
Lärarens praktiska teori i klassrummet 
Lärarskap och Ledarskap 

Inledning  

Under mina VFU perioder har jag skrivit dagboksanteckningar över episoder som fått mig att vakna 

till och börja tänka. Ett exempel på ett sådant område handlar om lärarens ledarskap. En av mina 

frågor handlar om hur mina handlingar som ledare visar sig i klassrummet. En situation som fick mig 

att fundera över mitt ledarskap och hur ledarskapet utövas mellan lärare och elev, var när en elev 

missförstod mig och trodde att hon skulle göra det jag just påpekat. Feedbacken som jag gav, hade 

inte syftet att hon skulle lyda och göra det jag sa, utan jag tänkte att hon skulle ha nytta av att veta 

vad hon kunde utveckla till kommande kurser. 

     Situation blev en väckarklocka för mig, då jag insåg att det kan vara svårt för mig att se vad jag gör 

i mitt ledarskap och lärarskap. Min andra fråga tar upp aspekten av vad det är jag gör när jag vill leda 

eleven i framåt i lärandet. Eleven förlitar sig på att de ska få hjälp att ta sig framåt och kan vara 

nervösa över att inte förstå uppgifterna, klara av proven eller klara av hela kursen. Tänker jag då inte 

igenom vad jag gör och varför jag gör på ett visst sätt, kan det bli missförstånd av den här typen som 

jag berättat om. Jag tänker att jag behöver synliggöra vad jag gör för att hjälpa eleven framåt i 

lärandet.  

     I min analys kom jag fram till att det är mycket som går in under begreppet ledarskapshandlingar i 

undervisningen – hur jag pratar om eleven med kollegor, vilken attityd jag har i mötet med eleven 

samt hur jag pratar till eleven. Jag funderade även på vilka konsekvenser ett felaktigt använt 

ledarskap kan ha och insåg att här handlar det om att elevens självkänsla, självbild och värde kan 

påverkas negativt. Därmed blev det också en yrkesetisk dimension, där jag gick till mina egna 

värderingar och vilken lärare jag vill vara.  

     Kjell Granström (red. Berg, Sundh, Wede, 2012) skriver om rollerna lärarskap och ledarskap. Där 

lärarskap handlar om mina ämneskunskaper i ett område samt min förmåga att lära ut kunskapen. 

Ledarskap handlar om kunskapen om hur gruppens dynamik och samspel ser ut samt min förmåga 

att leda arbetet i klassrummet. Med rollerna följer också ett pedagogiskt ansvar. Jag ska kunna se 

eleven och ge dem vad de behöver. Detta ansvar handlar exempelvis om att anpassa 

förutsättningarna för eleven, stärka och uppmuntra, men även tala om när studierna inte går så bra 

och vad eleven behöver göra då.  

     Matts Dahlkwist (2012) skriver om begreppet social kompetens som handlar om lärarens förmåga 

att agera lugnt i förhållande till sin omgivning. Det handlar även om att kunna lyssna till andra samt 

ha förståelsen för att alla människor upplever och tolkar sin omvärld på ett alldeles unikt sätt. Då 

behöver jag som lärare ha acceptansen för att alla människor får visa mig den unika person som de 

är.  

  

Frågor:  

1.      Vilka ledarskapshandlingar blir synliga i undervisningen? 

2.      Vilka strategier har läraren för att leda lärandet framåt? 



Bakgrundsavsnitt 

Allt börjar vid det första mötet mellan läraren och eleverna. När de ska introduceras till ämnet de 

ska läsa och även lära känna de andra eleverna och finna sin plats i gruppen (Dahlkvist, 2012).   

     Vad eleven har med sig för erfarenheter när de kommer till min kurs vet jag inte så mycket om. 

Innan jag lärt känna dem, är de neutrala för mig. Jag vet inte vilka de är, vad de arbetat med tidigare 

eller vad de har för drömmar om framtiden. En viktig del i läraryrket är att ha social kompetens och 

kunna hantera relationerna med eleven som man möter. I det relationella ledarskapet är det viktigt 

att se relationen mellan lärare och elever (Dahlkvist, 2012).  

     Charles H. Cooley (1992/1922, citerad i Aspelin, 2010, s. 11) säger att ”människor lever kvar 

andras medvetande utan att veta om det.” Och jag tänker att som lärare påverkar jag mina elever på 

många olika sätt, både positivt och negativt. En viktig del av lärarens yrkesroll är att vara 

relationsbyggaren som hjälper eleven framåt i sin kunskapsutveckling. Här kommer det pedagogiska 

ansvaret in, som innebär att läraren agerar vägvisare och engagerar sig i elevens lärande (Aspelin, 

2010). Jag tänker att det är viktigt att vara läraren som aktivt jobbar för att skapa en god relation till 

eleven. Eleven ska kunna dela med sig av sina funderingar eller problem och få hjälp att komma 

vidare och läraren behöver ta sig tid till att lyssna och förstå eleven.  

Ledarskap och pedagogisk grundsyn 

Vad handlar då ledarskap i klassrummet om? 

Christer Stensmo (1997) menar att ledarskap i klassrummet är det som händer i mellan lärare och 

elever och mellan elever och elever. Läraren har olika typer av kompetenser som är viktiga när det 

gäller att underlätta relationerna till eleven och dessa är ämneskompetens, didaktisk kompetens och 

ledarkompetens.  

     Ämneskompetensen handlar om kunskaper om själva ämnet, olika begrepp och teorier som ska 

förmedlas med undervisningen. Den didaktiska kompetensen handlar om lärarens förmåga att 

planera, genomföra och utvärdera undervisning. Frågorna man ställer sig, är vad ska undervisas, hur 

ska själva innehållet i kursen läras ut och varför ska eleven lära sig detta. Ledarkompetensen handlar 

om uppgiften att rent praktiskt hjälpa eleven att ta till sig kursens innehåll genom att samordna 

arbetet i gruppen, så att det flyter på och alla elever får vara delaktiga i att lära sig (Stensmo, 1997).  

     Hur läraren visar sitt ledarskap i klassrummet beror på vilken pedagogisk grundsyn man har som 

lärare. Christer Stensmo (1997) tar upp fem viktiga områden som är betydelsefulla för lärarens 

pedagogiska grundsyn och praktiska yrkesteori.  

Dessa områden är:  

• Kunskapssyn som behandlar frågan om hur läraren tänker vad kunskap är och vad som är 

viktigt för eleven att kunna. Det handlar också om hur läraren tänker sig att eleven lär sig.  

• Etiksyn handlar om lärarens tankar om livet och vilka normer och värderingar som är 

centrala i skolans verksamhet och i undervisningen.  

• Människosyn innehåller lärarens tankar om hur elever ska vara för att lära sig. Är de aktiva 

och deltagande i undervisningen eller är de passiva som sitter och lyssnar på vad läraren 



säger på lektionerna? Det handlar även om ansvar och om läraren kan förvänta sig elever 

som tar ansvar eller elever som behöver mycket vägledning.  

• Samhällssyn handlar om vilken uppgift som läraren anser att skolan har i samhället.  

• Synen på den pedagogiska situationen handlar om lärarens tankar om vad som är utmärker 

lärande samt hur miljön i klassrummet ska se ut för att eleven ska lär sig bäst. Läraren 

behöver ha kännedom om vem som är den ledande deltagaren i situationen – är det läraren 

som delar med sig av sina erfarenheter eller är det elevernas nyfikenhet och utforskarlust 

som ska få komma fram? 

Lärarens planeringsområden 

I lärarens ledarskap tar Stensmo (1997) upp olika planeringsområden som är angelägna att läraren 

har synliggjort i sitt ledarskap.  

1.  Kontroll och att skapa en gemensam förståelse för vad lektionstiden ska användas till, vilka 

uppgifter man ska arbeta med och hur relationerna i klassrummet ser ut mellan lärare och 

elever, samt mellan elever och elever. I klassrummet har läraren formell auktoritet, vilket 

innebär ansvar för elevens lärande och hälsa. Läraren har också en informell auktoritet, som 

innebär att man bygger upp relationer till eleven genom den person man är. I området 

kontroll ingår också begrepp som disciplin, fostran och upprätthållande av regler och 

sanktioner.  

2.  Motivation och olika behov som eleven kan ha. Det kan exempelvis handla om behovet av 

att hitta sin yrkesroll. Då tänker jag att läraren ibland behöver vara motorn som hjälper 

eleven att hitta sin motivation och våga vara nyfiken.  

3.  Mål som kan finnas på olika nivåer i klassrummet. Det kan vara mål som handlar om olika 

färdigheter (kognitiva mål), mål som handlar om olika normer och värderingar (affektiva 

mål), mål som handlar om motoriska färdigheter (manuella mål) och mål som är sociala 

(samvaro med andra människor). I klassrummet är läraren motorn som hjälper eleven att bli 

delaktiga i målet. Eleverna kan öva färdigheter genom att träna på att ta blodtryck eller öva 

på kommunikation. De kan få uppgifter där de få diskutera olika områden och fundera över 

sina egna värderingar och attityder. 

4.  Lärprocessen där eleven lär sig på metakognitiv nivå genom att ställa reflekterande frågor 

till sig själv. Eleven får också återkoppling från läraren om hen är på rätt väg eller att man 

behöver ha lite hjälp för att komma på rätt spår igen. När eleven skriver inlämningsuppgifter 

lämnar läraren formativ återkoppling och talar om för eleven hur hen kan arbeta vidare.  

5. Vilka arbetsformer läraren väljer  till eleven – det kan vara en vanlig lektion där läraren har 

genomgång vid tavlan eller låter eleverna arbeta tillsammans i grupper.  

6. Lärarens ansvar att anpassa undervisningen efter elevens behov och förutsättningar. Eleven 

kan behöva ha olika lång tid på sig för att slutföra uppgifter, ibland blir eleven mer 

motiverad av att själv få välja ett eget fördjupningsområde. Eleven kan också lära sig på olika 

sätt (praktisk, reflekterande, logisk, aktiv lärstil) som läraren behöver ta hänsyn till. Om 

eleven har inlärningssvårigheter som exempelvis dyslexi ska läraren anpassa uppgifter och 

lärsituationer efter elevens förutsättningar. Det kan vara svårt att skriva ett helt arbete, då 

kan eleven istället få en film att se och redovisa sin kunskap på detta sätt för läraren.  



Kunskapsteoretisk bas med centrala begrepp  

Lauvås och Handal (2016) menar att varje lärare utvecklar en praktisk teori som handlar om 

undervisning. Den praktiska teorin består av olika delar (personliga erfarenheter, förmedlade 

kunskaper från andra och värderingar). Dessa olika delar, kallar Handal och Lauvås (2016) för nystan 

av kunskaper, erfarenheter och värderingar och de påverkar hur läraren agerar på sin arena. 

Personliga erfarenheter 

I den formella yrkesutbildningen till lärare finns moment inlagda för att lärarstudenten ska få 

möjlighet att reflektera över sin praktiska teori och de erfarenheter som man får i olika situationer. 

Det handlar om personliga erfarenheter om undervisning och pedagogik, som ger möjligheter att 

reflektera över hur man hanterar olika situationer och utvecklas som person (Handal & Lauvås, 

2016). Den praktiska teorin utvecklas också genom att man provar sig fram i olika 

undervisningssituationer.  

Förmedlade kunskaper från andra 

Man utvecklar sin praktiska teori genom att observera hur andra kollegor gör på sina lektioner och 

diskutera hur de tänker kring olika delar av sin undervisning (Handal & Lauvås, 2016). I mitt lärarlag 

lyfter vi ofta upp och diskuterar olika frågor som vi tycker är viktiga. Det kan handla om allt från nya 

forskningsrön till hur man bemöter elever eller lektionstips. Där har jag fått nya infallsvinklar och 

testat idéer som jag tyckt är intressanta.  

Värderingar  

I undervisningen och i mötet med eleven kommer också egna värderingar fram och formar lärarens 

praktiska teori. Handal och Lauvås (2016) lyfter fram att värderingar kan vara av olika slag. De kan 

vara etiska, filosofiska, politiska eller handla om utbildning och undervisning. När jag funderar över 

mina egna värderingar som lärare så ser jag att några av grupperna sticker ut mer än de andra.  

Filosofiska värderingar som handlar om att jag tänker att läraryrket är meningsfullt och väldigt roligt. 

Jag brinner för mötet med eleven och tycker att det är roligt varje dag att komma till arbetet. 

Värderingar om politik där jag vill ha demokrati i klassrummet och ge eleven inflytande att tycka till 

om undervisningen som de får. Värderingar om utbildning och undervisning som handlar om att jag 

vill sträva efter att möta eleven där de är i undervisningen, så att de har lika möjligheter att klara sin 

kurs.  

     Värderingar utövar inflytande på hur lärarens praktiska teori formuleras och uttrycks i 

undervisningen. Det kan handla om hur relationerna ser ut i lärarlaget – om man är samarbetsvilliga 

eller om man tävlar med varandra.  

Etik och den professionella yrkesrollen 

Det finns olika områden som är viktiga bitar i lärarens ledarskap (Dahlkwist, 2012): hur man tänker 

kring etiska och moraliska frågor, hur man tänker kring auktoritet och maktutövning samt hur man 

förhåller sig till den privata rollen som person och den professionella rollen som lärare.   



Etik och moral 

Inom det etiska och moraliska området kan man lyfta upp sex olika synsätt som kännetecknar 

lärarens ledarskap.  

1. Se sitt ledarskap och lärarskap som att man tjänar andra människor och finns i 

verksamheten för att hjälpa dem att utvecklas. Det handlar om att verka för att andra ska bli 

gynnade av framgång i det som de gör (Dahlkwist, 2012).   

2. Lojalitet och att man bidrar till att hjälpa till med utvecklingen i den kontext som man 

befinner sig i. Kontexten kan exempelvis vara ett företag, huvudman eller ett arbetslag 

(Dahlkwist, 2012).  

3. Stötta och ge trygghet till dem som man är där för. Det handlar om att vara engagerad och 

ha medkänsla för eleverna man möter (Dahlkwist, 2012).  

4. Se värdet i sin uppgift där jag tänker att det handlar om att känna passionen i att undervisa 

och möta eleven. När man känner att varje dag gör man något meningsfullt och värdefullt 

(Dahlkwist, 2012).  

5. Våga visa vem man är som person och lärare handlar om att jag vill möta mina elever ärligt 

och öppet. Det kan handla om att berätta om mina egna livserfarenheter för eleverna när 

jag tror att de kan få en större förståelse. Att möta sin omgivning med personlig integritet, 

moral och lojalitet (Dahlkwist, 2012).  

6. Hantera makt och visdom som följer i att vara lärare. Jag berättar om vad jag själv har lärt 

mig när jag arbetat som undersköterska. Det finns ett ansvar i uppgiften att förmedla vad 

samhället har för krav och värderingar (Dahlkwist, 2012).  

Läraren som förebild 

Inom området auktoritet och maktutövning skriver Dahlkwist (2012) om lärarledarskap, där läraren 

är förebilden för eleven. I mötet med eleven blir läraren modellen som eleven kan ta efter när de ska 

möta sin nya yrkesroll som undersköterskor. Läraren har också befogenhet att utöva makt 

(exempelvis legitim och expertmakt).  

     Den legitima makten innebär att läraren har formell makt. När elever och lärare befinner sig i 

klassrummet är läraren en auktoritet som bestämmer vad eleven gör under lektionen (Stensmo, 

1997). Donald Broady (1981, citerad i Stensmo, 1997) menar att skolan är styrd av en dold läroplan, 

som styr lärarens undervisning, som exempelvis tiden man har till sitt förfogande och vad man ska 

hinna med i undervisningen.  

Dahlkwist (2012) tar upp att många lärare använder sig av situationsanpassat ledarskap, där läraren 

har en genomtänkt strategi för att hantera dynamiken som sker i klassrummet. Kännetecknande för 

situationsanpassat ledarskap, är att man kan anpassa sig efter eleven och redan på förhand ha tänkt 

igenom vad man gör i problematiska situationer som uppstår i klassrummet. Dahlkwist (2012) kallar 

detta för proaktivt agerande och det innebär att man arbetar förebyggande med att skapa lugn och 

ro i klassrummet.  



Roller: personlig och professionell 

Inom området rollen som person och rollen som professionell lärare kan det finnas risk för att man 

har svårt att skilja på de olika rollerna. Om en elev är kritisk, arg eller rent av elak kan det vara lätt 

att som lärare ta det personligt och bli ledsen. Dahlkwist (2012) menar att det är betydelsefullt att 

som lärare arbeta med sin egen självkännedom och bli klar över vad man reagerar på i olika 

situationer. Jag tänker att ju mer man arbetar med sig själv och kommer till klarhet över vad en har 

för attityder, ideal och värderingar desto lättare blir det också att hantera olika situationer.  

Praxistriangeln 

 

1 - P1 = Vad och hur jag gör i klassrummet 

P2 = Motivering till mina handlingar 

P3 = Etiska skäl till mina handlingar 

Handal och Lauvås (2016) beskriver lärarens undervisningspraktik genom Praxistriangeln. Triangeln 

består av tre områden som tillsammans bidrar till undervisningspraktik. Dessa områden är lärarens 

handlingsnivå i klassrummet (P1), lärarens motivering till sina handlingar (P2) samt lärarens etiska 

skäl till sina handlingar (P3).  

     Lärarens handlingsnivå i klassrummet handlar om vad det är läraren gör i klassrummet och sättet 

(hur) som en gör det på. Vad gör jag när jag ställer frågor, motiverar eller samtalar med eleven. Hur 

är jag när jag delar ut uppgifter eller bedömer elevens insatser. Jag kan utgå från en särskild teori när 

jag planerar uppgifter som eleven ska göra, exempelvis Dewys teori Learning by doing. 

     Lärarens motivering till sina handlingar handlar om hur läraren styrker det man gör i klassrummet. 

Det är ofta tidigare erfarenheter som ledde till ett resultat – bra eller dåligt, och där jag kan dra 

slutsatser om det går att använda igen eller om jag måste göra på ett annat sätt.  

     Lärarens etiska skäl till sina handlingar handlar om att läraren ser tillbaka på vad man har gjort 

tidigare och då reflekterar över etiken i undervisningen. Var det riktigt och försvarbart att jag gjorde 

på ett visst sätt? Det är här mina tankar och värderingar kommer in där jag funderar över vilken sorts 

lärare jag vill vara.  



Metoddel  

Jag vill göra en litteraturstudie och framställa olika problematiska situationer som kan uppstå i mötet 

med elever. Dessa situationer kan exempelvis förekomma i klassrummet, under handledning eller 

vid betygssamtal. Jag vill sedan analysera situationerna med hjälp av praktisk teori, som beskrivs i 

Handal och Lauvås (2000) bok ”På egna villkor. En strategi för handledning.”  

     Den praktiska teorin handlar om att alla lärare har sin egen pedagogiska stil som handlar om 

personliga erfarenheter man gjort, vad man lärt sig från kollegor och vilka värderingar man har om 

att vara lärare (Handal & Lauvås, 2000). För att se samspelet mellan lärare och elever tänker jag mig 

att utföra observationer i klassrum under de dagar som jag gör VFU på ungdomsgymnasium och jag 

kommer även att analysera ett eget fall som jag varit med om. Jag vill göra ostrukturerade 

observationer som innebär att syftet är att utforska vad som händer i klassrummet i olika situationer 

(Patel & Davidsson, 2011).  

     Patel och Davidsson (2011) tar upp att observationer är ett bra sätt att använda när man vill samla 

information som rör beteenden och händelser i aktuella situationer. När man är intresserad av hur 

beteenden och relationer mellan människor ser ut är observation ett bra sätt att lägga märke till det 

som sker men inte alltid sägs.  

     Det område jag vill observera är hur läraren hanterar gruppdynamiken och skapar klimatet i 

klassrummet (med frågeställningen: Vilka ledarskapshandlingar blir synliga i undervisningen?) Jag vill 

även observera lärarens ledarskap och hur man möter eleverna (med frågeställningen: Vilka 

strategier har läraren för att leda lärandet framåt?” 

     Som grund för mina observationer utgick jag från tre frågor som finns i boken av Patel och 

Davidson (2011):  

Vad observerades?  

Jag tittade på lärarens ledarskap och förhållningssätt i klassrumsundervisningen.  

Hur registrerades observationerna?  

 Jag sammanfattade regelbundet mina iakttagelser efter lektionerna som jag var med på.  

 Jag kunde urskilja att jag titta på områden som:  

·       Lärarens placering i klassrummet – Var stod läraren i klassrummet. Var hen rörlig eller stod hen 

still? 

·       Lärarens kontroll i klassrummet – Hur mycket behövde läraren styra i klassrummet? Fick eleven 

ta eget ansvar eller var läraren att ha en tydlig struktur för hur man beter sig i klassrummet? 

·       Lärarens struktur av lektionerna – Kunde läraren följa sin planerade struktur av lektionerna? 

Fanns det tillfällen då läraren var tvungen att släppa på strukturen och göra på annat sätt? Vad 

gjorde hen då? 

·       Lärarens beteende i klassrummet – Vad gjorde läraren i klassrummet? Hur var kroppsspråket, 

röstläge och hur rörde sig hen i klassrummet? 

Hur förhöll jag mig som observatör?  



Eleven visste att jag var lärarstudent som skulle vara med på lektionerna och lyssna. Jag satt i en 

bänk och följde lärarens lektion. Efteråt berättade jag för läraren vad jag sett och vi diskuterade 

detta.  

     Jag utgick också från följande checklista (Merriam, 1994, s. 104) när jag beskriver mina 

observationer:  

1.      Miljön. Jag beskriver vilken miljö och kontext som jag befinner mig i (vuxenutbildning, 

gymnasieskola). Jag beskriver även vilka beteenden som tillåts/uppmuntras samt vill motverkas eller 

hindras.  

2.      Deltagarna. Jag beskriver vad det är för deltagare (vuxenutbildning, gymnasieskola) som är 

med i situationen samt hur många de är.  

3.      Aktiviteter och samspel. Jag observerar vad som händer under lektionerna och hur läraren 

interagerar med eleven. Tittar extra på om någon situation uppstår, där lärarens ledarskap måste 

uttryckas extra mycket i handling och vad som sker i den specifika situationen.  

4.      Frekvens och varaktighet. Jag beskriver om det är situationer som förekommer flera gånger 

eller om den är unik. Jag försöker se om jag kan se faktorer som skapar en unik situation.  

5.      Analys av oplanerade aktiviteter. Jag tittar efter aktiviteter som är informella och oplanerade, 

om det var något som inte hände (men kanske borde ha skett). 

Resultat 

Här sammanfattar jag observationerna som jag gjorde och har lyft fram det viktigaste som jag tyckte 

var intressant i varje observation.  

Att ta sig tid att möta eleven 

Läraren börjar lektionen efter att ha berättat om vilket mål de skulle arbeta mot idag. Hen nämnde 

också att de skulle ha prov på avsnittet som de gick igenom senare under veckan.  

En elev avbröt lektionen och lyfte ett flertal gånger upp frågan om hur provet skulle se ut och kom 

även fram till läraren när lektionen var slut. Läraren tog sig tid att besvara elevens frågor och var i 

mötet med eleven lyssnade, bekräftade och respekterade elevens känslor och rädslor.  

 

Att se enskilda elevers behov 

Det är lektion i Hälsopedagogik och eleven ska redovisa ett grupparbete om folkhälsa. Läraren sitter 

längst ner i klassrummet och antecknar, ställer frågor och hjälper eleven framåt.  

En elev har valt att göra arbetet själv och tycker det var svårt att redovisa pga. svimningskänslor. Hen 

står vid tavlan och benen skakar och hen kallsvettas. Läraren ber att eleven ska sätta sig ner på 

stolen vid katedern. Läraren hjälper eleven genom att ställa frågor om arbetet som eleven har skrivit. 

Efter ett tag glömmer eleven att det kändes jobbigt och berättar glatt om vad hen kommit fram till.  

  

Konsten att ställa krav  



 Lektionen börjar med att en av eleven inte vill lämna ifrån sig mobiltelefonen på lektionen. Läraren 

gick fram med lådan till eleven och uppmanade hen att sätta mobilen i lådan eller lämna 

klassrummet. Läraren höll fram lådan och gav sig inte, utan uppmanade eleven igen att lämna ifrån 

sig mobilen. Slutligen slänger eleven ner sin telefon i lådan och lägger sig ner på bänken utan att vilja 

delta på lektionen. Läraren ignorerar då eleven som ligger på bänken och börjar undervisa framme 

vid tavlan istället. De andra eleverna får instruktionen från läraren att strunta i hen. I slutet av 

lektionen sätter eleven sig upp och läraren påpekar att det var bra att hen ville vara med igen.  

  

Nyfiket undersökande lärare 

Lärare som bedömer prov i Etik ställer sig frågande till elevens kommentar om att provet är för svårt 

och det är svårt att veta vad som förväntas av hen. Läraren hämtar kollega som undervisar i ämnet 

och tillsammans läser de elevens svar och resonerar sig fram när de bedömer elevens svar. Läraren 

kommer fram till att hen ska be eleven berätta muntligt och förtydliga vad hen menade.  

  

Att förstå vad det är eleven ser 

En elev hade lämnat in en uppgift och plagieringskontrollen visade att hen skrivit av stora delar av 

sin uppgift. Läraren förklarade för eleven varför uppgiften inte vad godkänd och behövde skrivas om. 

Eleven blev arg och krävde ett samtal. Redan innan samtalet förberedde läraren sig på hur hen skulle 

hantera situationen och förhålla sig till eleven som var upprörd. Själva samtalet gick bra, läraren och 

eleven gick gemensamt igenom uppgiften och eleven fick själv se vilka delar av uppgiften som 

plagieringskontrollen markerat som plagiat.  

Avslutande diskussion 

Arbetet som lärare innebär dubbla roller, dels är jag en privatperson med drömmar, tankar och 

förhoppningar om livet. Dels är jag också lärare som har föreställningen om hur jag vill vara i rollen 

som lärare och vad jag tänker om undervisning. För mig själv kan jag konstatera att mitt arbete med 

mitt eget personliga ledarskap har varit en fördel i arbetet och utvecklingen som lärare. Jag har 

sedan tidigare skapat mig en bild av vem jag är, vad jag tycker om och hur jag vill leva som människa. 

I mötet med eleven har jag märkt att jag blir bekant med dem på ett mer mognare sätt, och jag tror 

att det beror på att jag utvecklat min självkännedom.        

     Granskningen av min egen praktiska teori i klassrummet har gett många aha-upplevelser. Jag har 

definitivt haft nytta av att föra dagboksanteckningar för att synliggöra vad jag gör eller inte gör i olika 

situationer. Jag har även haft stor nytta av att vara med på kollegors lektioner och under 

handledningstillfällen med VFU-läraren. Under dessa tillfällen har vi diskuterat och lyft upp viktiga 

delar i den praktiska teorin som hjälpt mig framåt i mitt lärande. Handal och Lauvås pedagogiska 

triangel (2016) innehåller tre områden: vad jag gör i klassrummet, motiveringen till varför jag gör 

som jag gör i klassrummet samt hur jag tänker etiskt och moraliskt kring det jag gör i klassrummet.  

     De observationer som jag gjorde har gett mig nya infallsvinklar och kunskap om hur ledarskap och 

lärarskap går hand i hand. Jag kunde fastställa att det är många viktiga områden som en lärare ska ta 

hand om och ledarskap är en egenskap som ingår i samtliga av dessa områden. Frågorna som jag 

söker svar på i det här arbetet är:  



·         Vilka ledarskapshandlingar blir synliga i undervisningen? 

·         Vilka strategier har läraren för att leda lärandet framåt? 

      

     Ledarskapsstrategier i klassrummet handlar om att skapa struktur, anpassa lektionen efter 

elevens dagsform och ha en framförhållning där jag kan arbeta förebyggande för att skapa en 

studievänlig miljö för eleven. Det innebär att jag behöver synas i klassrummet, skapa en lugn 

atmosfär samt att vara rörlig och hjälpa eleven framåt i sin lärandeprocess. Jag tänker att elever som 

inte vet vad de ska göra känner oro, elever som känner att de inte klarar av eller förstår uppgiften 

ger upp och gör något annat. Observationen som jag gjorde med en ungdomsklass visade att om 

eleven var trötta på eftermiddagen hade de svårt att koncentrera sig på vad läraren sa. Det blev 

stökigt och högljutt i klassrummet. Läraren valde därför att anpassa sitt undervisningsupplägg och lät 

dem arbeta självständigt med instuderingsfrågor, medan hon gick runt och hjälpte dem vidare. Jag 

tänker att som lärare behöver jag ha en alternativ plan vid planeringen av min lektion och tänka ett 

stycke längre: Vad gör jag om min planering spricker?   

     I en annan observation behövde läraren bli elevens motor, då hen tyckte att redovisningen var 

jobbig och blev svimfärdig. Stensmo (1997) tar upp att i klassrummet har läraren kontrollen och ska 

göra vad som är bäst för elevens hälsa och välbefinnande. I och med att läraren hjälpte eleven i 

redovisningen och valde att ställa frågor om arbetet, skapades tryggheten hos eleven. Jag tror att 

det är bra att försöka vända på situationen och förstå eleven och ha medkänsla för att vissa saker är 

jobbiga att gå igenom. Jag har med mig erfarenheten av att lugnet och tryggheten som läraren står 

för i klassrummet minskar stressen. När man kan slappna av, ser man i efterhand att man också 

klarade av utmaningen. Det är bra för elevens självkänsla och självförtroende.   

     En annan aspekt som är viktigt för att hjälpa eleven framåt i lärandet är att de vet om vilket mål 

de arbetar mot. Har man inget konkret och tydligt mål, är det svårt att veta vad man ska göra. 

Stensmo (1997) lyfter upp att eleven behöver veta vad det är för typ av mål de arbetar mot och 

läraren är den som hjälper dem att tydliggöra vilket mål det rör sig om. I en observation blev en elev 

orolig över ett prov som skulle skrivas. Jag tänker att det är viktigt att ta reda på varför eleven är 

orolig – beror det på att man inte förstått, på att man missat lektionerna där man gick igenom vad 

som skulle komma på provet eller vet man inte vad man ska läsa på. Det kan finnas många olika 

orsaker till oron och min egen erfarenhet är att det är viktigt att ta sig tid, sätta sig ner med eleven 

och prata om vad det är som känns jobbigt. Sedan titta framåt och se vad är det som eleven behöver 

göra för att klara av uppgiften. Ledarskapet är att gå bakom och se till att alla elever är med efter 

sina egna förutsättningar.  

     Det finns många olika typer av ledarskapsstilar och jag tänker att den bästa strategin som jag kan 

ha med mig i klassrummet, är att jag använder den ledarskapsstil som passar bäst i situationen. 

Ibland behöver jag vara auktoritär och skapa ramar för hur eleven ska bete sig och vad som inte är 

okej.  

     Dahlkwist (2012) skriver om att skolan har en fostrande funktion, och jag ska vara förebilden som 

inte är rädd för att ställa krav på hur eleven ska bete sig. I skolans värld är jag i klassrummet en 

auktoritet och har formell makt att besluta över vad eleven ska göra. I en annan av mina 

observationer fick jag tydligt se att ledarskap är inget man säger, utan ledarskap är vad jag visar i 

handling och orden förstärker min handling. Jag är helt på det klara med att jag kommer att möta 

elever som testar mig för att se var mina gränser går. I sådana situationer behöver jag vara klar över 

om jag triggas igång av vad som händer och hur jag ska förhålla mig till det.   



     Handal och Lauvås (2016) tar upp att den praktiska teorin formas av mina värderingar och det är 

därför viktigt att vara klar över vilka värderingar jag har som medmänniska, privatperson och lärare. 

För några år sen när jag påbörjade min egen resa med mitt personliga ledarskap gjorde jag en 

värderingskartläggning för att ta reda på vilka stjärnor jag vill navigera efter i mitt liv. Att vara lärare 

är ingen lätt roll, i många situationer är man lärare, men man är också människa. Flera av de 

värderingar som jag kom fram till när jag gjorde kartläggningen är centrala för mig även idag. Det 

handlar om min människosyn och hur jag vill se varje människas unikhet. Det handlar om att jag vill 

möta medmänniskor med en bra attityd och visar att alla är viktiga och värdefulla att lyssna på.  

     Mitt lärarskap och ledarskap har också formats av mina egna personliga erfarenheter under åren. 

Det fanns en tid i mitt liv som ung undersköterska när jag inte trodde att jag kunde undervisa. Trots 

att jag flera gånger fick höra att jag skulle passa som lärare, slog jag ifrån mig. Så småningom under 

yrkeslivet märkte jag att de gånger jag hade förmånen att få lotsa nya människor in i vårdyrket också 

tyckte det var fantastiskt roligt att få hjälpa till, få dem trygga och säkra i sin roll. Under 

yrkeslärarutbildningen har jag varje dag tagit mig tid till att reflektera över hur dagens lektion sett ut, 

vad jag har lärt mig och vilka utmaningar som jag mött. Under denna resa har jag vuxit ännu mer 

som människa och som lärare. Precis som Handal och Lauvås (2016) påpekar så har denna dagliga 

aktivitet av reflektion hjälpt till att utveckla mitt tänkande kring min lärargärning och min praktiska 

teori. 

     Handal och Lauvås (2016) menar att den praktiska teorin utvecklas genom att man tar efter, 

lyssnar och observerar hur andra gör. När jag varit med på lektioner och observerat hur mina 

kollegor hanterar situationer, undervisar och diskuterar med eleven har jag fått bra tankar om vad 

jag själv kan göra. Jag har själv deltagit i olika diskussioner som utvecklat min förståelse eller fått mig 

att inse vad som hände och hur jag kan förhålla mig till det. Vad viktigare är så har jag också kommit 

fram till hur jag inte vill vara som lärare. Jag tänker att dagen då jag på något sätt märker att jag 

agerar annorlunda i mötet med eleven, behöver stanna upp och fatta ett beslut om hur jag vill 

fortsätta min yrkesbana som lärare. Jag vill vara ledaren som är aktiv och framåt, som ibland går 

bakom för att fånga upp de som kommer efter och som vill tro på att eleven kan och vill göra sitt 

bästa för sin egen skull. Jag vill vara läraren som de kan se tillbaka på med ett leende och känna att 

de lärde sig något viktigt av.  

  

Mia Backelund 2017 (c) 
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