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Abstrakt  
 
Ett starkt ledarskap är en förutsättning för studiero och lärande i skolan. Detta ledarskap kan se 

ut på många olika sätt och vara inspirerat av olika teorier, av vilka en del har sin grund i det 

psykologiska forskningsfältet. Ett framgångsrikt ledarskapsarbete i klassrummet kan bidra till 

att eleverna känner trygghet och får bästa tänkbara förutsättningar för lärande. Att studera 

lärarens ledarskap och teorier om detta ledarskap har därför blivit denna studies mål. 

   De teorier som finns med i studien är bland annat Dahlkwists (2012) tankar om vikten av det 

relationella arbetet, Stensmos (2008) processtänkande och Samuelssons (2017) preventiva 

ledarskap. Dessa teorier har kombinerats med observationer av en klass i ämnet svenska. 

Teorierna har applicerats på arbetet i klassen och kvalitativa samtalsintervjuer, en initial och en 

uppföljningsintervju, har genomförts med en utvald mängd elever. Eleverna har fått svara på 

frågor om studiero och huruvida de känner att de har detta eller inte. Vidare har eleverna även 

fått svara på frågor om hur läraren på bästa sätt kan utforma sitt ledarskap och sin undervisning 

för att främja lärande, trygghet och studiero.  

    Eleverna uttryckte initialt att det fanns trygghet i klassen, men att det kunde förekomma brist 

på studiero under lektionerna i svenska. Efter terminens slut gjordes en uppföljningsintervju. 

Under denna uppkom nya tankar. Två av de tre eleverna ansåg att studieron hade blivit bättre, 

men den tredje eleven ansåg att studieron var ungefär densamma som vid början av terminen.  

   Den slutsats som läraren kan dra efter avslutad studie är att arbetet med lärarens ledarskap är 

en process, och bör behandlas som sådan. Att det finns trygghet i klassen är en förutsättning för 

att arbeta vidare med ledarskapet.  
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Inledning  
 

Elever i svensk skola har rätt till en klassrumsmiljö som främjar lärande och studiero 

(Utbildningsdepartementet, 2010). För att åstadkomma studiero, trygghet samt skapa lust till 

lärande är en viktig faktor ett framgångsrikt och tydligt ledarskap (Skolinspektionen, 2016). 

Enligt Samuelsson (2017) kan studiero och en trygg lärmiljö kan endast skapas om det finns en 

lärare som aktivt arbetar med sitt ledarskap. I detta utvecklingsarbete kommer jag därför att 

studera och använda mig av olika teorier om ledarskap, som relationellt och preventivt 

ledarskap, i arbetet med en klass i årskurs sju.   

   Inspiration till ämnet fick jag under en resa till Japan, som möjliggjordes av 

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv. Under resan fick jag möjligheten att 

besöka en grundskola utanför Tokyo och observera ett antal lektioner i årskurserna tre till sex. 

Under observationerna framkom att det finns likheter men också fundamentala skillnader 

mellan hur man i Sverige och Japan organiserar lektioner, hanterar oönskade beteenden, samt 

utövar ledarskap. Att bevittna hur japanska lärare skapade studiero i klasser med mer än fyrtio 

elever, gav inspiration till att studera vikten av lärarens ledarskap i en svensk skola.   

 

Syfte 
 

Med detta arbete ämnar jag att undersöka om det genom att utveckla ledarskapet med stöd av 

teorier som preventivt och relationellt ledarskap, är möjligt att bidra till ökad studiero och 

trygghet i undervisningen. Vidare vill jag kombinera lärarens ledarskap med lärarskap så som 

dessa definieras av Granström (2012). Denna kombination handlar om ett möte mellan lärarens 

ledarskapsförmågor med lärarens ämneskunskaper. Målet är att eleverna ska få bättre studiero 

och på så sätt få bättre förutsättningar för att nå kursmålen. Syftet blir då att försöka hamna så 

nära den ideala läraren som möjligt.  

   I kölvattnet av Sveriges sjunkande PISA-resultat från år 2012 (resultaten har förbättrats i 

senare mätningarna) (Skolverket, 2019), har bristen på studiero debatterats både i media och på 

politisk nivå. Åsa Larsson (2018) skriver om en diskussion i riksdagens utbildningsutskott, där 

utbildningsministern Gustav Fridolin med flera andra företrädare för skolvärlden, 

skolmyndigheter och elevrepresentanter slog fast att studiero är en grundläggande förutsättning 

för elevers lärande (Larsson, 2018). Larsson lyfte även fram att elever som har det svårare för 

sig, behöver studiero för att nå målen med undervisningen. Utbildningsministerns 

statssekreterare talade då om den brist på likvärdighet som uppstår när studieron brister och hur 

detta påverkar de elever som är i störst behov av trygghet och stöd (Larsson, 2018). Trots vikten 

av studiero, lyfts det fram av Larsson (2018) att fyra av tio skolor brister på området.  

    I mitt arbete som lärare och mentor har jag även sett behovet av ett starkt ledarskap för att 

eleverna ska få de bästa möjligheterna att känna trygghet, få studiero samt nå målen i ämnet 

svenska. Det har, vid samtal med elever och vårdnadshavare, framkommit att en del elever inte 

känner sig helt trygga i klassen och på skolan. Dessa elever nämner även bristen på studiero 

som en försvårande omständighet när de ska uppnå målen i de olika ämnena. Detta har 

ytterligare motiverat mig att undersöka ledarskap kopplat till studiero.  
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Min frågeställning är:  

 

Kommer eleverna uppleva en högre nivå av studiero som en effekt av lärarens arbete med 

ledarskapet utifrån teorier om bland annat preventivt och relationellt ledarskap?  

 

Bakgrund 
 

Studiero  
 

Studiero definieras av Skolinspektionen som: ”att störande inslag under lektionen minimeras 

och att fokus riktas mot det som är syftet med undervisningen” (Skolinspektionen, 2016, s. 5.). 

Enligt Samuelsson (2017) återspeglar sig studiero positivt i elevers resultat och upplevelse av 

skolan. Skolinspektionen menar vidare att en ”lärandemiljö i klassrummet” som fokuserar på 

både studiero och elevernas lärandemål är optimal (Skolinspektionen, 2016. s. 9). Studiero 

innebär således inte enbart att det är tyst i klassrummet, utan kan också kopplas till lärarens 

ledarskap.  

   Enligt Skolinspektionen påverkar ett antal faktorer studieron negativt. Detta kan vara 

exempelvis att det saknas förebyggande arbete, rutiner för uppföljning av ärenden kopplade till 

trygghet och studiero, samt att lärarna inte är tydliga ledare för eleverna och erbjuder dessa en 

strukturerad och välplanerad undervisning. För att åstadkomma studiero krävs bland annat en 

tydlig lektionsstruktur, fokus för undervisningen och variation i denna. Även om rektors ansvar 

för att skapa organisatoriska förutsättningar lyfts fram, så framhålls lärarens ledarskap som en 

mycket viktig faktor till att studiero kan uppstå (Skolinspektionen, 2016). 

 

Lärarens ledarskap  
   

Enligt Samuelsson (2017) bidrar ett gott ledarskap till flertalet positiva effekter för elevers 

lärande. Han menar att de blir tryggare, vilket i sin tur skapar förutsättningar för inlärning, 

demokratiska processer och motivation.  

   Det finns en relativt stor mängd forskning, både internationellt och i Sverige, kring lärarens 

ledarskap. Gemensamt för mycket av forskningen är att ledarskapet är komplext och består av 

en stor mängd faktorer och inte enbart ett fåtal beståndsdelar. Samuelsson skriver att: ”Lärares 

ledarskap handlar inte om skolprestationer eller hälsa och det handlar inte om undervisning 

eller demokratisk fostran. Det handlar om alla dessa fenomen, samtidigt” (Samuelsson, s. 8. 

2017). Bland de faktorer som ligger till grund för ett lyckat ledarskap nämner han det 

professionella jaget och konsten att konstruera rutiner och regler som är gemensamma för 

eleverna. 

    Williams (2009) lyfter också fram strukturen på undervisningen, rutiner i lärarens 

undervisning och den fysiska lärmiljön som några viktiga delar av lärarens ledarskap (här fritt 

översatt från engelskans classroom management). En bärande tanke hos Williams är att läraren 

behöver ha en vision för sitt ledarskap som grundar sig på vilken kunskaps- och elevsyn varje 

enskild lärare bär med sig. För att bli en framgångsrik ledare behöver en lärare enligt Williams 

vara medveten om tre aspekter: elevers behov, klassrumsmiljön och dess sociala dynamik, samt 
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lärarens egen inverkan på elevernas motivation. Williams kallar metaforiskt dessa tre verktyg 

för lärarens ledarskap för linser. Genom dessa linser får läraren en helhetsbild av hur denne ska 

hantera elevgrupper och styra arbetet med sitt ledarskap på ett effektivt sätt (Williams, 2009). 

 

Preventivt ledarskap 
 

Både Samuelsson (2017) och Williams (2009) lyfter fram det preventiva klassrumsarbetet som 

en faktor för ett lyckat ledarskap. Det preventiva arbetet handlar framförallt om långsiktighet 

och hållbarhet, där huvudfokus är på den sociala miljön i klassrummet, samt på rutiner för 

planering och genomförande av strukturerad undervisning. Det preventiva arbetet är 

mångfacetterat och handlar om att skapa goda relationer som förebygger oordning i 

klassrummet. Det handlar om att arbeta aktivt med klassen och eleverna för att skapa en 

lärandemiljö som är tillåtande och stimulerande. Vidare handlar det om att utveckla förmågor 

eller strategier, för att bemöta provokationer.  

    Dess motsats, det interventiva arbetssättet, fokuserar snarare på korrigeringar och 

tillrättavisningar av oönskat elevbeteende (Samuelsson, 2017).  I en studie av Williams (2009) 

används exempel på oerfarna lärare som har fått ansvar för elevgrupper med stora utmaningar. 

Flera av lärarna reagerade på utmaningen på ett interventivt sätt, med utskällningar, 

tillrättavisningar och utvisningar ur klassrummen. Efter hand insåg lärarna att det interventiva 

arbetssättet fungerade dåligt när det gällde att skapa en stabil och trygg klassrumsmiljö. Istället 

behövde de lägga mer vikt vid det sociala, exempelvis att kommunicera med eleverna och att 

bygga relationer (Williams, 2009).  

   De interventiva teknikerna kallar Williams för ”tricks” (Williams, 2009, s. 7) och han ställer 

dessa trick mot relationsbyggande och lärarens medvetenhet om vilka elevernas behov är, 

tillsammans med en kunskapssyn som är väl inarbetad hos erfarna lärare. En lärares 

kunskapssyn, och syn på inlärning, menar han, bildar en enhet tillsammans med 

relationsbyggande och ett fokus på elevers individuella behov (Williams, 2009). 

   Williams forskning visar att den kunskapssyn, eller teori om kunskap, en lärare har påverkar 

dennes ledarskap. Detta är ytterligare ett tecken på att lärarens ledarskap, samt studiero och 

trygghet, är tätt förbundna med lärande. 

 

Ledarskap och lärarskap 
 

Granström diskuterar det han benämner lärarens ledarskap och lärarskap (Granström, 2012). 

Ledarskapsdelen handlar om lärarens förmåga att hantera klassrummets sociala dynamik och 

att kunna styra arbetet i klassrummet, medan lärarskapet består av en kombination av lärarens 

ämneskunskaper och förmågan att förmedla dessa ämneskunskaper till eleverna på ett effektivt 

sätt (Granström, 2012). Dessa två delar kan, i det optimala fallet, mötas och bidra till att skapa 

det som Granström kallar den ideala läraren. Begreppet innebär en lärare som kombinerar goda 

ämneskunskaper med en förmåga att lära ut och att leda eleverna i deras skolgång (Granström, 

2012). Utanför ramen för den ideala läraren finns två andra lärartyper som inte når upp till det 

krav på en kombination mellan ledarskap och lärarskap som kännetecknar den ideala läraren. 

Dessa två lärartyper har styrkor, å ena sidan organisatoriska och å andra sidan 

ämneskunskapsmässiga, men ingen av dem lyckas kombinera de båda.  
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Kunskapssyn 
 

Den kunskapssyn som är dominerande i skolan har historiskt sett alltid varit under förändring. 

Läroplanen för grundskolan är en återspegling av den syn på kunskap och lärande som är 

rådande i dagens samhälle, precis som äldre tiders läroplaner återspeglade de ideologier och 

tankar kring kunskap som var rådande under den tiden. I läroplanen för grundskolan, 

fritidshemmet och förskoleklassen finns en sektion som diskuterar kunskapssyn. I denna del 

framträder en liknande tankegång kring kunskapssynens föränderlighet (Skolverket, 2011).  

   Läroplanen lyfter fram vikten av att diskutera kunskap i skolan. Den slår fast att vilken 

kunskap som anses viktig alltid är stadd under förändring. En medvetenhet om denna 

föränderlighet bör vägleda arbetet i skolan.  

   Diskussionen i skolan ska även utgå från frågor kring vilken typ av kunskap som kommer 

vara viktig att besitta i framtiden, samt vetskapen om att det finns olika sorters kunskap som 

kommer till uttryck på vitt skilda sätt (Skolverket, 2011).  

   Genom att skolan ger eleverna förutsättningar att utveckla olika sorters kunskap på ett 

mångsidigt och inkluderande sätt, erbjuds eleverna det Skolverket kallar ”harmonisk /…/ 

utveckling” (Skolverket, 2011, s. 11). 

  De senaste tjugo åren har synen på förskolan som en avgörande del i ett barns utveckling 

kommit att bli utbredd (Pramling Samuelsson, 2017). När det gäller synen på barns utveckling 

har förskolan i Sverige, sedan tidigt 2000-tal, varit inriktad på att försöka undvika att påverka 

barn i någon särskilt utpekad riktning (Pramling Samuelsson, 2017). 

   För de äldre åldrarna, i grundskolan, har inriktningen för utbildningen på senare tid kommit 

att präglas av mätbarhet, målbaserad undervisning och fler prov (Säljö, Liberg & Lundgren, 

2017). De kunskaper som ska prioriteras, och den typ av bildning elever bör få ta del av, har 

fått stå tillbaka till förmån för mätbara resultat, främst på internationella kunskapstest så som 

PISA (Säljö, Liberg & Lundgren, 2017).  

   Parallellt med ett ökat utrymme för internationella kunskapstest och en diskussion om fler 

prov och betyg i lägre åldrar, har debatten om den svenska skolans utformning kommit att 

åberopa äldre tiders arbetssätt. Sådana arbetssätt är bland andra specialpedagogiskt stöd till de 

elever som har svårigheter med att nå målen med utbildningen samt en tydligare satsning på 

betyg (Säljö, Liberg & Lundgren, 2017). 

   Dagens skola präglas enligt detta synsätt av en reformiver som ofta saknar stöd i forskning 

och beprövad erfarenhet (Säljö, Liberg & Lundgren, 2017). Samtidigt har den teknologiska 

utvecklingen och en förändrad arbetsmarknad – som dessutom upplever en allt snabbare 

förändringstakt – påverkat synen på vad elever i dagens skola behöver kunna. De 

omvärldsfaktorer som påverkar skolans utformning och synen på vilka kunskaper som kommer 

vara nödvändiga att ha i framtiden är globalisering, teknikutveckling och digitalisering (Säljö, 

Liberg & Lundgren, 2017). Oavsett vilka pedagogiska teorier som har influerat och fortsätter 

att influera skolan, måste alla som är involverade i arbetet med skolan ta med de ovan nämnda 

omvärldsfaktorerna i ekvationen när det bestäms kring vilka kunskaper skolan ska basera 

undervisningen på. 

   Filosofen och pedagogen John Dewey (1859 – 1952) var inne på liknande tankegångar när 

han resonerade kring skolans förmedling av kunskaper och värden. Dewey menade att 
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samhällets abstrakta funktioner och mekanismer gjorde att den enskilda individen var tvungen 

att ges en social bildning. En sådan bildning, eller kompetens, skulle lära individen att navigera 

i en komplex värld (Säljö, Liberg & Lundgren, 2017). Denna sociala dimension av kunskap är 

högst aktuell i dagens samhälle, där det kan vara svårt om inte omöjligt att förutspå vilka 

kunskaper som kommer krävas på en framtida arbetsmarknad. 

   Trots påverkan av en mängd pedagogiska filosofier och teorier genom årens lopp, 

tillsammans med skiftande ideologisk politisk styrning, har skolan som institution förblivit 

relativt stabil och oförändrad i jämförelse med andra sektorer i samhället (Säljö, Liberg & 

Lundgren, 2017). Saker som prov, katedrar, lektioner och klassrum har existerat i hundratals, 

om inte tusentals, år och fortsätter att vara grundbulten i dagens undervisning. 

   Lärarens ledarskap började diskuteras på allvar i och med att fler samhällsgrupper fick 

tillgång till utbildning. I Sverige skedde detta i samband med att folkskolan etablerades som 

obligatorisk under mitten av 1800-talet (Säljö, Liberg & Lundgren, 2017). För de elever som 

ansågs ha disciplinproblem skapades ofta särlösningar. Arbetssättet kring att anpassa skolan för 

att passa elevers olika behov var inte utformat vid den här tiden.  

   Det var först vid 1900-talets mitt som tankar om vikten av att anpassa undervisningen till 

varje elev började vinna mark (Lundgren, 2017). 1946-års skolkommission lyfte fram idén om 

att individualisera undervisningen för att passa varje enskild elev. Utöver individualisering och 

anpassning till elevers behov, får tankar om likvärdighet successivt alltmer inflytande i skolan 

under den senare delen av 1900-talet (Lundgren, 2017). 

 

Ledarstilar 
 

Stensmo (2008) ger en bakgrund till olika sorters ledarskap i skolan, så som Kurt Lewins 

benämning av tre typer av ledarskap. Dessa tre ledarskapsstilar är det auktoritära, det 

demokratiska och låt-gå-ledarskap (Stensmo, 2008). Namnen på ledarskapsstilarna avslöjar 

mycket om deras specifika särdrag. Det auktoritära ledarskapet är, precis som det låter, inriktat 

på en enskild ledares bestämmelser när det gäller hur arbetet struktureras. Den auktoritära 

ledaren ger beröm eller kritik där denne själv känner att det passar bäst, likaväl som denne 

dikterar vilka som ska arbeta med varandra och hur formerna för sådana samarbeten ska se ut. 

   Den demokratiska ledaren arbetar med inflytande, gruppdiskussioner och uppmuntrar 

eleverna till att själva påverka innehållet på undervisningen. Detta elevinflytande sker 

tillsammans med ledarens stöttning, och den kritik som ges sker på ett neutralt sätt (Stensmo, 

2008).  

   Den ledarstil som av Stensmo kallas låt-gå-ledarskap innebär att ledaren lämnar över det 

mesta av ansvaret för att leda och strukturera verksamheten till någon annan.  

  Om man placerar de olika stilarna på en skala, där variablerna i skalan är definierade som 

olika pedagogiska filosofier, hamnar den auktoritära lederastilen på den del av skalan som hör 

till behaviorismen. Den del av skalan som betecknar en demokratisk ledarstil med inflytande 

från eleverna och aktiv lärarledd undervisning hamnar på den del av skalan som betecknar 

humanistisk psykologi (Stensmo, 2012). 
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 Behaviorismen 
 

Behaviorismen inom en pedagogisk kontext kännetecknas av regler (dessa bör vara högst sju 

till antalet) som ska skapa ordning och struktur i klassrummet. Att skapa regler och ordning 

enligt en behavioristisk pedagogik handlar om att skapa utrymme för undervisning och 

eliminera olika störande inslag i klassrummet. Det kan röra sig om relativt triviala saker som 

att eleverna måste ha med sig sitt material till varje lektion, att de har bestämda platser och 

regler för hur de får röra sig i klassrummet, samt att de måste räcka upp handen för att få ordet 

(Stensmo, 2012).  

   För att skapa och upprätthålla liknande regler behöver läraren använda sig av både belöningar 

och tillrättavisningar, eller vad Stensmo kallar ”piskor och morötter” (Stensmo, 2012, s. 50).  

   Inom behaviorismen finns en tanke om att merparten ska ligga på att erbjuda eleverna 

morötter, alltså olika former av belöningar, för att uppmuntra dem att följa de regler som har 

etablerats i klassrummet. Men det finns även utrymme för att bestraffa de elever som inte gör 

det som förväntas av dem. Sådana bestraffningar kan b.la. baseras på ett ekonomiskt system 

med poäng. Eleven får poäng för positivt beteende, och förlorar poäng för negativt beteende 

(Stensmo, 2012). 

 

Humanistisk psykologi 
 

I den andra änden av spektrumet mellan ökad grad av lärarkontroll och ökad grad av 

elevbestämmande finner vi den ledarstil som är influerad av humanistisk psykologi. En 

pedagogisk ledare som följer denna inriktning kommer arbeta med motivation, och olika sätt 

att motivera eleverna att sträva efter de mål som finns uppsatta med utbildningen (Stensmo, 

2012). För att skapa sådan nödvändig motivation bör läraren agera som inspirationskälla och 

någon som leder eleverna i rätt riktning. 

   Några sätt att leda eleverna utifrån en syn på motivation som en avgörande faktor för en 

framgångsrik skolgång är att förtydliga kring målen med undervisningen, att förklara varför det 

är viktigt att nå målen och att skapa mål som är möjliga att uppnå (Stensmo, 2012). Att leda 

genom motivation baserat på den humanistiska psykologin innebär en högre nivå av elevers 

inflytande och möjligheter att styra undervisningen. Tanken är att läraren finns med som en 

motivator och någon som leder eleverna rätt på vägen mot målen med utbildningen (Stensmo, 

2012). 

 

Sex ledarstilar 
 

Ett flertal av de ledarstilar som blivit populära inom det pedagogiska fältet bygger, som vi redan 

har sett, på psykologiska teorier. Stensmo (2000) redogör för sex ledarstilar som kommit att bli 

inflytelserika i skolans värld och som placerar sig på ovan nämnda skala mellan en hög grad av 

elevers självkontroll och å andra sidan en ökad lärarkontroll (Stensmo, 2008). Vi har tidigare 

sett exempel på vilka teorier som placerar sig på endera delen av skalan, den behavioristiska 
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skolan kontra den humanistiskt-psykologiska skolan. Men det finns fler ledarstilar som även de 

kan placeras in på skalan. 

   De ledarstilar som Stensmo (2000) lyfter fram är: beteendemodifikation, självsäker disciplin, 

disciplin och gruppledarskap, äkta och falska mål, realitet, kontroll och kvalitet och aktivt 

lärarskap. Utrymme för att ge en redogörelse för samtliga stilar saknas inom ramen för detta 

utvecklingsarbete, men det kan vara relevant att placera in de olika ledarstilarna på den skala 

som betecknar elevers frihet kontra lärarens kontroll. 

   Ledarstilarna beteendemodifikation och självsäker disciplin sällar sig till den delen av skalan 

som kännetecknas av en högre grad av lärarens kontroll och styrning. De ledarstilar som 

placerar sig på den del av skalan som utmärks av en större grad av elevers styre och inflytande 

är aktivt lärarskap och realitetsteori (realitet, kontroll och kvalitet). De två ledarstilarna disciplin 

och gruppledarskap samt äkta och falska mål placerar sig i mitten av skalan (Stensmo, 2000). 

 

Självförtroendets makt 
 

Aldrin och Carlberg (2010) skriver i ett examensarbete om hur lärarens ledarskap påverkar 

elevers självförtroende. Uppsatsförfattarna anser att det finns en brist på undervisning kring 

lärarens ledarskap på de svenska lärarprogrammen. Av den anledningen har de valt att fokusera 

på detta ledarskap och dess påverkan på elevers självförtroende. Uppsatsförfattarna 

uppmärksammar vikten av ledarskap för sin kommande lärarprofession, och vill med studien 

lyfta lärarens ledarskap på ett sätt som de anser saknas i utbildningen. De anser att denna aspekt 

av läraryrket och dess potentiella påverkan på elevers lärande till stora delar negligeras på 

lärarutbildningen (Aldrin & Carlberg, 2010). 

   Aldrin och Carlberg lyfter medelst forskning på lärarens ledarskap upp kopplingen mellan ett 

starkt ledarskap hos läraren med ett kultiverande av elevers självförtroende. I studien visar 

Aldrin och Carlberg hur självförtroende hos eleverna hänger ihop med deras lust och vilja att 

lära sig. Läraren är en viktig kugge i skolans arbete med att ge eleverna det självförtroende de 

behöver för att känna sig trygga och engagerade i skolarbetet (Aldrin & Carlberg, 2010). 

   Den tidigare forskning som Aldrin och Carlberg diskuterar visar att elevers självförtroende 

sjunker i takt med att deras skolgång fortskrider. Många elever kommer in i skolsystemet med 

en hög grad av självförtroende, men tappar detta med tidens gång (Aldrin & Carlberg, 2010).     

   För att ta reda på hur lärarens ledarskap är uppbyggt, vilka strategier lärare använder sig av i 

detta arbete samt hur ledarskapet påverkar elevers självförtroende, har observationer i klass och 

intervjuer med elever genomförts. Metoden och de teorier de bygger uppsatsen på liknar i mångt 

och mycket det arbetssätt som har valts för denna uppsats, med den skillnaden att Aldrin och 

Carlberg har genomfört observationer i ett flertal klasser, där jag i stället gör en kvalitativ 

närläsning av teorier om lärarens ledarskap tillsammans med observationer i en klass och 

intervjuer.  

   Deras Intervjudel bygger i likhet med min studie på kvalitativa intervjuer med elever. De 

intervjuer som Aldrin och Carlberg genomförde med elever var, precis som i denna studie, 

gruppintervjuer. Fyra elever intervjuades. Till skillnad mot denna studie genomförde Aldrin 

och Carlberg även enskilda intervjuer med lärare. 

   Några av de slutsatser som Aldrin och Carlberg kunnat dra baserat på elevernas svar vid 

gruppintervjuerna var att läraren har en stor inverkan på elevernas självförtroende. En elev 
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uttryckte att läraren hjälpte till att skapa tillit och ett demokratiskt klimat som lät eleverna 

påverka och uttrycka sina åsikter. En annan elev ansåg att dennes lärare arbetade med att ge 

beröm och att sådant beröm lyfte självförtroendet och viljan att arbeta på lektionerna. 

Ytterligare en elev lyfte fram sin lärares förmåga att ge beröm, eller ”peppa” (Aldrin & 

Carlberg, 2010, s. 36). En fjärde elev ansåg att läraren kunde erbjuda stöttning, och att denna 

stöttning gjorde att eleven kände tillräckligt med självförtroende för att utvecklas framåt i sitt 

skolarbete. 

   Collier-Meek, Johnson, Sanetti & Minami (2019) beskriver hur lärare som baserar sitt arbete 

med classroom management på forskning inom detta fält kan nå framgång, men ofta inte gör 

det. Att ett framgångsrikt CM-utförande uteblir beror enligt artikelförfattarna på att många 

lärare kämpar med att implementera arbetet med lärarens ledarskap på ett tydligt och 

konsekvent sätt. Dessa lärare behöver stöd utifrån för att lära sig strategier för att bättre kunna 

implementera ett framgångsrikt CM-arbete. Artikelförfattarna utvärderar en grupp lärares 

arbete med fjorton tekniker inom classroom management (Collier-Meek et al., 2019). De pekar 

slutligen ut några delar av CM-arbetet som potentiellt framgångsrika och som lärare behöver 

utveckla. Dessa delar är: En låg grad av interventivt ledarskap, beröm baserat på enskilda 

elevers behov, samt ett fokus på rutiner och regler (Collier-Meek et al., 2019). 

 

Relationer och social kompetens 
 

Dahlkwist (2012) skriver om den relationella dimensionen av lärarens ledarskap. Det 

relationella arbetet handlar om flera saker som rör ledarens relation till sina elever, social 

kompetens, och förmågan att bygga långsiktigt hållbara relationer. Tid är en viktig aspekt för 

ett framgångsrikt ledarskap, på så sätt att det krävs tid för en lärare att etablera goda relationer 

med sina elever. Här betonas vikten av trivselaktiviteter, även om många lärare väljer bort 

sådana aktiviteter till förmån för vad de uppfattar som dyrbar undervisningstid. Dahlkwist 

(2012) menar att sådana relationsskapande aktiviteter är en grundbult i arbetet med lärarens 

ledarskap. 

 Dahlkwist (2012) menar vidare att om läraren arbetar holistiskt med alla de delar som ingår i 

att skapa en trygg miljö för sina elever, kommer detta ge resultat och skapa en mer effektiv 

undervisning. Trygghet, goda relationer och lärande hänger alltså ihop på ett fundamentalt sätt. 

En mängd strategier för att skapa en trygg social miljö för eleverna är bland andra att skapa 

tillåtande miljöer för att lära känna varandra, att läraren sätter sig in i de enskilda elevernas 

personligheter och intressen, samt att ta reda på hur elevernas behov ser ut (Dahlkwist, 2012). 

   Att ta reda på mer om elevers behov lyfts fram av Williams (2009) på ett liknande sätt och 

benämns som en av de tre linser genom vilka läraren ser sitt ledarskap. Dahlkwist lyfter även 

fram möjligheten att etablera klassregler och regler för skolan som syftar till att främja trygghet. 

Sådana regler och förhållningssätt kan integreras i undervisningen i ett flertal ämnen. Positiv 

återkoppling på elevers prestationer är ytterligare en del av att skapa trygghet och en god social 

miljö (Dahlkwist, 2012). Att ge kontinuerlig positiv återkoppling bidrar till att skapa känslor av 

att det är möjligt att lyckas med att nå målen för eleverna. 

   Den sociala kompetensen är inte enbart någonting som är en viktig egenskap hos läraren. 

Denna kompetens går att utveckla hos eleverna likaväl som hos läraren. Den sociala 

kompetensen diskuteras av Dahlkwist som någonting en människa konstruerar i samspel med 
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andra. Det är en egenskap som ger individen en känsla av trygghet och en förmåga att hantera 

både konflikter och motgångar i livet (Dahlkwist, 2012). Social kompetens är, trots att det blir 

ett nyckelbegrepp i Dahlkwists behandling av lärarens ledarskap, någonting som inte ges 

tillräckligt med utrymme i lärarrollen. Detta beror på att lärarens uppdrag redan är 

mångfasetterat och komplext med många olika ansvarsområden. Men att negligera den sociala 

kompetensen och utvecklandet av densamma hos eleverna är fel väg att gå om man vill skapa 

ett starkt ledarskap (Dahlwkist, 2012). 

   Läraren har en uppgift i att använda sin sociala kompetens för att sprida känslor av positivitet 

och få eleverna att tro på sig själva. Dahlkwist liknar detta vid en social smitta. En sådan smitta 

kan vara både positiv och negativ, och det är lärarens ansvar att sprida en positiv social smitta 

(Dahlkwist, 2012). De negativa smittorna är mer kraftfulla än de positiva. Därför spelar läraren 

en nyckelroll i spridandet av den sociala smittan i sin egenskap av ledare. 

Dahlkwist talar vidare om goda relationsmönster. Detta är en aspekt av ett framgångsrikt 

ledarskap som innebär att läraren ger eleverna förutsättningar för att vara empatiska. Empati, 

som av Dahlkwist definieras som ”förmågan att ärligt och uppriktigt leva sig in i hur en annan 

människa har det” (Dahlkwist, s. 86, 2012), är en egenskap hos läraren som kan leda fram till 

skapandet av ett framgångsrikt ledarskap. 

   Men det är även en egenskap som läraren kan träna eleverna i att utveckla. För att läraren ska 

bli framgångsrik i att förmedla empati till sina elever, behöver denne arbeta med att utveckla 

elevernas prosociala beteende. Detta begrepp innebär att en individ beter sig på ett sätt som 

gynnar medmänniskor runtomkring individen, på samma gång som det gynnar samhället i stort 

(Dahlkwist, 2012). Att gynna och uppmuntra prosocialt beteende hos elever kan handla om att 

uppmärksamma elevers empatiska handlingar. Dahlkwist ger ett exempel på detta, där en elev 

tröstar en ledsen kamrat. Läraren uppmuntrar det prosociala beteendet genom att ge positiv 

återkoppling till den tröstande eleven. Denna återkoppling kan, i bästa fall, sporra eleven till att 

fortsätta utveckla sitt prosociala beteende (Dahlwkist, 2012). 

   

De didaktiska frågorna och lärarens viktigaste kompetenser   
 

Stensmo (2008) betonar att lärarens ledarskap har som främsta uppgift att skapa förutsättningar 

för att eleverna ska få tillräcklig studiero för att kunna fokusera på sina skoluppgifter. Han 

klassificerar ledarskap som en av tre avgörande kompetenser för en lärare, där de andra två 

kompetenserna berör didaktisk förmåga och ämneskunskaper (Stensmo, 2008). Den didaktiska 

delen av denna treenighet handlar om lärarens förmåga att hantera de frågor som kan styra 

undervisningen. Dessa frågor är vad? hur? och varför? De kan sägas vara grundläggande och 

essentiella för en lärares didaktiska arbete. 

   Frågan om vad? handlar om det ämnesmässiga innehållet. Det gäller vad läraren, utifrån 

läroplanens skrivningar som bas, prioriterar att eleverna ska lära sig. Frågan varför? hänger 

ihop med frågan om vad?. Varför väljs ett visst innehåll ut istället för ett annat? Läroplanerna, 

och då särskilt det centrala innehållet, hjälper läraren att göra detta urval. Svaret på frågan hur? 

blir på vilket sätt undervisningen ska struktureras för att eleverna, som kan betecknas med 

frågan vem?, ska lära sig på bästa sätt (Liberg, 2017). 

   Frågorna kring hur? och vad? sätts i samband med frågan om vem?. Alltså, hur och vad ska 

eleverna lära sig, och hur ska läraren ta hänsyn till elevernas olikheter och deras personliga 
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erfarenheter? En effektiv lärare kan låta ämnesinnehållet och undervisningen möta eleverna, 

för att på så sätt skapa en symbios mellan innehåll och deltagare. Den effektiva läraren arbetar 

dessutom med att anpassa undervisningen och göra uppföljningar baserat på elevernas 

progression (Liberg, 2017). 

   De didaktiska frågorna vad? hur? varför? och vem? är avgörande för en lärare när 

undervisning och lärande ska planeras och genomföras. Att vara medveten om lärarens 

ledarskap och arbeta aktivt med detta blir verkningslöst om de didaktiska frågorna utebliver. 

Samtliga frågor hänger tätt ihop med frågan om vem?, som kan sägas vara den del som berör 

lärarens ledarskap. Lärarens förståelse av vilka det är som ska lära blir avgörande för 

undervisningens framgång. Denna förståelse blir dessutom en förutsättning för att lyckas skapa 

ett framgångsrikt ledarskap. 

   Stensmo (2008) använder det engelska begreppet Classroom management (CM) för att 

beteckna lärarens ledarskap. Han ger en översikt över CM, som i den anglosaxiska 

forskarvärlden ofta behandlas med utgångspunkt i en form av handlingsprogram för lärare som 

instruerar dessa vilka strategier som är framgångsrika för lärarens ledarskap (Stensmo, 2008). 

Stensmo refererar vidare till en forskningsöversikt, publicerad av Walter Doyle, där CM 

handlar om att skapa ordning för lärande, snarare än att straffa eller disciplinera elever som inte 

sköter sig. Arbetet med CM är långsiktigt och handlar om mycket mer än att enbart etablera 

ordning i klassrummet. 

   Viktiga faktorer för att lyckas med CM är bland annat att se det som en kollaborativ insats 

där läraren arbetar tillsammans med studenterna, att skapa gemensamma regler och 

förhållningssätt, samt att analysera händelser i ett klassrum för att sedan kunna förstå 

uppkomsten av oordning som en pågående process (Stensmo, 2008). Den sistnämnda 

färdigheten innebär att läraren har en förståelse för att ordning, när denna väl har uppnåtts, inte 

är något bestående fenomen, utan snarare något som kan rubbas när som helst. En lärare som 

bedriver ett effektivt CM-arbete kan tolka händelser i klassrummet och handla utifrån en 

förståelse av de bakomliggande orsakerna till olika sorters händelser (Stensmo, 2008). 

   Samuelsson (2017) skriver om hur skickligt bedriven undervisning skapar ordning i 

klassrummet. En duktig lärare, eller en ideal lärare, kombinerar ledarskap med lärarskap 

(Samuelsson lånar dessa begrepp från Granström (2012)) för att skapa både ordning och 

måluppfyllelse. Huvuddelen av Samuelssons studie bygger på vikten av relationsskapande som 

strategi för att skapa ordning i klassrummet samt för att låta eleverna nå målen med 

utbildningen. Att skapa goda relationer med eleverna är ett långsiktigt arbete som innebär att 

läraren dels ska lära känna varje enskild elev, och samtidigt kunna hantera provokationer från 

eleverna på ett respektfullt och genomtänkt sätt. Sättet på vilket en lärare hanterar provokationer 

från elever säger mycket om dennes förmåga att skapa relationer och bygga dessa långsiktigt. 

   Samuelsson (2017) ger ett exempel på två lärare som hanterade en provokation från samma 

elev på diametralt olika sätt. Den ena läraren reagerade på provokationen genom att skälla och 

slänga ut eleven. Denna strategi resulterade i att eleven i fråga reagerade med aversion mot 

läraren. En aversion som potentiellt kan resultera i att eleven får svårt att lära sig på lektionerna. 

Den andra läraren bemötte en liknande provokation från eleven genom att spela med när eleven 

kröp under katedern och började göra läten som efterapade en gris. Eleven blev förvånad över 

att bli bemött på detta sätt, och gick tillbaka till sin plats. 
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Eleven beskrev senare att han uppfattade den första läraren som otrevlig och därför inte ville 

delta på dennes lektioner. Den andra läraren, den som använt sin empati och förståelse för 

elevens känslor, beskrevs som juste (Samuelsson, 2017). Exemplet är något tillspetsat, men 

visar en viktig skillnad i hur olika lärare angriper sitt relationsskapande arbete för att genom 

detta skapa förutsättningar för goda elevrelationer. 

   Samuelsson (2017) positionerar dessa två lärartyper mellan två poler som han benämner det 

professionella jaget och det personliga jaget. Den första läraren, den som skällde på och slängde 

ut den provocerande eleven, lyckades inte separera sitt professionella jag från det personliga. 

Samuelsson (2017) illustrerar dessa två jag med en figur i vilken det professionella jaget är 

placerat framför det personliga. Där agerar det som en sköld vilken fångar upp provokationer 

från elever och hanterar dessa på ett genomtänkt och, som namnet antyder, professionellt sätt. 

Den andra läraren lyckades separera sitt professionella jag från det personliga när eleven 

agerade provokativt. Den lärare som var framgångsrik i bemötandet av eleven tillät inte dennes 

provokation att tränga igenom hennes professionella jag och träffa det personliga jaget 

(Samuelsson, 2017). 

   Att förebygga provokationer från elever och samtidigt förebygga risken att elever, på grund 

av att lärare skäller ut dem eller slänger ut dem ur klassrummet, inte når målen med 

undervisningen, är ett viktigt arbete för lärare. Ett sätt att både förebygga provokationer och att 

skapa goda klassrumsmiljöer som främjar lärande, är att lägga fokus på rutiner (Samuelsson, 

2017). Att skapa rutiner bygger upp vad Samuelsson (2017) kallar för ett förtroendekapital. 

Lärare som bygger förtroendekapital anpassar sig till olika elevgrupper och olika enskilda 

elever när de bemöter dessa. Det finns en medvetenhet hos en rutinerad lärare kring 

relationsskapandets föränderliga och nyckfulla karaktär. 

   Relationen mellan lärare och elev blir ett fundament på vilket läraren bygger sin undervisning 

och sin strävan efter att låta eleverna nå målen med undervisningen. En erfaren och rutinerad 

lärare använder sina förmågor inom relationsskapande på samma sätt som beskrivs av 

Dahlkwist (2012), genom att smitta eleverna med en positiv känsla. Den sociala smittan kan, 

som nämnts tidigare, få eleverna att tro på sig själva. Det är en tankegång som delas av ett flertal 

av de forskare och studenter vars arbeten nämns i denna uppsats. 

   Aldrin och Carlberg (2010) var inne på liknande tankegångar som både Dahlkwist (2012) och 

Samuelsson (2017) när de studerade elevers självförtroende och lärarens viktiga roll i att skapa 

självförtroende hos elever genom ett starkt ledarskap. Vi har dessutom sett att självförtroende 

hos eleverna hänger ihop med deras motivation att lära. Det blir därför möjligt för läraren att 

medelst olika strategier för lärarens ledarskap, så som relationellt fokus, etablerandet av rutiner, 

en kvalitativ undervisning och preventivt arbete, ge eleverna ett bättre självförtroende och som 

en effekt av detta, motivera dem till att lära sig. 

 
Styrdokument 

 

Det finns skrivningar i styrdokumenten som berör begrepp som ligger nära och hänger ihop 

med trygghet, studiero och en god arbetsmiljö. Sådana begrepp och skrivelser är bland annat 

demokrati, likvärdighet och solidaritet (Skolverket, 2011). Eleverna i skolan ska få ta del av en 

undervisning som är anpassad till deras förutsättningar och behov, på samma gång som den är 
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likvärdig. Eleverna ska visa respekt mot varandra och sin omgivning, och läraren ska arbeta 

tillsammans med eleverna för att skapa ordning. Skolans regler, och de regler som skapas 

tillsammans med eleverna, ska kommuniceras med hemmet. 

   Att visa respekt och att agera ansvarsfullt är en del av det som i läroplanen kallas det etiska 

perspektivet. Men eleverna ska inte endast visa respekt gentemot andra, utan även mötas av 

samma respekt (Skolverket, 2011). 

   Inom ramen för läroplanens kapitel om riktlinjer och mål finns en sektion om skolans värden. 

Inom denna sektion finns skrivningar om elevernas förmågor att visa respekt och motverka 

diskriminerande beteenden. Att ha en klassrumsmiljö som grundar sig i trygghet, studiero och 

en lust att lära tillsammans blir en del av skolans värdegrund. I samma del av läroplanen finns 

flera formuleringar som berör elevernas förmågor att leva sig in i andra människors liv och ta 

hänsyn till andra utanför den närmsta kretsen (Skolverket, 2011). 

   Men att arbeta med värdegrund på det sätt som finns formulerat i läroplanen är ingen enkel 

uppgift. De värden som ska förmedlas av skolan riskerar att krocka med de värden som 

förmedlas i elevernas hemmamiljöer (Dahlkwist, 2012). Det är därför viktigt att läraren 

samarbetar tätt med elevernas vårdnadshavare när det gäller att upprätthålla och förmedla de 

värden som ska styra arbetet i skolan. 

   Utöver de värden och normer som finns i elevernas hem, är dagens skola en komplex 

verklighet där en mängd kulturer, åsikter och värderingar möts (Dahlkwist, 2012). På samma 

gång som skolan ska förmedla en gemensam värdegrund, ska den fostra eleverna i demokratiskt 

tänkande, i vilket yttrande- och åsiktsfrihet ingår som viktiga grundpelare.       

   Svårigheten i att förmedla värden från skolans håll ligger i att det är så många olika kulturer 

och samhällsklasser som möts i denna miljö (Dahlkwist, 2012). Dahlkwist (2012) föreslår en 

snävare formulering kring de rutiner, regler och värden som ska vägleda arbetet i skolan och 

elevernas vistelse i denna. Detta för att det överhuvudtaget ska bli möjligt att uppnå någon form 

av samsyn kring vilka regler och värderingar som ska vägleda arbetet i skolan. 

   Lärarens arbete med ledarskap för att skapa studiero, trygghet och motivation att lära är en 

förutsättning för att eleverna ska få en undervisning som möter de krav på likvärdighet och 

anpassning som finns med i läroplanen. Om läraren har ett effektivt ledarskap och arbetar för 

att upprätthålla detta, kommer eleverna få ta del av de skrivelser som finns med i läroplanens 

delar om likvärdighet, skolans uppdrag och den gemensamma värdegrunden. 

   Det finns delar i läroplanen som handlar om elevers eget ansvar, och hur skolan på bästa sätt 

ska få eleverna att utveckla ett eget ansvar som ska hjälpa dem att bli demokratiska medborgare. 

Fritt tolkat utifrån skrivelserna i läroplanen är trygghet och studiero någonting som ingår i att 

ta ett eget ansvar. Att behandla varandra med respekt, och att respektera sina klasskamraters 

rätt till en trygg studiemiljö, är en del av att ta eget ansvar. Läraren och eleverna behöver arbeta 

tillsammans för att uppnå en trygg studiemiljö. Att upprätta rutiner och att skapa gemensamma 

klassrumsregler är några av flera sätt att låta eleverna ta eget ansvar på det sätt som läroplanen 

föreskriver. 

 

Lagar som reglerar elevernas rätt till trygghet och studiero 
 

I skollagens femte kapitel finns de lagar som styr arbetsmiljön i all svensk utbildning 

undantaget förskolan. Där står att eleverna i den svenska skolan har rätt till en trygg studiemiljö 
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som präglas av trygghet och studiero (Utbildningsdepartementet, 2010). Enligt den femte 

paragrafen i samma kapitel ska arbetsmiljön som eleverna befinner sig i utformas på ett sätt 

som garanterar en trygg studiemiljö (Utbildningsdepartementet, 2010). Rutiner och 

ordningsregler ska upprättas av lärare tillsammans med eleverna. En kontinuerlig uppföljning 

av de ordningsregler som beslutas ska ske på varje enskild skola (Utbildningsdepartementet, 

2010). 

   Ordning ska råda på skolan, och både lärare och rektorer har ansvar för att vidta åtgärder om 

elevernas rätt till trygghet och studiero hotas på något sätt. För detta ändamål finns en rad 

bestämmelser kring vilka typer av åtgärder som finns att tillgå om elevernas rätt till ordning 

och trygghet hotas (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 Tidigare i arbetet nämndes en undersökning av studiero som utförts av Skolinspektionen 

(2016). Dess syfte var att utifrån observationer vid en utvald mängd skolor fastställa huruvida 

dessa levde upp till de krav som finns i både skollagen och läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolinspektionen, 2016). I granskningen omskrivs studiero 

som en grundförutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Att etablera 

studiero på en skola blir avgörande och, som Skolinspektionen skriver, handlar ”om elevernas 

arbetsmiljö i stort och om deras möjligheter att nå målen för utbildningen” (Skolinspektionen, 

2016, s. 5).  

   Skolinspektionen drog bland annat slutsatsen att studiero uppstår som en effekt av ett 

helhetsarbete på skolan. Exempel på sådant helhetsarbete, nedbrutet i mindre beståndsdelar, är 

lärarens ledarskap, stöd från rektor, tydliga lektionsstrukturer, variation i undervisningen och 

fokus på trygghet (Skolinspektionen, 2016).  

Metod  
 

Undersökningen kommer huvudsakligen att genomföras i en klass i årskurs 7 i ämnet svenska. 

Även om utvecklingsarbetets studie genomförs i en avgränsad elevgrupp, kommer de arbetssätt 

som används och de teorier som ligger till grund för detta arbetssätt, förhoppningsvis att kunna 

appliceras på samtliga klasser där jag undervisar. 

    För att besvara frågeställningarna kommer teorier att studeras och användas. Exempel på de 

teorier som används i undervisningen är preventivt ledarskap, relationellt ledarskap och de 

didaktiska frågorna som vägleder lärarens undervisning. Under utvecklingsarbetets gång 

kommer eleverna arbeta både individuellt och i grupp, med varierade uppgifter och 

bedömningsmoment. 

   Enligt Granström (2012) har det enskilda arbetet, utifrån ett perspektiv på studiero, den 

fördelen att klassrumsmiljön blir lugnare. Men om läraren enbart fokuserar sina insatser på 

enskilda elevprestationer, kommer delar av undervisningen och dess potential att gå förlorade. 

Exempel på innehåll som går förlorat vid ett överdrivet fokus på enskilt arbete är de sociala 

aspekterna av inlärning och möjligheten att lära av andra (Granström, 2012). Av den 

anledningen kommer jag som lärare inte att begränsa elevernas lektionstid till enbart 

individuella arbeten för att underlätta studiet av lärarens ledarskap. Eleverna kommer få ta del 

av en variation av arbetsformer, så som grupparbeten, bedömningsuppgifter och enskilt 

anpassade uppgifter. Detta beror på att den grundläggande tanken med utvecklingsarbetet är att 
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kombinera ett ledarskap med ett lärarskap, för att eleverna ska kunna få ut det mesta möjliga av 

sin undervisning.  

 

Kvalitativ studie 
 

Utvecklingsarbetets fokus är en kvalitativ undersökning av hur eleverna upplever att lärarens 

ledarskap utvecklas under den period då arbetet pågår. De delar som ingår i den kvalitativa 

metoden är observationer, applikation av teorier om lärarens ledarskap, samt intervjuer med 

elever.     

 

Kvalitativ intervju  
 

Vid kvalitativa intervjuer ställs tydliga frågor. Svaren blir ofta mångbottnade och komplexa, 

vilket kräver att materialet som samlas in sorteras och tolkas (Trost, 2010).  

     Enligt Esaiasson (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2010) ger samtalsintervjuer 

goda förutsättningar för att göra uppföljningar. Det är en bra metod att använda om man vill 

ställa följdfrågor och få en fördjupad diskussion kring ett ämne.  

   Kännetecknande för de samtalsintervjuer som kommer att genomföras är att de har en lägre 

grad av standardisering. Intervjupersonerna kommer att få styra intervjusituationen i hög grad. 

Det som bidrar till en viss grad av standardisering är att intervjusituationen utformats på samma 

sätt vid första intervjun och uppföljningsintervjun (Trost, 2010).  

 

Intervjufrågor 
 

En rad frågor har formulerats med syftet att undersöka hur eleverna upplever studiero och sina 

möjligheter att nå läromålen i ämnet svenska. I de diskussioner som uppstår kan eleverna 

förhoppningsvis ge uttryck för hur deras upplevelser av studiero och trygghet ser ut på skolan 

i mer generella termer. Intervjuerna är strukturerade i den bemärkelsen att frågorna syftar till 

att få svar som befinner sig inom ett begränsat område (Trost, 2010). Frågorna ser ut på följande 

sätt: 

 

1. Hur tycker ni att studieron i klassen är just nu? 

 

2. Vad tycker ni att läraren kan göra för att den ska bli bättre och för att ni ska lära er mer på 

lektionerna? 

 

Frågorna kommer att ställas till en grupp om 3 elever, utav en grupp på totalt 19 stycken. Antalet 

elever väljs ut med studiens begränsade tidsomfång i åtanke, samt baserat på vilken nivå de 

ligger på gällande kursmålen. Eleverna kommer att få information om att en uppföljning 

kommer göras i slutet av terminen. Denna uppföljning har syftet att undersöka om 

utvecklingsarbetets teorier om lärarens ledarskap haft någon effekt på deras upplevelser av 

studiero och trygghet, samt möjligheter att nå kursmålen i ämnet svenska. De uppföljande 

frågorna i slutet av terminen kommer se ut på följande sätt: 
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1. Tycker ni att studieron har blivit bättre sedan vi talades vid senast?  

 

2. Har ni kunnat lära er mer/bättre sedan sist? Om ja, vad beror det på tror ni? Om inte, vad 

beror det i så fall på tror ni? 

 

Intervjuerna kommer inte att skrivas ut ordagrant eller i sin helhet, utan kommer sammanfattas 

och analyseras. På vissa ställen kommer eleverna att citeras, och på andra kommer deras utsagor 

att presenteras i sammanfattad form. Delar av intervjuerna som inte bidrar till förståelsen av 

elevernas tankar kommer att tas bort. Sådana delar kan vara skratt eller liknande. Denna metod 

för sammanfattning av det viktigaste intervjuinnehållet bidrar till att fokus hamnar på de 

intressanta delarna av intervjuerna (Trost, 2010). 

 
Fältobservationer  
 

I studien kommer även fältobservationer att genomföras, då eleverna observeras i sin ”naturliga 

miljö” (Svartdal, 2010, s.106). Enligt Svartdal (2010) ökar observationer en studies validitet. 

Observationerna kommer att ske av läraren samt en utbildad VFU-handledare som besöker 

klassen en gång i veckan. Efter varje lektionspass i ämnet svenska med klassen, kommer 

diskussioner hållas om hur ledarskapet kan förstärkas från min sida. Vidare kommer 

observationer ske i min VFU-handledares mentorsklass, och då fokuserat särskilt på hur hon 

arbetar med lärarens ledarskap.      

   Enligt Svartdal (2010) bör den som bedriver fältobservationer involvera sig själv så lite som 

möjligt, då det finns en risk att de som observeras påverkas. Detta är dock svårt att uppnå med 

tanke på läraryrkets natur, där läraren agerar ledare och strukturerar undervisningen för 

eleverna. För att avhjälpa detta kommer eleverna få information om att VFU-handledarens 

närvaro endast syftar till att observera lärarens arbete, och inte eleverna. Detta görs för att 

undvika reaktivitet, det fenomen som anger att den observerade påverkas av att känna sig 

iakttagen (Svartdal, 2010). Detta är något som bör undvikas vid en fältobservation (Svartdal, 

2010).  

 

Kvalitativ textanalys av teorier om lärarens ledarskap 
 

Ytterligare en metod som används i arbetet är så kallad kvalitativ textanalys av en utvald mängd 

teorier om lärarens ledarskap. Dessa har fått ligga till grund för undervisningen. Exempel på 

hur teorierna har använts kommer redovisas i resultatdelen, tillsammans med de svar som 

eleverna har gett under samtalsintervjuerna.  

   Vid en kvalitativ textanalys är syftet att få fram det viktiga i de texter som läses. Det som 

eftersträvas är att komma åt de delar som bär extra betydelse. Enligt Esaiasson et al. (2010) är 

det viktigt att göra flera läsningar av texten för att nå dess kärna och när den som läser studerar 

texten på ett nära, ingående sätt, kan nya innebörder och resonemang förstås på ett djupare plan.  

   Den kvalitativa textanalysen kan delas upp i två delar beroende på vilken avsikten med 

analysen är. Den ena delen är den så kallade systematiserande. Den andra typen av textanalys 

är den kritiskt granskande (Esaiasson et al., 2010). Den systematiserande typen kännetecknas 

av att den som använder metoden vill lyfta upp tankestrukturer som är bärande i ett verk. Det 
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som eftersträvas är att göra bärande idéer och tankar i en text begripliga, att synliggöra dessa 

delar. Att skapa kategorier där man delar in bärande tankestrukturer i olika segment eller 

liknande kategorier, för att förtydliga dessa tankestrukturer, är en annan metod som är vanlig 

inom den systematiska metoden (Esaiasson et al., 2010). 

   En tredje typ av systematiserande metod är klassificering av texters innehåll. Rubriker skapas, 

under vilka innehållet i en text sammanfattas. Vanligt förekommande vid den tredje typen av 

systematiserande metod är att skapa klassificeringar och indelningar av olika slag, som sedan 

förklaras och definieras (Esaiasson et al., 2010).  

   I likhet med den systematiserande undersökningsmetoden har den kritiskt granskande 

metoden tre huvudkategorier. Den första av dessa går ut på att göra en idékritisk läsning, där 

en texts idémässiga bakgrund analyseras och kritiskt granskas. Den kritiska läsningen syftar till 

att ta reda på huruvida det som skrivits i en text faktiskt lever upp till moraliska och rationella 

riktlinjer (Esaiasson et al., 2010). 

   Vid en ideologikritisk läsning undersöks de ideologier som anses styra ett samhälle eller en 

organisation (Esaiasson et al., 2010). Frågor som kan informera en sådan typ av kvalitativ 

textanalys är vilka idéer som styr samhället, politiken och diverse organisationer. 

   Den tredje typen av kvalitativ textanalys under kategorin kritiskt granskande är diskursanalys.  

Metoden kännetecknas av ett sökande efter dolda strukturer och dolda maktförhållanden. Det 

kan röra sig om att analysera hur maktens språk ser ut i samhället. Att bedriva en diskursanalys 

kan syfta till att ”på ett övertygande sätt visa att det finns dolda strukturer som styr människors 

ageranden” (Esaiasson et al., 2010, s. 240). 

 

Läsningar och applikation av teorier 
 

En kombination av olika delar av de metoder för kvalitativ textanalys som finns kommer att 

användas i denna studie. En variation av kvalitativa analysmetoder kallas för grundad teori. En 

sådan grundad teori bygger på en kombination av observationer och intervjuer, tillsammans 

med andra lämpliga metoder (Trost, 2010).  

   Förhoppningen är att den systematiserande och kritiska läsningen av en utvald mängd teorier 

om lärarens ledarskap ska kunna användas på ett förklarande sätt. Med detta menas att teorierna 

som diskuteras i utvecklingsarbetet appliceras på arbetet i klass på ett sätt som, metodologiskt, 

kan beskrivas som en kombination mellan de två analysmetoderna textanalys och förklarande 

analys (Esaiasson et al., 2010). För att kunna använda teorier om lärarens ledarskap på en 

praktisk nivå i klassrumsarbetet behöver dessa förklaras. Att ”klargöra tankeinnehållet” 

(Esaiasson et al., 2010, s. 240) blir en viktig del av att förklara de teorier som ska användas. 

   Vid en förklarande textanalys spelar samband mellan teorier och olika tänkare en viktig roll. 

De influenser som styr en viss tankegång, teori eller idé, ska klargöras och länkas samman i 

analysen. I forsknings- och teoridelarna i denna studie har sådana samband mellan tänkare gått 

att finna. Stensmo (2012) analyserar de anglosaxiska forskare som studerar classroom 

management, och drar slutsatsen att de flesta böcker och publikationer om CM från den 

anglosaxiska forskarvärlden fungerar som handböcker för hur läraren ska agera i klassrummet. 

Stensmo (2012) har även kunnat se att många av de teorier som finns kring CM i dag, både 

internationellt och i Sverige, har sitt ursprung i psykologisk forskning. Williams (2009) 

forskning kring CM fungerar precis på det sätt som Stensmo (2012) fastslår om den 
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anglosaxiska forskningen på området, alltså som en form av handbok där olika metoder för 

lärarens ledarskap spaltas upp och förklaras. Deras förtjänster och eventuella nackdelar 

förklaras för läsaren, som sedan kan välja ut vilka delar av CM-arbetet som är att föredra. 

Samuelsson (2017) lovordar det relationella arbetets kraft för att bygga ett starkt ledarskap.      

    Dahlkwist (2012) är inne på liknande tankegångar kring vikten av den relationella aspekten 

av lärarens ledarskap. Precis som Samuelsson (2017), diskuterar Dahlkwist lärarens ledarskap 

som en kombination av flera olika strategier och infallsvinklar, så som b.la. skapandet av rutiner 

och regler för verksamheten. 

   Ovan nämnda exempel är bevis för hur en förklarande analys kan bedrivas. På detta sätt har 

de teorier som används i studien jämförts med varandra. De tankar och influenser som ligger 

bakom forskarnas slutsatser kring lärarens ledarskap växer inte fram i ett vakuum, utan är 

resultatet av möten mellan olika teorier och erfarenheter. Att jämföra de texter som redovisats 

i forsknings- och teoridel blir en del av den metod som används för analys av klassrumsarbetet 

och intervjuerna. 

   Den läsning som görs av teorier om lärarens ledarskap är av en tolkande natur. Den 

frågeställning som lyfts fram i början av arbetet rör huruvida elever kommer uppleva ökad 

studiero och om de kommer kunna nå målen med ämnet svenska bättre som en effekt av ökad 

studiero. För att svara på dessa frågor tolkas teorier om lärarens ledarskap. Genom att tolka 

texterna blir det möjligt att svara på de uppställda frågeställningarna (Esaiasson et al., 2010). 

Teorierna har jämförts med varandra, och deras manifesta, tydliga, budskap har plockats fram 

(Esaiasson et al., 2010). 

   Uppsatsförfattaren har en medvetenhet om att förförståelse har en inverkan på tolkningarna 

och letar efter teorier som kan jämföras med varandra och appliceras på ett praktiskt 

klassrumsarbete. Detta leder till att en förförståelse när det gäller elevers skolgång och 

ledarskap, i någon mån kan influera tolkningen av de teorier som valts ut.  

    

Validitet, reliabilitet och etiska överväganden 

 

I studien eftersträvas validitet genom en överensstämmelse mellan teorierna kring lärarens 

ledarskap samt intervjuerna.  

   Den teoretiska delen, bestående av teorier kring lärarens ledarskap och applikationen av dessa 

i klassrumsarbete, tillsammans med den operationella, bestående av intervjuerna, bildar 

tillsammans begreppsvaliditet (Esaiasson et al., 2010). För att uppnå intern validitet och 

resultatvaliditet, kopplas teorierna som ligger till grund för arbetet i klass samman med två 

intervjuer med några av de elever som blivit föremål för teoriernas praktiska applikation 

(Esaiasson et al., 2010). 

   Förhoppningen är att den teoretiska delen av arbetet ska bilda en helhet tillsammans med den 

operationella, intervjudelen. På så sätt uppnås förhoppningsvis validitet genom ett kortare 

avstånd mellan teoridelen och intervjudelen. Intervjudelen mäter visserligen endast en del av 

klassens totala antal elever och deras åsikter. Det finns brister i validiteten som kan hänföras 

till den teoretiska delens relativa komplexitet och det faktum att endast en utvald del av klassens 

elever intervjuas (Esaiasson et al., 2010). 

   I och med teoridelens komplexitet uppstår möjligtvis en svårighet att koppla denna till den 

operationella delen (Esaiasson et al., 2010). 
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   Intervjuerna har spelats in för att undvika att någon del av materialet misstolkas eller går 

förlorat. Eleverna har informerats om syftet med de frågor som ställs av läraren. De har själva 

fått fundera kring och definiera begreppet studiero, och hur detta kan kopplas till deras 

inlärning. På så sätt etableras reliabilitet i studien (Esaiasson et al., 2010). Intervjuerna har 

genomförts i samma miljö vid båda tillfällena, och med samma deltagare. 

   Det finns en svårighet i att försäkra sig om reliabilitet vid intervjuundersökningar. Enligt Trost 

(2010) beror detta på att en viss tid har förflutit mellan de båda intervjutillfällena. Tidsaspekten 

innebär att saker förändras. Det som talar för studiens reliabilitet är att det finns precision 

(inspelning av intervjuerna) samt kongruens (att frågorna liknar varandra vid båda 

intervjutillfällena) (Trost, 2010). Det som kan saknas är konstans, vilket skulle innebära att 

situationen och elevernas tankar inte har förändrats sedan första intervjutillfället (Trost, 2010). 

Den senare delen av reliabilitetsaspekten, konstans, blir dock mindre intressant vid intervjuer. 

Detta beror på att det är just förändringar som blir det intressanta i sammanhanget (Trost, 2010). 

   Att intervjudeltagarna har informerats om studiens syfte är en av de etiska aspekter som 

beaktats vis studiens genomförande (Vetenskapsrådet, 2017). Elevernas vårdnadshavare har 

skrivit på och lämnat in samtyckesblanketter. Dessa redovisas som bilaga i slutet av 

utvecklingsarbetet. Observationerna i klassrummet och applikationen av teorier om lärarens 

ledarskap har skett på ett sätt som låtit eleverna förstå syftet med lärarens arbetssätt. Men 

eleverna har inte påverkats i någon riktning eller behövt känna press på sig att bete sig på något 

särskilt sätt. De har endast informerats om varför läraren genomför två intervjuer, och vilket 

syftet utvecklingsarbetet har, nämligen att de ska få bättre studiero och förhoppningsvis kunna 

lära sig bättre efter arbetets slut. För att skydda deltagarnas identitet har intervjuerna 

anonymiserats (Vetenskapsrådet, 2017). Denna anonymisering ligger i linje med de skrivelser 

om tystnadsplikt som styr arbetet i skolan (Trost, 2010). Eleverna kommer att ges fingerade 

namn i resultatdelen. 

   Även om eleverna har fått information om att de blir observerade samt intervjuade, har läraren 

varit tydlig med att vfu-handledarens observationer främst har avsett att studera lärarens arbete. 

Detta beror på att läraren velat undvika att eleverna ska känna att de blir påverkade i någon 

riktning under lektionerna (Vetenskapsrådet, 2017). 

   De intervjuer som har genomförts syftar till att mäta elevernas inställning till en viss fråga 

och hur denna inställning förändras över tid. I och med att detta är utvecklingsarbetets syfte, 

lämpar sig en anonymisering av elevernas identitet för arbetets ändamål (Vetenskapsrådet, 

2017). 

 

Resultat 
 

Teoriernas koppling till undervisningen 
 

Redan från terminens start, då jag tog över ansvaret som mentor för den klass i vilken 

utvecklingsarbetets observationer och intervjuer har genomförts, började arbetet med lärarens 

ledarskap. I detta avsnitt kommer jag att presentera och redogöra för några sätt som jag har 

arbetat på. 

   Lärarens ledarskap handlar som vi redan har sett om många olika faktorer. Det är ett 

helomfattande arbete som, om det blir lyckat, leder till ökad studiero och främjar elevernas 
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inlärning. I arbetet har några fokusområden framträtt allteftersom terminen fortskridit. Det 

relationella arbetet, inom ramen för lärarens ledarskap, är det första som kommer redovisas. Att 

skapa förtroendekapital, så som detta definieras av Samuelsson (2017), har varit ett av 

huvudmålen med det relationella arbetet. 

   Hur har då detta arbete strukturerats? Några av de delar som har ingått i det relationella arbetet 

är ganska självklara delar av lärarens arbete. Sådana delar är utvecklingssamtal, mentorssamtal 

och enskilda samtal med eleverna för att stämma av hur de upplever sin skolgång och 

relationerna till sina klasskamrater. I detta ingår även att ha kontinuerlig kontakt med 

elevhälsoteamet på skolan, likaväl som med skolans ledning. 

   Att skapa relationer med samtliga elever i en klass är ingen självklart enkel uppgift. Under 

utvecklingsarbetets gång har jag tagit fasta på det preventiva sättet att bedriva ledarskap. Jag 

har så långt detta är möjligt försökt undvika att agera interventivt, så som detta definieras av 

Samuelsson (2017) och Williams (2009). Ett sådant interventivt arbetssätt sker genom att 

tillrättavisa, utvisa och straffa de elever som inte sköter sig. 

   Som tidigare nämnts menar Williams (2009) att detta modus operandi är vanligt för oerfarna 

lärare, när dessa ska inleda sitt ledarskap i klassrummet. Det interventiva ledarskapet kan skada 

det känsliga relationsbyggande som kännetecknar dess motsats, det preventiva 

ledarskapsarbetet. För att skapa relationer som bygger på ömsesidig respekt mellan lärare och 

elev, har jag försökt lyssna på elevernas önskemål kring hur undervisningen ska struktureras, 

samt försökt anpassa undervisningen utifrån deras enskilda behov. Ett exempel är att vara 

lyhörd inför mängden bedömningsuppgifter som eleverna har fått. Efter diskussioner med 

eleverna, där dessa uttryckt att bördan stundvis blivit för stor, har vi gemensamt kommit 

överens om att flytta eller helt ta bort vissa läxor och prov. 

   Andra anpassningar är mer elevfokuserade, och kan handla om att skapa speciellt utformade 

uppgifter för olika elever, baserat på vilka behov de har. Att kunna skapa anpassade uppgifter 

och utforma undervisningen olika underlättas om läraren har en bra relation med varje elev. 

Genom erfarenhet lär sig läraren hur anpassningar ska utformas för att bäst passa olika elever. 

Att göra anpassningar är en del av att uppnå en likvärdig utbildning (Skolverket, 2011). 

   Det finns en balansgång i lärarens arbete mellan att vara professionell, men på samma gång 

vara någon som kan lyssna och skapa nära interpersonella relationer med eleverna. Det krävs 

att läraren skapar en distans mellan sitt professionella och sitt personliga jag. Jag har anlagt ett 

synsätt på det relationella arbetet som en ständigt pågående process. En process som dessutom 

behöver utvärderas och förfinas (Samuelsson, 2017). Utvärdering av det relationella arbetet har 

skett medelst intervjuer med eleverna, samt genom samtal (som har antecknats) mellan lärare 

och VFU-handledare. Under dessa samtal har förslag på fortsatt relationellt fokus diskuterats. 

Sådana förslag handlar om hur elevanpassningar ska utformas och hur läraren ska anpassa sin 

undervisning efter elevernas ålder. 

   Williams (2009) konstaterar som vi har sett att läraren behöver ha ett fokus på elevernas behov 

för att kunna skapa ett framgångsrikt ledarskap. Dessutom är det viktigt vilken kunskapssyn 

läraren har. Den kunskapssyn – om det nu kan kallas detta – som jag har haft med mig in i 

arbetet med lärarens ledarskap, har varit synen att studiero och trygghet leder till bättre 

inlärning. I arbetet med att skapa studiero för detta ändamål, är lärarens ledarskap ett avgörande 

kugghjul. De behov som eleverna har kan vara av många olika slag. Att vara lyhörd inför dessa 

skiftande behov är ett verktyg som ingår i lärarens ledarskap (Samuelsson, 2017). 
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   Det relationella arbetet är en av grundpelarna i ett framgångsrikt ledarskap. En annan lika 

viktig del av detta ledarskap är upprättande av rutiner och regler. Under utvecklingsarbetets 

gång har nya regler och rutiner upprättats i den klass där studien har genomförts. Exempel på 

sådana rutiner och regler är: Särskild placering av elever i klassrummet, instruktioner för hur 

eleverna ska göra när de vill prata, nya förhållningssätt kring inledning och avslutning av 

lektioner, samt diskussioner om skolans värdegrund. Det sistnämnda går ut på att förklara 

skolans gemensamma värdegrundsdokument för eleverna så att de förstår vad både de själva, 

men även skolans personal, har för rättigheter och skyldigheter. 

   De regler som har etablerats i samråd med eleverna, och som bygger på skolans 

värdegrundsarbete, har som mål att vara konkreta. Genom diskussioner med eleverna kring hur 

de uppfattar våra gemensamma rutiner och förhållningssätt, blir dessa delar begreppsliggjorda 

för eleverna. En konkretion av regler och rutiner leder till ökad studiero, om det finns 

konsekvenser för att bryta mot reglerna (Dahlkwist, 2012). På skolan finns en så kallad 

konsekvenstrappa som eleverna blivit införstådda med. Ett resultat av ett ökat fokus på regler 

och rutiner, där många av dessa är nya för eleverna, kan bli ökad trygghet. Och trygghet skapar 

i sin tur goda förutsättningar för studiero. 

   Genom att gå igenom reglerna och verkligen förankra dessa hos eleverna, uppstår transparens 

och eleverna förstår syftet med reglerna (Dahlkwist, 2012). I arbetet med att skapa regler och 

rutiner, samt goda relationer med eleverna genom att göra dem delaktiga i de beslut som styr 

undervisningen, har jag försökt väva in de tankar kring demokrati som finns med i läroplanen 

(Skolverket, 2011). När de regler och rutiner som styr arbetet i skolan är väldefinierade, 

begripbara för eleverna och tydliga, leder detta till ett stärkt inflytande från elever och 

vårdnadshavare (Skolverket, 2011). 

   Genom att försöka skapa en medvetenhet kring de tre linser som Williams (2009) nämner 

som avgörande för läraren ledarskap, lyckas jag förhoppningsvis komma en bit på vägen mot 

att närma mig den ideala läraren, så som denne definieras av Granström (2012). De tre linserna 

är att ha fokus på elevernas behov, på klassrumsmiljön och den sociala dynamik som existerar 

i en klass, samt lärarens inverkan på elevernas motivation. Kombinerat med de tre linserna för 

ett starkare ledarskap, har det preventiva arbetet förhoppningsvis lett till starkare relationer 

mellan lärare och elever, samt förbättrad studiero. Detta kan i sin tur på sikt leda till förbättrad 

inlärning och måluppfyllelse. 

   Trots dessa förhoppningar, är det mycket svårt att dra några säkra slutsatser kring huruvida 

ett fokus på lärarens ledarskap är den faktor som har lett till förbättrad studiero och möjligheter 

att lära. För att få reda på mer om detta har eleverna tillfrågats om hur de upplever lärarens 

ledarskap, och vilka önskemål de själva har på detta ledarskap. Intervjuerna kommer att 

diskuteras i nästa del av analysen. 

 

Första intervjun  
 

Under den första samtalsintervjun med eleverna, som jag väljer att kalla ”Adam”, ”Fatima” och 

”Molly”, framkom olika åsikter om hur studieron i klassen ser ut. Intervjun genomfördes i 

början av terminen. Frågorna som ställdes var följande: Hur tycker ni att studieron i klassen är 

just nu? Vad tycker ni att läraren kan göra för att det ska bli bättre studiero så att ni kan lära er 

bättre på lektionerna? Eleverna har blivit införstådda med att det är specifikt svensklektionerna 
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där jag undervisar som vi diskuterar under våra intervjuer. Även andra frågor och kringliggande 

diskussioner uppkom under den första intervjun, både från min sida och från eleverna. 

   På den första frågan svarade Fatima att ”studieron är bra som den är. Det är ingenting som 

behöver ändras.” En annan bild gavs av Molly, som sa ”det är bra, men ibland det kan bli lite 

stökigt.” Molly utvecklade sitt svar med att berätta hur hon upplever att många av eleverna går 

upp från sina platser och på så sätt lockar andra elever att gå upp från sina platser och gå runt i 

klassrummet. Molly upplevde att detta bidrog till att försämra studieron i klassrummet och att 

koncentrationen ”hos de som ska jobba” störs. 

   Adam sa: ”Det brukar vara okej, men ibland kan det också bli lite stökigt. Det kan bli väldigt 

högljutt och personer kan springa runt, och skrika till varandra.” Adam fortsatte med att säga: 

”ibland är det bra, men ibland kan det också vara lite dåligt.” Både Fatima och Molly ansåg att 

det är något mer högljutt på mina svensklektioner än många av de andra lärarnas lektioner. 

Fatima gav detta nya svar, alltså att det kan vara stökigt på svensklektionerna, efter en följdfråga 

från min sida kring huruvida allt verkligen är bra på lektionerna. Molly nämnde en lärare som 

har studiero på sina lektioner som ”väldigt sträng”.  På denna lärares lektioner råder, enligt 

Molly, studiero. 

   På min motfråga till gruppen: ”Vad tycker ni om att en lärare är sträng?” svarade Adam: ”Det 

kan vara bra att en lärare är sträng, men inte för sträng.” Adam påpekade detta flera gånger, att 

läraren ska vara lite sträng, men absolut inte för sträng. Om läraren är sträng, menade Adam, 

kommer eleverna sluta att ”springa runt och gapa”. 

   På min fråga kring huruvida eleverna känner sig trygga på mina svensklektioner, svarade alla 

tre elever att de känner sig trygga. Adam inflikar att han endast känner sig ”lite störd när alla 

gapar och skriker. Men ja, jag känner mig trygg.” 

   På den andra frågan: ”Vad tycker ni att läraren kan göra för att det ska bli bättre studiero så 

att ni kan lära er bättre på lektionerna?” svarade Adam att läraren bör prata med de elever som 

börjar bli högljudda. Han upprepade detta lite senare under intervjun, när vi sammanfattade 

samtalet. Molly gav svaret: ”Ha en bra relation med eleverna, så att man kan säga till dem, och 

att de lyssnar.” Fatima svarade: ”Om en person pratar mycket på lektionerna kan läraren vara 

runt den personen, så att man kan påminna den hela tiden, så att den lär sig”. Fatima avslutade 

med att säga att jag som lärare kan bli mer bestämd, så att eleverna lyssnar. 

    

Tolkning av svar 
 

En möjlig tolkning av elevernas utsagor är att det preventiva ledarskapsarbetet behöver 

utvecklas, så som detta definieras av Samuelsson (2017). Rutiner och regler behöver förstärkas 

och förankras hos eleverna. Mollys svar tyder på vikten av att kunna skapa studiero med hjälp 

av tydliga rutiner för hur och när eleverna får prata eller röra sig i klassrummet.       

   Det relationella ledarskapet får en framträdande roll i elevernas tankar kring studiero. 

Samtliga tre elevers utsagor tyder på att olika former av relationsskapande blir avgörande 

verktyg för att skapa och upprätthålla studiero. Däremot tycks eleverna uppleva att det redan 

finns en etablerad trygg social miljö på svensklektionerna. Att ha en trygg miljö är en 

grundförutsättning för att kunna skapa studiero (Dahlkwist, 2012). En trygg social miljö kan 

vara ett bevis för att det finns en tydlig ledarroll hos läraren (Dahlkwist, 2012). 
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   Eleverna önskar att läraren ska vara sträng, men inte för sträng. Denna åsikt, tillsammans med 

Mollys och Fatimas svar kring vikten av relationer och att prata med de elever som stör, kan 

tyda på att det preventiva arbetssättet är rätt väg att gå. Att vara sträng, alltså att skapa tydliga 

regler och rutiner i klassrummet, utan att agera interventivt, tycks vara något eleverna 

uppskattar hos en lärare. Fatimas tankar kring att läraren bör hålla sig nära de elever som stör 

eller pratar, tyder på vikten av att anpassa undervisningen efter varje elevs behov. Sådana 

anpassningar är en viktig del i att skapa en likvärdig undervisning (Skolverket, 2011). 

 

Uppföljningsintervjun  
 

Uppföljningsintervjun genomfördes i slutet av terminen, efter att läraren använt en rad teorier 

om lärarens ledarskap i undervisningen. Formen för samtalet och den miljö vari det 

genomfördes var identisk med den första intervjun vid terminens början. Frågorna som ställdes 

vid uppföljningsintervjun var följande: Tycker ni att det har blivit bättre studiero sedan sist vi 

talades vid? Har ni kunnat lära er på ett bättre sätt sedan sist? Om ja, vad beror det på tror ni? 

Om inte, vad beror det i så fall på tror ni? På samma sätt som vid den första intervjun hoppades 

intervjuaren skapa en situation med låg standardisering. Eleverna fick ställa följdfrågor och 

utveckla sina svar så som de fann bäst. Intervjuaren ställde motfrågor som baserade sig på 

elevernas svar. 

   På den första frågan kring studiero började Molly med att kort svara: ”Ja.” Adam svarade: 

”Jag tycker att det kanske har både gått ner och upp. Ibland pratar eleverna mycket och ibland 

är de tysta.” Fatima svarade: ”Jag tycker att det har blivit bättre.” 

   På den andra frågan, huruvida eleverna har kunnat lära sig bättre än sist, svarade Adam och 

Fatima initialt att de har kunnat lära sig bättre på svensklektionerna. Molly svarade: ”Jag lär 

mig samma som förut.” Adam: ”Samma ungefär, men kanske lite bättre.” Och Fatima tillade: 

”Jag lär mig bättre.” Adam hade inget svar på varför han har kunnat lära sig bättre. Molly 

tillade: ”Kanske när det blir tystare så kan man koncentrera sig bättre och förstå svåra frågor 

som man inte förstod innan.” Fatima hade inga fler tankar kring huruvida hon kunnat lära sig 

bättre än sist, men upprepade att hon tyckte att så var fallet.  

    I slutet av intervjun sammanfattade jag samtalet och ställde frågan: ”Som jag uppfattar det 

tycker Molly att det har blivit bättre sedan sist, Adam att det är ungefär samma, och Fatima att 

det har blivit bättre. Stämmer det? Samtliga tre svarade jakande och höll med om min 

sammanfattning. Adam tillade: ”Ibland har det gått upp, och ibland har det gått ner.” Varpå jag, 

för att bekräfta att jag förstått Adams utsaga, frågade: ”Det går lite i vågor menar du?” Adam 

svarade då: ”Ja, det svänger.” Fatima svarade: ”Det blev bättre.” 

   I slutet av intervjun frågade jag om eleverna fortfarande ansåg att en lärare skulle vara sträng. 

Molly svarade: ”Jag tycker att det är bra som det är nu. För du kan säga till bättre än vad du 

gjorde förr.” Fatima tillade: ”Det är sant, det är bättre nu. På grund av att du kanske har blivit 

bestämdare.” 

 

Tolkning av svar  
 

Även om det skulle gå att konstatera att de teorier om lärarens ledarskap som har diskuterats i 

den här studien har förbättrat elevernas studiero och möjligheter att lära sig, blir det mer 
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intressant att tänka framåtsyftande. Elevernas svar i uppföljningsintervjun visar på vikten av att 

fortsätta arbeta med lärarens ledarskap utifrån ett processtänkande. Att anpassa undervisningen 

efter elevernas behov – av vilka några kommer till uttryck under intervjuerna – är avgörande 

för att fortsätta utveckla lärarens ledarskap (Liberg, 2017). Att fortsätta utveckla det relationella 

arbetet är en ständigt pågående process, likaväl som att motivera eleverna och försöka främja 

deras självförtroende på det sätt som Aldrin och Carlberg (2010) studerade. 

   Elevernas tankar i uppföljningsintervjun kring att jag som lärare kanske har blivit mer 

bestämd, och kan säga till på ett bättre sätt, är ett tecken på lärarens stora inflytande på elevernas 

möjligheter att få studiero och trygghet. Den känsla av trygghet som eleverna gav uttryck för i 

den första intervjun är en bra grund att stå på, och att utgå ifrån i det fortsatta arbetet med 

lärarens ledarskap (Granström, 2012).  

 

Diskussion och didaktisk reflektion 
 

Som tidigare redogjorts för, finns det flertalet områden och faktorer som faller in under lärarens 

ledarskap. I den här uppsatsen har jag försökt redogöra för en del av dessa faktorer. 

   De metoder som valdes ut för ändamålet: en kvalitativ närläsning av teorier om lärarens 

ledarskap, observationer samt kvalitativa intervjuer med en utvald grupp elever, har visat sig 

ha både för- och nackdelar. När det gäller de kvalitativa intervjuerna är en brist att enbart en 

begränsad mängd elever fått komma till tals. Fördelen med valet av metod var ändock att det 

under intervjuerna uppkom många och nyanserade tankar om hur lärarens ledarskap bör 

bedrivas på bästa sätt. Att få sådana nyanserade svar som synliggör olika problemområden är 

en av styrkorna med samtalsintervjuer (Esaiasson et al., 2010). Samtalsintervjuerna gav även 

goda möjligheter för intervjuaren att ställa följdfrågor, samt att uppmuntra till diskussion bland 

eleverna. Intressant vore dock att i en framtida studie istället använda sig av kvantitativ metod, 

i form av exempelvis en enkät.  I en sådan skulle fler elever få komma till tals och studien skulle 

kunna få ett bredare underlag. Alternativt skulle en kombination av en enkät och kvalitativa 

intervjuer kunna ge ännu fler svar på frågor kring lärarens ledarskap. 

   De teorier som legat till grund för klassrumsarbetet har använts som ett slags verktyg. 

Elevernas tankar kring hur läraren bedriver ledarskap för att skapa studiero och trygghet, 

återspeglar till viss dessa teorier. Exempelvis lyfte eleverna fram tankar kring relationer, 

bestämdhet och rutiner som viktiga delar i att skapa ett hållbart ledarskap, vilket också 

diskuteras av bland andra Samuelsson (2017), Williams (2009) och Dahlkwist (2012).  

   En slutsats baserat på analysdelen är att arbetet med lärarens ledarskap främst bör betraktas 

som en process. Precis som forskningen har visat är lärarens ledarskap ständigt utsatt för 

utmaningar och omförhandling. Det är därför viktigt för läraren att ha en medvetenhet om hur 

relationer, rutiner och anpassningar påverkar studiero och trygghet i en elevgrupp. På samma 

gång är det en fördel om eleverna upplever att de känner sig trygga. Den känslan är en grund 

att bygga vidare på för att skapa ett effektivt ledarskap i klassrummet. 

   I mitt arbete som undervisande lärare och mentor i klassen under höstterminen 2019 har 

behovet av ett tydligt ledarskap blivit alltmer uppenbart. Mina observationer av klassen har lett 

mig till slutsatsen att det finns brister när det gäller graden av studiero, att det finns konflikter i 

klassen samt att elevernas inlärning störs av de ovan nämnda bristerna. Dessa insikter var 
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anledningen till att jag valde att studera lärarens ledarskap inom ramen för detta 

utvecklingsarbete. 

   Om studiero och ett tillåtande klassrumsklimat inte kan skapas av läraren som leder 

undervisningen, blir det svårt att uppnå de mål och det uppdrag som finns formulerat för 

undervisning av Skolverket i läroplanen för grundskolan. För att lyckas med detta uppdrag 

behöver det finnas väletablerade regler i klassrummet, likaväl som studiero och ett 

klassrumsklimat som är inriktat på lärande. Framöver hoppas jag kunna utveckla 

undervisningen så att eleverna får tillgång till en klassrumsmiljö och en lärandemiljö som täcker 

in alla de delar som finns formulerade i läroplanen. 

   Målet med utvecklingsarbetet var att, med hjälp av teorier kring lärarens ledarskap, skapa den 

goda miljö som ingår som en del av skolans uppdrag (Skolverket 2011). Förhoppningen från 

min sida var att utvecklingsarbetet skulle leda till att mina kunskaper om lärarens ledarskap 

förbättrades. Då studien har pågått under en begränsad tid blir det svårt att dra säkra slutsatser 

om huruvida detta har skett. Som tidigare diskuterats är ledarskapsarbetet en helomfattande 

process som måste fortgå och utvärderas löpande. Vidare är ännu en slutsats att även om 

ledarskapet är en viktig faktor i bidragandet till studiero, är detta en i mängden av flera faktorer. 

Andra undervisande lärare, rektor, elevhälsoteam med flera aktörer, är alla viktiga kuggar i 

arbetet med att skapa studiero och trygghet.  
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Bilaga  
 

Anonyma intervjuer med elever i klass 7B  

 

Hej! 

 

Jag heter Sebastian Lööv och är mentor i klass 7B. Under hösten och vintern skriver jag ett 

utvecklingsarbete vid Luleå Tekniska Universitet som handlar om lärarens ledarskap. Inom 

ramen för utvecklingsarbetet kommer jag genomföra samtalsintervjuer med några av eleverna. 

Intervjuerna kommer anonymiseras i det färdiga arbetet. Elevernas namn kommer bytas ut och 

ingen information om vilken skola de går på kommer att finnas med i det färdiga 

utvecklingsarbetet. 

 

Vill du ge mig tillstånd att genomföra anonyma intervjuer med ditt barn? Intervjuerna kommer 

genomföras på skoltid och i grupp. 

 

 

 

 

Underskrift vårdnadshavare 1: 

 

 

 

Underskrift vårdnadshavare 2: 

 

 

 

 

Tack för er hjälp! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Sebastian Lööv 


