
Som några av mina intervjupersoner ju konstaterar: det var för att han ville att eleven skulle 
komma till klassrummet som han lät eleven ta lite för mycket talutrymme under lektionen. Det 
var för att hon ville vara kompis med eleverna som hon kanske själv var med och spädde på 
pratigheten i klassen. Lärare är ansvariga för den sociala miljön och det är därför som lärare 
väljer att avsätta timme efter timme till att ”leka” – som en lärare uttryckte det – i skogen, för 
att arbeta ihop grupper och få till en god sammanhållning. Klassrummet ska vara en trivsam 
plats, men på bekostnad av vad? Det gäller att hålla fokus på vad som är ens uppdrag som lärare, 
för det kostar att ”misslyckas”, som Malin konstaterade när klassen inte lyssnade på henne: 
”Man skäms nästan”. Och att kategoriseras som Thornbergs (2006) ”låt-gå-ledare” vill 
knappast någon lärare.  
 
En vanlig konflikt i klassrummet idag rör användandet av mobiltelefoner. En intressant 
iakttagelse var att lärare reflekterade så olika kring mobiltelefoner och datorer i klassrummet. 
Malin som ung lärare menar att mobiltelefoner kan vara en tillgång till mobiltelefoner, att de 
kan vara en tillgång i undervisningssituationen. Hon ger exempel på att man kan googla fram 
svar eller i brist på anteckningsmaterial använda mobiltelefonen. Andra lärare, alla äldre än 
Malin, ansåg att mobiltelefoner inte hör hemma i klassrummet. Hertz (2014) skriver om vikten 
av att lärare kan skapa en trygghetskänsla i klassrummet och Klara menar att en del av hennes 
pedagogiska ledarskap handlar om att vara tydlig med eleverna och exempelvis börja och 
avsluta lektionerna på samma sätt. Att vara konsekvent verkar för enskilda lärare vara viktigt, 
samtidigt som det är uppenbart att olika lärare väljer helt olika linjer vad gäller användningen 
av mobiltelefoner i klassrummet. 
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När lärare fick frågan huruvida flickors och pojkars konflikter ser olika ut menade de flesta att 
det finns en skillnad. Lärare beskrev att pojkar var med fysiska och buffliga medan flickor 
beskrevs tala bakom ryggen på varandra och vara mer elaka. Gustav menade att han har 
förutfattade meningar kring hur flickor respektive pojkar bråkar, men att han jobbar jättemycket 
med att inte göra en skillnad i hur han hanterar en konflikt beroende på vem som är inblandad 
i den. Oavsett om konflikter berör flickor eller pojkar säger lärare att det är färre konflikter än 
vad de först trodde att det skulle vara i en gymnasieskola. Jag fick i och med det konstaterandet 
mindre material gällande konfliktdelen än väntat. Hade min empiri sett annorlunda ut om jag 
inte avgränsat mig till vilka konflikter som ägde rum inom klassrummets väggar? Om lärare 
också getts möjlighet att tala om vilka konflikter som finns i korridorerna på lunchrasten? De 
flesta lärare menar att trots att konflikterna är färre än vad de trodde att de skulle vara, så finns 
ändå mobbning i skolan, men inte nödvändigtvis i klassrummet. Någon lärare kunde ge exempel 
på en elev som de undrat om är utanför och inte har vänner i skolan.  
 
I och med att skolan är uppbyggd som den är med många olika kurser och lika många lärare 
vittnar Klara om att det är knepigt att skapa en relation till elever som man bara hinner träffa 
under en så kort tid. Samtidigt är samspelet i klassrummet en av de tre dimensioner som Illeris 
(2015) lyfter. Malin, som hade eleverna som munhöggs i klassrummet, tyckte att det ju borde 
till ett möte med alla lärare som har de två eleverna som ständigt verkar vara i konflikt med 
varandra. På vems initiativ ska det mötet bli och vem bär ansvaret för dessa två elever? Malin 
konstaterar att hon borde få vägledning i detta, samtidigt som det verkar vara en situation som 
enligt henne ser ut att rinna ut i sanden. Ibland verkar lärare hamna i konflikter eller lägen där 
situationen kräver ett aktivt agerande, men där lärare själva efterlyser vägledning. Hertz (2014) 
listar förmågor en god pedagogisk ledare bör besitta och problematiserar vem som kan bocka 
av den listan. Svaret är väl att den människan inte finns, men att alla gör så gott de förmår. Det 
säger något om vikten av att som lärare veta vilka dina styrkor och svagheter är, allt för att 
lärare ska lyckas med sitt huvudsakliga samhällsuppdrag: Att på olika sätt hjälpa elever bli 
välfungerande vuxna människor i vårt demokratiska samhälle. 
 
Sammanfattande slutsatser  
 
Ledarskap i klassrum kan se ut och praktiseras på olika sätt. Också de lärare som varit 
yrkesverksamma i många år definierar begreppet olika. Lärare kan relativt lätt ge exempel på 
när de tycker att de misslyckats med sitt ledarskap, medan det är svårare att konkretisera och 
ge exempel på när de tycker att ledarskapet har fungerat bra. Lärare reflekterar över det sociala 
livet i klassrummet och konstaterar att det är viktigt att få till en god miljö. Det kan också finnas 
en fara i att bli för mycket kompis med eleverna, något som kanske i kombination med ung 
lärare göt att man förlorar respekt i klassrummet och eleverna ibland kan strunta i att lyssna på 
läraren. Pratighet kan också uppmuntras av lärare själva just för att de vill att eleverna ska tycka 
att det är roligt att komma till lektionerna. Lärare hanterar användandet av mobiltelefoner olika, 
en del tillåter mobiltelefoner lektionstid och en del gör det inte. Det är viktigt att hålla fokus på 
sitt uppdrag: att på olika sätt hjälpa elever bli välfungerande vuxna människor i vårt 
demokratiska samhälle.  
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Lärare beskriver att det finns färre konflikter i klassrummet än vad de trodde att det skulle 
finnas. I konflikter som ändå uppstår är det viktigt att läraren tar tag i och hanterar konflikten 
på ett för situationen konstruktivt sätt. Ibland kan lärare behöva råd kring hur de ska hantera en 
konflikt, men tid är en ständig bristvara och lärare är upptagna. Frågan är hos vem ansvaret 
egentligen ligger. En del menar att konflikter ser olika ut bland tjejer och killar, att flickor 
använde ord och talar bakom ryggen på varandra och att killar är mer fysiska. Lärare uttrycker 
ändå en förståelse kring att bilden av tjejer och killars konflikter är stereotyper och att de som 
lärare arbetar aktivt med att inte göra skillnad på hur konflikten löses eller inte beroende på om 
det är tjejer eller killar som är i konflikt.  
 
Metoddiskussion 
 
Eventuellt hade fått andra svar från mina respondenter om intervjufrågor hade skickats ut på 
förhand, men min strävan var att komma åt respondenternas resonemang, deras första impulsiva 
tankar kring det som kan komprimeras ner till orden ”pedagogiskt ledarskap”. De första 
impulsiva tankarna hade kanske drunknat i korrekta formuleringar. Av samma anledning valdes 
att inte ge ut frågorna på förhand. Det slumpmässiga urvalet resulterade i att de lärare som är  
med i studien alla arbetar på teoretiska program och kanske hade lärarnas berättelse om 
ledarskap och konflikter sett annorlunda ut om jag istället hade intervjuat lärare på praktiska 
program. Det hänger ihop med förförståelsen som vi ju alltid bär med oss. Trots en viss 
förförståelse – som ju redan syns i de frågor som valdes att ställa under intervjuerna – försökte 
jag så objektivt som möjligt granska och analysera intervjuerna. Under arbetet med kodning 
var strävan att hitta teman, teman som inte var ”bestämda” på förhand, utan teman som fick 
lyftas när jag läste och läste om materialet. Konsekvenserna av lärarens åldern och reflektioner 
kring hur läraryrket har förändrats över tid är två kategorier som framträdde under analysens 
gång.  
 
Intervjun präglas alltid av intervjuareffekten. På något sätt blir intervjun stel bara i och med att 
det är en intervju och jag försöker sitta så tyst som möjligt och bara nicka eller humma på ett 
sätt som gör att jag visar att intervjupersonen gärna får fortsätta att berätta. Intervjun är inte ett 
vanligt samtal och den ska inte vara det heller, men vad gäller vissa frågor hade det varit bra 
om den hade varit det om syftet ska vara att få veta så mycket som möjligt. I ett vardagligt 
samtal kan det vara lättare att reflektera över en del saker.  
 
Arbetet med kvalitativa intervjuer har varit både givande och ett bra sätt att samla in berättelser 
på. Det finns ändå det som kanske inte går att prata om i en intervjusituation som den här, 
situationer när jag som intervjuare märkte att här ska jag inte fråga mer med risk för att jag 
klampar in i en privat sfär. Det handlade om den delen av intervjun när jag frågade efter exempel 
på en situation när läraren i fråga inte var nöjd med sitt ledarskap. Johan, som berättade om 
situationen för årtionden tillbaka när han ”nästan skrämde eleverna” förstod jag inte hur han 
menade. Skrämde på vilket sätt och vad var det som riktigt hände den gången för många år 
sedan? Hans kroppsspråk och röst samspelade på ett sådant vis att jag inte ville fråga mer.  
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På samma sätt tänker jag på Malin, som flera gånger under intervjuns gång påtalade nackdelarna 
med att bli för kompis med eleverna, ville/ kunde inte konkretisera med ett exempel i 
intervjusituationen när jag bad henne. Också där märkte jag att det inte var klädsamt att prata 
mer om det. Det finns alltså gränser för hur nära man kan komma och om jag till exempel hade 
haft längre intervjuer som varit uppdelade under flera tillfällen hade vi kanske odlat en relation 
i vilken man kunde reflektera också över det som man kanske inte vill att ska se dagsljus.  
 
För att få en inblick i lärares syn på det pedagogiska ledarskapet anser jag ändå att intervjuer är 
det bästa metodologiska valet. Om jag verkligen ville tömma ut lärare på sina tankar hade 
kanske en par-/ gruppintervju varit användbar. Jag gissar att lärare hade kommit på nya 
situationer att berätta om när de hör sina kolleger berätta om deras upplevelser. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Eftersom begreppet pedagogiskt ledarskap varierar och eftersom det kan tolkas och betonas på 
olika sätt är det intressant att ta del av lärares praktik. Det kan göras som i denna uppsats; genom 
att lärare själva får berätta hur de gör och inte gör i klassrumssituationer. Ett alternativ eller en 
komplettering som skulle vara både intressant och givande är kompletterande observationer, 
detta för att få en ytterligare aspekt av vad som verkligen görs i ett klassrum som berör ledarskap 
och konflikthantering eftersom lärare själva menar att det finns relativt få konflikter i 
klassrummet. Ett ytterligare steg skulle kunna vara att djupintervjua lärare för att i större 
utsträckning kunna analysera lärares berättelser på ett narrativt plan, att inte genom många 
färdigformulerade frågor till vissa delar redan ge lärare kodord och teman, utan låta lärare 
resonera mer förutsättningslöst. 
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Bilaga 1 
 
 
Det pedagogiska ledarskapet i klassrummet 
 
 
Jag heter Matilda Audas Björkholm och studerar vid Umeå universitet med sikte på att bli 
lärare i sociologi och svenska. Under våren 2016 skriver jag en uppsats som handlar om det 
pedagogiska ledarskapet i klassrummet. 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka innebörden av ett pedagogiskt ledarskap och det i 
relation till konflikter och konflikthantering som äger rum i klassrummet. Som blivande lärare 
känns det meningsfullt och viktigt att ta del av redan verksamma lärares berättelser och tankar 
kring ledarskap i klassrummet. 
 
Som en del i mitt uppsatsskrivande intervjuar jag lärare om deras syn på pedagogiskt 
ledarskap i klassrummet. Intervjun består av ett antal öppna frågor som uppskattningsvis tar 
en timme att besvara.  
 
Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta 
del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt mig som skribent. I 
rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats Umeå universitet kommer 
informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer.  
 
Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av mig som genomför studien och jag kan 
nås på: matilda.audas@gmail.com eller 070 66 99 900. 
  
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Matilda Audas Björkholm 
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Intervjufrågor 
 
Vem intervjuar jag? 
Kön 
Antal år som lärare 
Vilka ämnen undervisar hen i? 
 
Ledarskap 
 
Hur skulle du beskriva dig själv som lärare? 
 
Hur skulle du beskriva ditt samhällsuppdrag? 
 
Vad tänker du på när du hör ”pedagogiskt ledarskap” och ”ledarskap i klassrummet”? Vilka 
utmaningar finns? Vad är enkelt/ svårt? Roligt/ tråkigt? 
 
Hur tänker du själv att du är som ledare i klassrummet? Hur ser ledarskapet ut rent konkret? 
Vad gör du/ vad gör du inte? Finns det hinder för att utöva det ledarskap du vill utöva? Vilka 
klassrumsregler finns under dina lektioner? 
 
Berätta om en situation när du tycker att du varit en bra ledare! 
 
Ge ett exempel på när du tycker att ditt eget ledarskap fungerat  mindre bra. 
 
Finns det någonting som du skulle vilja förändra i ditt ledarskap? 
 
Du har jobbat X år i skolan. Tror du att din syn på ledarskap har förändrats under tiden? Om 
ja, på vilket sätt? Och varför tror du att det är så? Har skolan/ läraryrket förändrats? 
 
 
Konflikter i klassrummet 
  
Vilka konflikter äger rum i klassrummet? Synliga? Osynliga/ dolda? 
 
Finns det någonting som du som lärare kan göra för att förebygga konflikter? 
 
Vilken typ av konflikter involveras du i? På vilket sätt? 
 
Vilken typ av konflikter är svårast att handskas med?  
 
Hur ser flickors konflikter ut? Hur ser pojkars konflikter ut? 
 
Hur påverkar ditt ledarskap konflikter? Hur påverkar konflikter ditt ledarskap? 
 
 
 
 


