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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att belysa hur mellanstadielärare i årskurs fem inleder sina lektioner 

genom att beskåda uppstartens tio första minuter. Fokus har varit lärarnas ledarskap under denna 

process där strukturen, kroppsspråket och lärarnas engagemang har studerats och dess inverkan 

på elevgrupperna. Dessutom har lärarnas medvetenhet kring uppstart och deras syn på ledarskap 

i uppstartsprocessen även undersökts. Med utgångspunkt i syftet har jag tagit del av relevant 

litteratur och tidigare aktuell forskning om ledarskap samt använt de klassiska ledarstilarna och 

den auktoritativa fostransstilen som grund för uppsatsens teoretiska förankring. 

 

Studien har en kvalitativ forskningsansats, där observationer och parintervjuer har använts som 

datainsamlingsmetod. Sammanfattningsvis har två elevgrupper i årskurs fem samt deras sex lärare 

i de tre kärnämnen, svenska, matematik och engelska observerats. I anslutning till det 

genomfördes parintervju med de sex mellanstadielärarna. Studiens resultat utgörs av 

observationer ställt emot lärarnas resonemang kring medvetenheten om ledarskapets effekt i 

uppstarten och dess inverkan på elevgrupperna. 

 

I enlighet med studiens resultat kännetecknas uppstarten av två faser, där den ena innebär att 

eleverna ska infinna sig på sina platser och hitta sitt fokus och den andra där läraren presenterar 

lektionen. Beroende av lärarnas ledarskap, tydlighet, förmåga att vara konsekventa och 

engagemang i uppstarten tar det olika lång tid för eleverna att inta sina platser och finna fokus 

innan lärtillfället kan börja. Strukturen i uppstarten är av stor vikt likaväl som lärarens förmåga att 

ha ett positivt förhållningssätt och behålla ett lugn. Lärarens ledarskap från start anses ha stor 

betydelse för att skapa ett gynnsamt klassrumsklimat som präglas av trygghet och arbetsro. Att 

ledarskapet präglas av en auktoritativ fostransstil är en fördel och resulterar i ett effektivt lärande. 

 

Nyckelord:  ledarskap, uppstart, inledning, struktur, engagemang, kroppsspråk, icke-verbal 

kommunikation, positivt förhållningssätt, inlärningsmiljö, klassrumsklimat, trygghet, fokus och 

arbetsro. 
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1. Inledning  

Jag fick en chock! Vad var det som hände med eleverna i en klass på mellanstadiet under en 

lektion med en lärare i ett kärnämne? Var det verkligen samma elevgrupp som jag observerade i 

en annan lektion med en annan lärare i ett annat kärnämne några dagar tidigare? Det här måste 

jag studera närmare. Vad var det som urskilde sig från dessa två lektioner? Mitt reflekterande fick 

mig in på ett begrepp jag i min studie väljer att kalla för ”uppstart”, en tio minuters inledningsfas, 

som inkluderar övergången från rast till lektion och sättet eleverna kommer in och finner 

arbetsro.  

 

Observationen väckte min uppfattning om att ena läraren hade en mindre fungerande rutin på 

uppstarten, jämfört med den andra läraren. En avsaknad av en gemensam uppstart tycktes vara 

orsaken till skillnaden i elevernas sätt att hitta sitt fokus. Eleverna ramlade in från rasten och det 

kändes rörigt och ostrukturerat. Läraren fångade inte in alla elevers uppmärksamhet från början 

och powerknappen för ledarskapseffekten verkade inte stå på ON.  

 

Uppstarten av lektioner kopplar jag till begreppet ledarskap. Under den Verksamhetsförlagda 

utbildningen, VFU, har jag stött på en mängd olika ledarskapsstilar där vissa verkar fungera bättre 

än andra. Jag har reflekterat en hel del över mina observationer av dessa lärare och speciellt 

intresserat mig för uppstarten av lektionerna.  

 

Fokuspunkten ligger troligtvis i begreppet ledarskap som även är nyckelordet i artikeln ”Det 

viktiga ledarskapet i ett klassrum” (Respons NR.01: 2017, s. 12). Här intervjuas läraren, specialläraren 

och ledarskapsföreläsaren, Gunilla Hammer, känd från SVT-serien ”Klass 9A”. Min 

uppmärksamhet fångades av hennes påstående: ”en bra lärare skall vara strukturerad och tydlig, 

vara trygg i sin profession och ha tydliga mål”. Ytterligare framhäver hon att ledarskapet i ett 

klassrum kanske är det enskilt viktigaste för att höja kvaliteten på skolans arbete. Läraren, Dobrila 

Sandblom, från UR-skolprogrammet ”Lärlappet student” (urskola.se, 2016) bekräftar detta och 

menar att det från start handlar om att vara tydlig, strukturerad och engagerad. Dessa ord har, 

enligt ett flertal forskare och lärare, en stark anknytning till begreppet ledarskap; ledarskapet i 

klassrummet, classroom management (CM), som det kallas i internationell litteratur (Stensmo, 1997, s. 

7). Ledarskapet börjar i mina ögon redan från elevernas entré till klassrummet där strukturen bör 

finnas med i lärarens tankar. Det ligger med all förmodan något i John Steinbergs (2015, s. 11), 

fil. dr i pedagogik och välkänd författare, föreläsare och inspiratör i skolutvecklingsfrågor, ord att 

”pedagogyrket är ett ledarskapsyrke”.  
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Mina upplevelser inom skolans värld stödjer mitt antagande om att det kan finnas en betydelsefull 

och stark koppling mellan uppstarten av lektionerna och inlärningsmiljön i klassrummet. Under 

mina auskultationer i skollivet, så har jag fått uppleva olika sätt att börja en lektion. Troligen 

beror uppstarten också på inarbetade rutiner och ritualer men förmodar att det är en följd av 

lärarens ledarskap; ett tydligt sådant. Personligen tycker jag det är väldigt intressant att studera de 

olika lärarna på mellanstadiet för att få uppleva fungerande såväl som mindre fungerande 

uppstarter och reflektera över om det finns ett slags mönster. Finns det något hemligt recept? och 

i så fall hur gör de bästa lärarna? När jag säger ”bäst” så lånar jag Steinbergs (2005, s. 19) yttrande 

om att det är de pedagoger som ”lyckas att skapa en arbetssituation där man kan koncentrera sig 

på innehållet och metodiken och slipper oroa sig så mycket för annat runt omkring såsom 

ordning, regler och arbetsro”. Alla lärare delar förmodligen samma åsikt som jag, önskan och 

strävan att skapa den optimala inlärningsmiljön där både lärare och elever i harmonisk interaktion 

kan utvecklas i ett framgångsrikt lärande.  

 
Studien avgränsas till att handla om ledarskapets process; lärarnas ledarskap och handlingar under 

lektionens uppstart med fokus på struktur, kroppsspråk, icke-verbal kommunikation och 

engagemang. Studien ska gärna bringa en större insikt i hur olika lärare bemästrar deras ledarskap 

i den processen.  
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2. Bakgrund 

”Så nu får ni vara tysta, nu är det jag som pratar…Schh…hallååå…snälla, nu vill jag att ni ska 

vara tysta!” Dessa ord och fraser har troligen hörts komma ut ur munnen på ett flertal lärare i 

början av skolans lektioner och säkerligen under lektionerna. Med stor sannolikhet hördes dessa 

ordalag inte så mycket, om ens, förr i tiden för den svenska skolan har en mycket auktoritär 

ledarskapshistoria (Steinberg, 2013, s. 15). Den auktoritära lärarrollen medförde att lärarna fick 

använda sig av helt andra maktmedel som till exempel kroppsaga. I dagens demokratiska samhälle 

krävs det andra medel och begreppet ledarskap har fått ett helt annat värde och en annan 

innebörd. Ledarskapet har ur ett lärarperspektiv blivit viktigare än någonsin, och här talar vi om 

ledarskapet i klassrummet. Men hur lär vi oss hantera det här ledarskapet som uppenbarligen 

krävs genom hela skolan? Ett ledarskap som krävs för att skolan, i samarbete med hemmen, ska 

”främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare” som läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011, s. 9) 

formulerar det. De som har det största inflytande på eleverna, om man kan säga så, tenderar till 

att vara lärarna eftersom det är de som håller i undervisningen och kan påverka eleverna mest. 

Forskaren John Hattie (2012, s. 38), professor och chef vid Melbourne Education Research 

Institute, har med sin bok Synligt lärande för lärare, som bygger på den största evidensbaserade 

studien om vad som faktisk fungerar i skolan, påvisat att lärare är en av de starkaste 

påverkansfaktorerna på lärande. Det är lärarnas uppdrag att eleverna ska få lära sig den kunskap 

som krävs för att de ska utvecklas och lyckas. En av de andra påverkansfaktorerna (Hattie, 2012, 

s. 312) som visas ha stor betydelse för elevers lärande är lärarens tydlighet samt relationen lärare-

elev som båda tar sin utgångspunkt i lärarens förmågor. Det finns även många andra yttre 

faktorer som inverkar på skolan och lärares ledarskap, som politiska frågor och 

samhällsförändringar men det faller emellertid utanför ramen för denna studie.   

 

Kraven som ställs på lärarna idag är stora. Samhället kräver att lärarna har stor kunskap inom sin 

profession samtidig som de i stor grad förväntar att de hjälper till i fostrandet. Föräldrarna visar 

sig vara avsevärt mer delaktiga jämfört med tidigare, vilket vår internetbaserade värld gör oss 

uppmärksamma på via olika debatter som ”poppar” upp på olika sociala medier. Vi bryr oss på 

ett helt annat sätt nu än förr i tiden då föräldrarna verkade ha ett större förtroende för lärarna och 

deras fostrande, vilket har fått mycket fokus i dagens media. Flera rapporter har belyst att 

föräldrar och barn i dagens samhälle umgås allt mindre med varandra vilket medför att lärarens 

roll växer till att vara den närvarande vuxen i barnens liv. Balansgången mellan lärares dubbla 

roller som utbildare och medmänniska blir allt svårare eftersom att läraren ska utbilda elever inför 

ett kommande yrkesliv, men samtidigt ta ett ansvar för elevernas uppfostran. Eftersom skolan 

strävar efter arbetsro i undervisningen så blir uppfostran i många skolor en del av lärarnas arbete 
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och utmaningar på det området är säkerligen många. Därför behöver skolan lärare som förstår 

allvaret och vikten av att leda barnen. Eva Wikberg, tidigare lärare och rektor samt författare till 

boken Lärarens ledarskap (1998, s. 22) citerar: ”ledarskapet är en av de viktigaste faktorerna som 

påverkar inlärning, arbetsklimat och grupprocesser i klassrummet” och det är läraren som sätter 

ramarna, fortsätter hon (ibid.). 

 

Det finns ett rikt utbud av litteratur inom begreppet ledarskap men jag har avgränsat området till 

ledarskap i klassrummet. Forskningen i min studie är till mestadels baserat på beprövade upplevelser 

som har gjorts av erfarenhetsrika lärare ute i skolans praktiska värld men även evidensbaserat 

forskning från begreppet. 
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3. Forskningsöversikt 

Det finns ett flertal definitioner av ledarskap. Robert Thornberg (2013, s. 93), docent i pedagogik 

och verksam inom beteendevetenskap, förklarar ur ett socialpsykologiskt perspektiv att de flesta 

definitioner av ledarskap avspeglar antagandet att ledarskap innefattar en process där en person 

påverkar en grupp individer medvetet för att vägleda, strukturera och underlätta gruppens eller 

organisations verksamhet och även relationerna inom gruppen. Hertz (2014, s. 19) väljer att 

definiera begreppet ur ett lärarperspektiv: ”ledarskap handlar om att få människor med sig för att 

lösa vissa bestämda uppgifter”. Han förklarar väldigt tydligt att detta innebär att ”lärare som inte 

får eleverna med sig på det som ska göras i klassrummet behöver utveckla sitt ledarskap”.  

 

Det har forskats en del om vad som krävs av dagens lärare och vilka egenskaper som är en fördel 

för lärarna att äga. Det demokratiska synsättet har färgat samhället och även dagens skola jämfört 

med hur det såg ut förr i tiden. Dagens lärarutbildningar har mycket att lära ut till 

lärarstudenterna som räknar med att få verktygslådan fylld med olika kunskapar om både ämnen 

men ännu viktigare om hur man på bästa vis lär sig att lära ut. Didaktiken är viktig och inte minst 

ledarskapet som är ett mångfacetterat begrepp. I Lärarnas Riksförbunds medlemstidning, 

Skolvärlden, belystes artikeln Forskaren: Fyra saker en lärare måste kunna (Hedman, 2017-02-13). 

Artikeln innefattar en ny forskning som Jens Gardesten, universitetsadjunkt vid 

Linnéuniversitetet, genom intervjuer med VFU-handledare har gjort kring lärarstudenter med 

fokus på lärarrollen. De talar om fyra färdigheter en lärare måste besitta där de två första av dem 

handlar om förmågan att ”visa mognad och ta vuxenansvar” som går hand i hand med den andra 

som är att ”ta plats och visa ledarskap”. Innebörden av de sistnämnda fem orden inom 

citationstecken förklaras således: Att samla gruppen, hålla en genomgång för klassen, få blickarna 

på sig och visa sig som ledare. Betoningen ligger på ordet grupp för att citera Steinberg (2005, s. 

73): ”Om gruppen inte fungerar är det mycket svårt för individerna att fungera”. Det handlar om 

grupprocessen. Idag är det mycket fokus på individnivå. Enligt Lgr11 (Skolverket 2011, s. 14) ska 

läraren ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”, 

vilket vi inte får glömma ”men individerna bildar tillsammans en grupp och gruppen påverkar i 

sin tur individen”, vilket Stefan Hertz (2014, s. 11) beskriver i sin bok Konstruktivt ledarskap i 

klassrummet och på skolan. Hertz är behörig SO-lärare, åk 4-9, och även aktuell som föreläsare med 

intresse för konflikthantering och ledarskap i klassrummet. Han har som en del andra genom 

praktisk erfarenhet och reflektioner utvecklat sin ledarroll och valt att dela med sig av sin invunna 

kunskap till andra i behov genom denna bok samt via föreläsningar. Gruppen är grundstenen i 

ledarskapsprocessen. Det handlar om att få hela gruppen att känna sig trygga tillsammans i 

klassrummet för då skapas ett klimat som gör det möjligt för individen att koncentrera sig, arbeta 

effektivt och utnyttja sin individuella styrka (Steinberg 2005, s. 73). I en fungerande arbetsmiljö är 
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det lättare att ge uppmärksamhet åt och att handleda varje individ. ”Har eleverna inte inordnat sig 

har inte läraren erövrat ledarskapet i gruppen” säger Hertz (2014, s. 11, 18) och fortsätter med 

dessa uppmanande ord: ”Vi lärare måste erövra ledarskapet i gruppen”, vilket innebär att läraren 

behöver bli ledaren.  

3.1. Ledarskap i klassrummet 

Ledarskap i klassrummet handlar enligt Stensmo (1997, s. 7) om lärarens förmåga att hantera den 

socialpedagogiska situationen i klassrummet. Detta innefattar lärares och elevers inbördes 

relationer och även elevernas relationer till varandra i undervisnings- och lärprocesser. Christer 

Stensmo (ibid.), som var docent i pedagogik, leg. psykolog universitetslektor vid dåvarande 

Institution för lärarutbildning, Uppsala universitet, utgår från den pedagogiska 

ledarskapsforskningen i Sverige som har kommit fram till tre kompetenser som lärare bör ha: 

Ämneskompetens, som handlar om det kunskapsbaserade i undervisningen, didaktisk kompetens 

som innebär själva undervisningsförloppet, och slutligen ledarkompetensen som handlar om att ha 

förmågan att kunna leda en elevgrupp samt hantera disciplin- och ordningsfrågor, men även 

tillgodose elevernas välmående. Med andra ord är lärarens uppgifter ur ett pedagogiskt 

ledarskapsperspektiv att vägleda lärande och upprätthålla ordning (Stensmo, 1997, s. 13).  

 

Den nu pensionerade psykologen Anita Woolfolk och Martin Karlberg, universitetslektor vid 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet har 

tillsammans skrivit boken Pedagogisk Psykologi. Boken sammanfattar många idéer baserat på 

resultatet från en studie gjort av forskarna, inom pedagogisk psykologi vid University of Texas i 

Austin, Emmer och Evertson, som under flera års tid har studerat ledarskap i klassrummet på en 

djupgående nivå (Karlberg & Woolfolk, 2011, s. 57, 58). Emmer och Evertson (ibid.) har genom 

frekventa observationer studerat ett flertal klassrum under de första skolveckorna och 

efterföljande gjort en uppföljning på samma klasser flera månader efter. Utifrån dessa iakttagelser 

har forskarna identifierat iögonfallande skillnader mellan de olika klasserna och granskat vidare på 

detta. De såg tydliga skillnader i lärarnas ledarskap genom att se på hur de ”effektiva” lärarna 

inledde sin undervisning. På denna basis utvecklade de ledarskapsprinciper som sedan tillämpades 

i andra lärares undervisning. Utfallet påvisade positiva resultat bland annat i form av elevernas 

fokus på lärande istället för på störande beteenden (ibid). En del av dessa erfarenheter har 

använts till att framföra vissa faktorer som har stor effekt på det mångfacetterade 

ledarskapskoncept och dess framgång.  

3.2 Förmågan att äga scenen 

Ett ledarskap anses betyda att läraren är närvarande från första stund för att inta sin 

ledarskapsposition, vilket Steinberg (urskola.se, 2016) uppmanar till genom att ”ta scenen”. Man 
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måste helt enkelt våga äga ledarskapet i klassrummet eftersom det är lärarens huvudansvar att 

arbetsmiljön och stämningen i gruppen fungerar. Dock poängterar han (ibid.) att eleverna är 

ansvariga över sitt eget lärande, vilket instämmer med läroplanens övergripande mål och riktlinjer 

(Skolverket, 2011, s. 15) där skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö. Det står också att läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin 

inlärning och för sitt arbete i skolan. Karlberg & Woolfolk (2015, s. 56, 57) hänvisar till Emmer och 

Evertson som berör ovanstående del av läroplanen med att lärare bör vägleda elever att bli bättre 

på att ”leda” sig själva, vilket de benämner som självstyrning. ”Självstyrning handlar om att kunna 

styra det egna beteendet och ta ansvar för sina egna handlingar” (ibid.) som i Emmers och 

Evertsons studie är det tredje målet för att skapa ett gott ledarskap. Första, respektive andra målet 

för läraren är att skapa en ökad tillgång till lärande efterföljd av skapandet av mer tid för lärande. 

Om läraren i sitt ledarskap förmår att strukturera sin uppstart på ett optimalt sätt så ökar chansen 

för att ovanstående tre mål uppfylls.  

  

Att ”ta scenen” är en viktig förmåga om du ska briljera i lärarrollen och det verkar efter 

Gardestens forskning (Hedman, 2017) som tidigare nämnts, vara många lärarstudenters 

utvecklingsområde. Möjligen är detta även ett utvecklingsområde för vissa utbildade lärare men 

de kanske använder sig av andra knep. Det är viktigt att lärarstudenter erbjuds de ”rätta” 

verktygen på lärarutbildningen och blir rustade med olika kompetenser som krävs ute i skolorna 

för att utveckla sitt ledarskap. Det handlar inte bara om att lära sig ämnet utan också lära sig de 

didaktiska tillvägagångssätten för att leda en grupp. En av kurserna på lärarutbildningen heter 

Ledarskap och ställer höga förväntningar på universiteten och lärarhögskolorna. Studenterna 

förväntas erhålla de förutsättningar som ska vara grunden för deras framtida ledarskap, som de 

färdigutbildade lärarna sedan ska utforska ute i det verkliga skollivet. Här känns det dock 

passande att nämna Deweys kända fras ”learning by doing”, som handlar om att man lär sig i 

praktiken, vilket definitivt upplevs som en självklarhet inom läraryrket. För att lärare ska kunna 

lära sig av praktiken och utveckla sitt ledarskap krävs det att man är reflekterande i sin roll. 

Wikberg (1998, s. 11) formulerar sig som följande: ”Ju mer reflekterande en lärare är om sin 

praktik, desto högre kvalitet får undervisningen och desto bättre arbets- och inlärningsklimat 

skapas i undervisningsgruppen”. Hattie (2012, s. 199, 212) instämmer i detta och uppmanar 

lärarna till att utvärdera effekten av sin undervisning. Vidare uppmanar han (2012, s. 11, 13, 223) 

att tänka på följande ord: ”lära känna din påverkan”, att det är vi (lärarna) som är förändringsagenter 

(Hattie, 2012, s. 213), vilket innebär att det är lärarna som har möjligheten att förändra och 

påverka eleverna i sin ledarroll. Vi måste börja med oss själva genom att reflektera och utvärdera 

vårt ledarskap och vår undervisning och på det viset lära känna vilken påverkan vårt ledarskap har 

på eleverna. Wikberg beskriver (1998, s. 11) också lärarens arbete som multidimensionellt, 

eftersom det ofta händer flera saker samtidigt i klassrummet, som måste hanteras av lärarens 

ledarskap.  
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3.3. Positiv inlärningsmiljö 

”Ingen produktiv aktivitet kan uppstå i en grupp om inte alla medlemmar samarbetar” påtalar 

Karlberg & Woolfolk (2015, s. 53). Birgitta Kullberg (2004, s. 173), forskare i etnografi och 

docent vid institutionen för pedagogik och didaktik, påpekar att hon precis som Vygotskij, 

gällande det sociokulturella perspektivet, där innebörden är att man lär i interaktion snarare än 

individuell inlärning, har kommit fram till att det sociala samspelet är mycket betydelsefullt för 

inlärning och utveckling för individens eget medvetande.  

 

Hur ser det ut på dagens skolor i relation till ovanstående tankar? John Hattie (2012, s. 99) påstår 

att varje lektion bör ha ”flyt” (flow) ur elevernas perspektiv och att det finns vissa grundläggande 

förutsättningar som leder till detta ”flyt”. Hattie (ibid.) nämner vikten av att först och främst ha 

en god planering efterföljd av andra aspekter som påverkar genomförandet av lektionen såsom 

förutsättningar för att skapa en optimal inlärningsmiljö. Det som bygger upp en optimal och 

effektiv inlärningsmiljö eller en fungerande klassrumskultur, som Steinberg (2005, s. 22, 29) kallar 

det, är bland annat rutiner och ritualer, normer och regler, uppföljningar av elevers arbeten, 

struktur i arbetet och ett tydligt ledarskap. Dessa faktorer har en stor inverkan på 

förutsättningarna för att skapa en god arbetsplats för både elever och lärare och alla bör därför 

vara välbekanta med dessa faktorer. Det gäller för läraren att etablera klassrutiner som eleverna 

vet hur de ska följa (Karlberg & Woolfolk, 2015, s. 59) och att se till att eleverna blir inkörda på 

lärarens spelregler (Steinberg, 2013, s. 88). ”Ju mer inkörda de är på dina spelregler och ju mer du 

kan agera handledare, desto bättre fungerar individualisering som norm i klassrummet”, säger 

Steinberg (ibid.), vilket instämmer med läroplanens riktlinjer, ”att läraren ska ta hänsyn till varje 

enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2011, s. 14). 

Även Thornberg (2013, s. 28) påstår att normer hjälper gruppen att uppnå sina mål och när 

denna ordning är etablerad kan undervisningen genomföras obehindrat. Därför är det viktigt att 

läraren är konsekvent och markerar när regler bryts, vilket innebär en tydlig gränssättning 

(Wikberg, 1998, s. 13). Steinberg (2005, s. 30) menar att tillvägagångssättet när man tar in eleverna 

i klassrummet, på morgonen eller efter rasten, även kan ha en stor påverkan på den fortsatta 

undervisningen.  

 

Ledarskapet sätter sin prägel på hela klassrumskulturen. Det är lärarens förmåga att skapa en 

trygg klassrumsmiljö där det finns utrymme att uttrycka åsikter och även osäkerhet utan att bli 

bemött av nedsättande kommentarer. Specialläraren och psykoterapeuten Birgitta Kimber, 

författaren till boken, Lyckas som lärare (2009, s. 35), påpekar också vikten av ett klassrumsklimat 

som utstrålar positivitet, helt enkelt att skapa en trevlig miljö där alla trivs. Det finns förhållanden 

och avgörande faktorer som en lärare kan påverka och det är bland annat lärarens attityd och 

beteende, att visa med hela sin kropp att man tycker om sitt arbete. ”Positiva tankar skapar 

fysiologiska möjligheter att lära”, uppger Kullberg (2004, s. 25) och menar att positivitet i 
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undervisningen betyder mycket mer än man har kunna tro i lärande och kognitiv utveckling. 

Genom att inta ett positivt förhållningssätt så lär man sig själv och eleverna att utnyttja sin energi 

på ett effektivt sätt. Det är mycket roligare och även lättare att ta in och lära ut nya kunskaper när 

man är omgiven av glada människor. Kullberg (2004, s. 26) berättar vidare att ”en positivt präglad 

omgivning är utvecklande och leder till självtro och lust till att lära”.  Hon (2004, s. 178) skriver 

likaledes att skratt är bäst och lärare ska skratta mycket med sina elever. Ett hjärtligt skratt 

syresätter blodet i hjärnan vilket i sin tur är en god utgångspunkt för lärande och har en positiv 

påverkan på det. Genom att läraren har positiva förväntningar på gruppen som helhet och på 

varje individ så skapas trygghet och tillit (Wikberg, 1998, s. 22). I tillitskapandet ingår också 

närheten till eleverna genom att visa man är där men även hålla en viss distans i relationen med 

eleverna så att de inte tvekar på vem som är ledaren och läraren (ibid.) ”Sprid glädje” både till 

elever och kollegor, uppmanar Kimber (2009, s. 45) för det sätter sin prägel på atmosfären i 

klassrummet och på hela skolan.  

3.4. De första minuterna - lektionsuppstart 

Ordet struktur är ett viktigt begrepp inom ledarskap. En god planering handlar bland annat om 

struktur, att skapa sig en översikt över lektionen, både ur ett lärarperspektiv men också utifrån ett 

elevperspektiv. För att skapa struktur är det enligt Kimber (2009, s. 25) viktigt att rama in 

lektionen, vilket betyder att läraren markerar början och slutet genom att hen ser till att få alla 

elevers uppmärksamhet och börjar lektionen genom att samla ihop dem. Kimbers erfarenheter 

visar även att denna form för struktur ofta resulterar i en bättre arbetsro, vilket i sin tur främjar 

ett gynnsamt lärande. Även Steinberg (2012, s. 87) instämmer i detta och uttrycker det på detta 

viset: ”Om ledarskapet fungerar väl, kan arbetsro infinna sig både snabbare och lättare”.  

 

Hur får man då denna uppmärksamhet från eleverna som Kimber talar om? Enligt Kimber 

(2009, s. 26) finns det olika sätt att göra det på, som till exempel använda sig av tecken eller 

kroppsspråk, vilket är aspekter av icke-verbal kommunikation, där det motsatta handlar om 

verbalt språkbruk. Lärarens kroppsspråk såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck och kroppshållning 

har enligt Wikberg (1998, s. 22) en viktig betydelse i ledarskapet eftersom barn ofta direkt avläser 

lärarens sinnesstämningar. ”Eleverna ’skannar’ av dig som lärare väldigt noga” följer Hammar 

(Janson, 2017, s. 12) upp Wikbergs påstående. Steinberg (2005, s. 80; 2013, s. 89) nämner att cirka 

80 procent av vår kommunikation sker genom kroppsspråket. En stark icke-verbal 

kommunikation spelar en betydligt större roll än vad många tror och har en stor effekt vid 

uppstarten på en lektion. Genom att skicka ut olika signaler med kroppen kan man få med 

eleverna istället för bara att använda sig av rösten.  

 

Steinberg (2015, s. 64) talar om att varje lektion med en elevgrupp har sex faser där jag nämner de 

tre första som är relevanta för uppstarten. Förberedelser för uppmärksamhet som handlar om tillstånd, 
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att ditt eget tillstånd som lärare är i balans. Sedan innebär det också rutiner och ritualer för hela 

lärprocessen. Uppmärksamhet som handlar om hur du som lärare förmår att samla eleverna och får 

dem att lyssna på dig och skapa goda förutsättningar för detta. Instruktion och undervisning där det är 

dags att förklara eller instruera vad de ska göra på lektionen och eleverna ska här veta hur de ska 

förhålla sig inför denna process. 

 

Det finns många faktorer i uppstarten som du som lärare ska fundera kring men du måste hitta 

den rollen som du känner dig bekväm i. Dock talas det ofta om lärare som har förmågan att 

kunna bjuda på sig själv, att vara lite av en ”estradör” (Wikberg, 1998, s. 60) och det är 

förmodligen inte en obetydlig egenskap att ha som lärare. Det där ”lilla extra” som tydligen krävs 

inom läraryrket och som vissa besitter naturligt. Många lärare har antagligen en öppningsfras som 

de använder kontinuerligt eller vissa anpassar sig kanske efter olika situationer, elevgrupper eller 

ämne. Det handlar om att prova olika strategier och få praktiska erfarenheter genom att låta 

eleverna vara testpiloter i din ledarskapsprocess för enligt Steinberg (urskola.se, 2016) är 

ledarskapet en process, man måste prova sig fram.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

I min studie är ledarskapsstilarna och den auktoritativa fostransstilen de centrala begrepp som blir 

min teoretiska utgångspunkt.  

4.1. Ledarstilar 

Det finns flera typer av ledarskap och det har forskats mycket inom detta område. Man kan se på 

ledarskap ur den enskilda individens perspektiv och ur gruppens perspektiv (Wikberg, 1998, s. 

25). Den mest omtalade och klassiska uppdelningen av ledarstilar gjordes inom Iowa-

experimentet, där en grupp pojkar ingick i en testgrupp där fokus låg på de tre ledarstilarna, 

auktoritär, demokratisk och låt-gå (laissez-faire) (Wikberg, 1998, s. 25, 26; Thornberg, 2012, s. 

94). Den auktoritära ledaren bedriver sin undervisning med ordning och disciplin där ledaren 

bestämmer allt i gruppen och det finns tydliga regler och normer. Den demokratiska ledarstilen 

går ut på att med elevernas deltagande leda gruppdiskussioner där beslutsfattandet sker 

demokratiskt. Låt-gå ledarskapet handlar om passivitet hos ledaren som inte blandar sig i 

aktiviteten men tillhandahåller eventuellt material (Hertz, 2014, s. 38-40; Thornberg, 2012, s. 94-

95). 

 

Inom forskning som berör föräldraskapet existerar olika fostranstilar som en del forskare kallar 

auktoritär, eftergiven, oinvolverad och auktoritativa fostransstilen, vilket Thornberg (2013, s. 88) 

uppmärksammar i litteraturen ”Det sociala livet i skolan”. Dessa fostranstilar påminner till viss del 

om ledarstilarna som nämnts ovan, där den auktoritativa fostranstilen och den demokratiska 

ledarstilen ligger närmast varandra, bortsett från att den auktoritativa är mer styrande (Thornberg, 

2013, s. 96). Enligt Thornberg (2013, s. 108, 110) bör alla skolor och enskilda lärare sträva efter 

att följa den auktoritativa fostransstilen där man har ett gemensamt auktoritativt arbets- och 

förhållningssätt i relation till elever och beteende. Att ha en auktoritativ fostranstil innefattar att 

man har både sensitivitet och struktur, vilket innebär att man är lyhörd, inkännande och visar 

engagemang samtidigt som man ställer krav, signalerar tydliga förväntningar på normer och 

beteenden samt bevarar sin vuxenmakt (Thornberg, 2013, s. 88, 89).   
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Illustration av de två dimensionerna för fostran och de fyra fostranstilarna (Thornberg, 2013, s. 89) 

 

Den auktoritativa fostranstilen (2013, s. 88, 89) indikerar att vara den fostransstil att föredra på 

grund av utfallet gällande samarbetsorientering, självständighet, självförtroende, högre grad av 

psykisk hälsa samt positiva fördelar i interaktion med andra, socialt i och utanför skolan.  

 

Auktoritet definieras utifrån Thornberg (2012, s. 79-80) således: 

En auktoritet kan sägas vara en person vars ord och handlingar har inflytande över andra 
personers föreställningar, attityder eller beteenden, som en följd av at de andra upplever 
att det finns skäl att lyssna till denna person och göra som han eller hon säger. 

Vidare refererar Thornberg (2012, s. 80) till Giddens att auktoritet är en social relation som 

handlar om en legitim makt, där vissa personer har getts legitimitet att leda och där andra 

accepterar att följa. Thornberg (ibid.) förklarar ur ett hierarkiskt perspektiv att de involverade 

personerna ska känna att de ”tjänar ett slags moralisk ordning” som de litar på. En moralisk ordning 

i denna kontext innebär en sammansättning av allmänna mål, värden och normer som man 

tillsammans har för avsikt att följa för att upprätthålla en bra gemenskap och samarbete inom 

verksamheten. Lärarens auktoritet i klassrummet är inte given utan hela tiden beroende av en 

pågående förhandlingsprocess, ett interaktionsmönster mellan lärare och elever (ibid.). Hertz 

(2014, s. 18) påstår att ”en grupp alltid söker en ledare” och att dagens elever enbart följer ledare, 

vilket är de lärare som får elevernas mandat att leda dem. Gruppen måste uppfatta att ledaren 

förmår att uppfylla gruppens behov för annars blir det lätt att någon annan i gruppen övertar 

ledarrollen, som till exempel en elev. Ett bekant uttryck är att auktoritet är ingenting man har, det 

är något man förtjänar. Huruvida läraren får auktoritet beror alltså på gruppen hen står framför 

och huruvida gruppen har accepterat hens auktoritet.  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att belysa mellanstadielärares lektionsinledningar med fokus på ledarskap 

och kroppsspråk och dess påverkan på elevgruppen. 

 

Detta undersöks genom nedanstående frågeställning: 

 

• Hur startar olika lärare sina lektioner och hur påverkar lärares ledarskap och 

kroppsspråk uppstarten och arbetsron i klassrummet?  

 
• Hur reflekterar lärare kring deras ledarskap och deras påverkan vid uppstart av 

lektioner?  
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6.  Metod  

För att få uppleva hur olika lärare startar deras lektioner, beskåda deras ledarskap samt höra deras 

egen syn på ledarskapsrollen har jag valt att komplettera klassrumsobservationer med kvalitativa 

intervjuer. Enligt Johansson och Svedner (2010, s. 7,14,15) och Repstad (2007, s. 28) är det en 

fördel att använda två datainsamlingsmetoder, vilket ger goda möjligheter att skaffa ett rikhaltigt 

och intressant material för analysering och samtidigt ger forskaren en tydligare förståelse av 

undersökningen och en säkrare grund för tolkning. Observation, ja, ”vem vill inte vara med där 

saker och ting händer” som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 304) 

uttrycker sig om den kvalitativa metoden och beskriver observation med orden ”uppmärksamt 

iakttagande” där människor observeras i ett naturligt sammanhang. ”Finessen med så kallade 

direktobservationer är att forskaren finns på plats och gör iakttagelser med egna ögon” fortsätter 

Esaiasson m fl. (2012, s. 303). Johansson och Svedner (2010, s. 41) anser utifrån erfarenheter ”att 

observationsmetoden förmodligen är den mest givande metoden i den typ av arbete som gäller 

undervisningsprocessen samt lärares och elevers beteende”. ”Observationer säger inget om 

människors intentioner med sina handlingar eller vilka tolkningar de gör av olika situationer” 

formulerar Esaiasson m fl (2012, s. 305) så de rekommenderar att ytterligare underlag behövs för 

”att man rätt skall förstå vad det är som händer”. Det är också medförande till mitt beslut om att 

kombinera observation med intervju för att jag vill undersöka fenomenet uppstart ur ett 

lärarperspektiv sammankopplat med företeelser upptäckt genom egna ögon. Observationen i 

olika ämnen ska synliggöra elevers agerande inför olika lärare samt lärares sätt att starta sin 

lektion. Dock ligger fokus på lärarnas uppstart på struktur, icke-verbala signaler (kroppsspråket) 

och engagemang. Intervjuerna ska ge information om hur lärarna gör och tänker inför och under 

uppstartsmomentet och hur de själva reflekterar över uppstartens gång.  

6.1. Urval  

Studien genomfördes på en större skola i en mindre kommun i mellersta Sverige där jag har följt 

två elevgrupper i årskurs fem med 23 respektive 24 elever i varje klass med jämn fördelning 

mellan flickor och pojkar. De två elevgrupperna har jag valt att inte urskilja för att öka 

anonymiteten ytterligare samt elevnamnen som jag vid några tillfällen nämner i min empiri är 

också påhittade.  

  

I min studie har jag observerat elevgrupperna och dess lärare i kärnämnena, svenska, matematik 

och engelska, vilket sammanlagt blev sex lärare. Dessa sex lärare i åldrarna 26 till 55 år har jag 

intervjuat i par och de har fått följande fingerade namnen: Sofia, Viktor, Jessica, Kalle, Emma och 

Robert.  
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6.2. Procedur 

Under min senaste VFU resonerade jag med en del av skolans personal, däribland den biträdande 

rektorn, kring mitt kommande studiearbete och frågade samtidigt om de skulle kunna tänka sig 

att delta i studien om möjligheten fanns. Den biträdande rektorn hade en positiv inställning till 

min studie med orden: ”Alltid intressant att studera ledarskap”. Att skaffa sig en ”inträdesbiljett”, 

som Repstad (2007, s. 48, 49) benämner, från toppen av skolans hierarkiska organisation, är det 

formella och nödvändiga steget för godkännandet. Dessutom var min VFU-handledare på 

samma skola också välvillig och sa att jag var välkommen att göra min undersökning hos dem. 

Utifrån det tog jag beslutet att göra min studie på denna skola även om jag tillbringat åtta veckor 

med en av de utvalda elevgrupperna samt en av de medverkande lärarna.  

 

I samma vecka som observationen planerades besökte jag skolan för att personligen fråga de 

lärare som undervisade de två elevgrupperna i årskurs fem i kärnämnena, svenska, matematik och 

engelska, om de ville medverka i min studie och fick deras acceptans. Vid samma tillfälle frågade 

jag om de även ville ställa upp för en parintervju, vilket även det godkändes. Jag valde dessa 

ämnen för att jag ville observera de stora teoretiska ämnena som undervisades i fyra separata 

”vanliga” klassrum. Urvalet blev sex olika lärare där fem av dem även undervisar fyrorna i samma 

ämnen. 

 

Tidpunkten för observationerna bestämde jag i samråd med lärarna och deras scheman. De skulle 

föregå löpande under en tvåveckorsperiod. Jag valde att observera två lektioner med varje lärare, 

vilket sammanlagt blev tolv lektioner. Lektionerna var utspridda över dagen eftersom det var 

intressant att se om tidpunkten hade någon inverkan på klassens inlärningsmiljö. Veckan efter 

observationerna genomförde jag tre parintervjuer på två dagar med samtliga lärare. 

6.2.1. Observationer 

Dagen innan observationsdagen skulle äga rum hälsade jag på klassen för att berätta om min 

studie och fråga om deras accept till att följa dem i några lektioner, vilket de var positivt inställda 

till. Jag förklarade sedan att jag inte skulle medverka aktivt i undervisningen, utan bara observera 

sittandes på samma plats under hela lektionen och vara ”osynlig”, vilket benämns för passiv 

observation (Repstad, 2007, s. 53). Sedan var jag tydlig med att vi efter lektionstid kunde samtala 

eftersom ”total passivitet” (Repstad, 2007, s. 54) från observatörens sida kan skapa osäkerhet hos 

eleverna, Därför deltog jag i klassrummet som vanlig människa och utstrålade intresse och 

lojalitet som en neutral person. 

 

Efter första observationsdagen kände jag dock att jag ville ha ett större lärarunderlag och 

bestämde mig för att ta med den andra elevgruppen i årskurs 5 och fick med ytterligare tre lärare i 
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studien. De sista tre lärarna kontaktade jag både personligt samt via mail med en kort förklaring 

kring studien och fick tre positiva svar tillbaka.  

 

Eftersom eleverna är vana med lärarpraktikanters närvaro från tidigare VFU-tillfällen inklusive 

min egen, så kände de till observationskonceptet och verkade avslappnade och visade inga tecken 

på att min närvaro påverkade dem på något sätt. Under min tidigare VFU har jag haft båda 

elevgrupperna i matematik. I ena gruppen var jag delaktig under flera lektioner under en 

åttaveckorsperiod och den andra elevgruppen undervisade jag vid två tillfällen.  

 

Min valda observationsform benämns öppen observation (Repstad, 2007, s. 41, 53) eftersom jag 

inför aktörerna, lärarna och eleverna, hade berättat, dock inte detaljerat, att jag i forskningssyfte 

skulle observera dem. Ett argument mot öppen observation är att den kan ge upphov till 

forskningseffekt (2007, s. 45, 70) vilket betyder att aktörerna kan bete sig annorlunda än vad de 

annars skulle ha gjort om de inte hade vetat om att de var observerade. Enligt Repstad (2007, s. 

47) får man inte gå in för mycket på detalj, när det gäller de utgångspunkter man har, för då kan 

forskningseffekten bli förstärkt. Öppen forskning kan med andra ord bli ett spel för gallerierna, 

som Repstad uttrycker sig (2007, s. 45), men enligt min uppfattning var forskningseffekten 

minimal. Atmosfären kring både observationer och intervjuer kändes avslappnad med en 

ömsesidig trygghet från aktörernas och min sida, både som observatör och intervjuare.  

 

Under mina observationer noterade jag mina iakttagelser på datorn där jag valde att fokusera på 

lärarens verbala och icke-verbala signaler (kroppsspråket) under lektionens inledande tio minuter. 

Jag inriktade mig även på eleverna genom att iaktta deras agerande och beteende i uppstarten 

beroende på de olika lärarnas ledarskap och sätt att inleda lektionen, helt enkelt betrakta hur 

lärarens uppstart avspeglade sig på eleverna.  

6.2.2. Lärarintervju 

Eftersom lärarna var positivt inställda till parintervjuer så ordnade jag ett intervjuschema utifrån 

deras undervisningsschema, vilket utgjorde hur paren blev ihopsatta. Repstad (2007, s. 109) 

nämner att gruppintervjuer kan ge fylligare information och att samtalen får en egen dynamik och 

med dynamik menas att det den ena läraren säger följs upp av en annan. Detta kan troligen 

resultera i att forskaren får en djupare förståelse av vad lärarna menar. Dessutom antyder Repstad 

(ibid.) att gruppintervjuer vid vissa tillfällen kan visa sig vara fördelaktiga och även tidsbesparande 

och eftersom jag har valt ut sex lärare så anser jag sistnämnda som en fördel i min studie. 

Samtidigt känner jag att gruppintervjun kan vara ett sätt för de involverade lärarna att höra på vad 

de var för sig har att säga om deras inledningsfas och hur de resonerar. Dessa uttalanden kan 

eventuellt resultera i en positiv förändringsprocess hos lärarna med tanke på uppstarten, vilket på 

sitt sätt kan gynna den framtida undervisningen för både lärarna och eleverna. Eftersom alla sex 
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lärare undervisar årskurs fem och fem av dem även årskurs fyra, anser jag att de är förhållandevis 

lika i statushänseende (Repstad 2007, s.110). De är vana att vara tillsammans vid arbetslagmöten 

med olika meningsutbyten och därför kände jag att parintervjuer var passande.  

 

I anslutning till mina första observationer frågade jag personligen alla lärare ”face to face” om de 

skulle vara intresserade i att delta i en gruppintervju, vilket alla var positiva till. Några av lärarna 

uttryckte dock deras bekymmer om att finna en öppning där alla sex lärare hade tid eftersom 

lärarna oftast har lektioner samtidigt. Fyra av dem var för tillfället uppbokade med 

utvecklingssamtal på för- och eftermiddagar. Utfallet av detta, i relation till tidsfristen och 

anpassning till lärarschemat, blev att jag bestämde mig för att genomföra tre parintervjuer där jag 

delade in paren utifrån schemat utan bakomliggande tankar. Jag mailade ut ett förslag till lärarna 

med tider och parindelning och det accepterades av alla involverade. 

 

Parintervjun genomfördes på två dagar där jag hade avsatt en timme till varje intervju. Två 

gjordes samma dag och den tredje utfördes dagen därpå. Alla tre varade mellan 40 minuter till 

strax under en timme, vilket var inom tidsgränsen. Min första intervju utfördes i en störningsfri 

konferenslokal i en paus mellan två lektioner där en lärarstuderande på sin VFU var närvarande 

som observatör. Den andra intervjun genomfördes mellan en lektion och lunchrasten och tog 

plats i den ena lärarens klassrum, även den utan störningsmoment. Sista intervjun gjordes också i 

ett av lärarnas klassrum där det vid två tillfällen kom in elever i klassrummet som med icke-

verbala signaler blev delegerade ut igen av ena läraren. 

 

I intervjuerna använde jag mig av en utarbetad intervjuguide med förberedda frågeställningar (se 

bilaga 1), vilket dock inte behöver följas slavisk enligt Repstad (2007, s. 86) utan användas mer 

som en minneslista för att täcka de valda ämnesområdena, vilket jag kände att jag gjorde. 

Intervjuerna spelades in, vilket enligt Repstad (2007, s. 93) gör att intervjuaren kan koncentrera 

sig på vad respondenterna säger samt att komma med uppföljningsfrågor. Inspelningen av 

samtalen hördes klart och tydligt. Dessutom är det en stor fördel att ha en ordagrann återgivning 

av intervjun i den efterföljande analysfasen (ibid.).  

6.3. Databearbetning 

I nära anslutning till observationerna snabbläste jag mina noteringar för att försäkra mig om att 

viktiga detaljer var med och att lägga till eventuella anteckningar som kändes relevant i mitt 

analysmaterial. Inför observationerna har jag noterat vilka aspekter som skulle styra mina 

registreringar. Under varje observation har jag noterat lärarnas uttalande samt elevers 

kommentarer och reaktioner relativt ordagrant, vilket enligt Johanssons och Svedners riktlinjer 

(2010, s. 47) säger att beskrivningarna ska vara detaljerade och fria från värderingar. Jag har 

observerat hela lektionen eftersom mina iakttagelser var att studera om lärarens struktur i 



 

 21/44 

inledningsfasen har inverkan på resten av lektionen. Efter vissa observationer har jag samtalat 

med lärarna för att få svar på viktiga frågor som uppkom under lektionen samt för att visa 

mänsklighet och personligt engagemang. Efter detta förberedde jag mig inför nästa lektion då 

dessa ofta låg i direkt anslutning till varandra och undervisades i olika klassrum. 

 

Intervjuerna avlyssnades första gången samtidigt som jag gjorde små anteckningar vid tidpunkten 

där de intervjuade lärarna hade intressanta kommentarer som stämde överens med studiens 

frågeställningar och forskning. Därefter transkriberade jag alla intervjuerna för att sedan gå på 

djupet med dessa vid analysen. 

6.4. Didaktisk relevans 

Bakom alla undervisningssituationer ligger lärarens ambition att påverka eleverna (Johansson & 

Svedner, 2010, s. 8). Läraren ska följa läroplanens skrivna syften och mål, och det är läraren som 

utifrån dessa riktlinjer ska bestämma hur de ska planera och genomföra undervisningen på bästa 

sätt. Dock har både lärare och elever individuella förutsättningar som kan påverka deras agerande 

i undervisningen. Ändå förväntar samhället att det är läraren och dess ledarskap som ska förmå 

att klara av det många anser vara världens viktigaste yrke, nämligen läraryrket. Enligt Hatties 

(2012, s. 312) stora evidensbaserade forskning finns det många olika faktorer som har stor 

inverkan på elevers lärande och det är påvisat att den enskilda läraren har stor betydelse för 

elevers lärande och studieresultat. Läraren sätter stor prägel på undervisningen så varför inte göra 

sitt bästa för att skapa förutsättningarna för ett gynnsamt lärande i en önskvärd trygg 

klassrumsmiljö. Ett ledarskap ska vara tydligt, inte minst i lektionernas inledningsfas.   

6.5. Forskningsetik 

Vid genomförandet av observationer samt intervjuer har jag följt de forskningsetiska principerna 

inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning framställt av Vetenskapsrådet (2011). Det 

finns fyra olika krav:  

• Informationskravet och Samtyckeskrav - För att visa respekt och hänsyn till de involverade 

personerna så tog jag muntligt kontakt med alla lärare och gjorde dem uppmärksamma på 

ovanstående riktlinjer kring min studie. En medgivandeblankett (se bilaga 2) delades ut till 

lärarna för godkännande och dessa har returnerats underskrivna. 

• Konfidentialitetskravet - Ytterligare informerade jag om att lärarnas anonymitet skulle 

skyddas och att det i min färdiga rapport inte skulle vara möjligt att identifiera sig med 

personerna i studien dock möjligen med en viss del av igenkännbarhet på grund av 

parintervjun. Vidare skulle jag förhålla mig objektiv och respektfull mot lärarna men 

samtidigt förhålla mig kritisk till det insamlade material för att inte göra studien orättvisa. 
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För att öka anonymiteten så mycket som möjligt är alla kommentarer från 

observationerna, oberoende av ämne, skrivna på svenska och av samma orsak nämns 

heller inte ämnet. 

 
• Nyttjandekravet – Slutligen informerade jag de involverade lärarna om att mitt resultat 

enbart kommer användas till denna studie. 

Eftersom jag i rådgivning med skolans personal inte ansåg att min studie var av etiskt känslig 

karaktär (vr.se, s. 9) så inhämtades inte samtycke från elevernas föräldrar. Ett flertal veckor innan 

hade elevgrupperna fått hem information om att jag som lärarstuderande skulle finnas med i 

deras undervisning, både som observatör och aktiv praktikant. Därför resonerade vi tillsammans 

och tog beslutet att det inte fanns behov av ytterligare information, eftersom min studie följde 

samma princip. Dessutom är det lärarna jag har observerat och intervjuat och studien lämnar inga 

detaljer om eleverna.  

6.6. Studiens tillförlitlighet 

Min studie ska bygga på respekt för de människor som deltar (Johansson & Svedner, 2010, s. 20) 

och vid en undersökning av den typen jag har gjort är det av stor vikt att ta hänsyn till de olika 

faktorer som eventuellt kan bidra till att studiens reliabilitet minskar. Under studiens gång har jag 

löpande försökt att reflektera över genomförandet för att i viss grad lägga märke till sådant som 

skulle kunna påverka tillförlitligheten. 

 

Det kan enligt Repstad (2007, s. 40) uppkomma speciella problem när man forskar på 

”hemmaplan”, vilket kan vara fallet på denna skola som är min tidigare praktikplats. Repstad 

(ibid.) påpekar att det kan resultera i att man förlorar den akademiska distansen och låter 

personliga intressen ta över. Samtidigt finns det även en fördel att ha förhandskunskaper om 

miljön som gör att man på ett bättre sätt kan förstå vad som sker och att man kan undvika att dra 

felaktiga slutsatser. Fyra av de sex lärarna har jag tidigare sett undervisa vid enstaka tillfällen i 

samband med min praktik, men två av lärarna har jag inte tidigare sett ”in action”. Detta kunde 

resultera i en bild som inte helt överensstämde med verkligheten eftersom både elever och lärare 

kände mig relativt väl. Samtidigt kunde det även vara till fördel för undersökningen eftersom 

både elever och lärare kände sig bekväma och trygga vid min närvaro. Detta kunde möjligen 

medföra att lärarnas och elevernas agerande skulle kunna vara missvisande och mindre trovärdig, 

vilket kunde minska studiens tillförlitlighet. Dessutom kan mina intervjufrågor ur ett kritiskt 

perspektiv även ha haft en viss påverkan på lärarnas svar. Samtidigt känner jag att jag ställde 

öppna frågor, vilket gjorde att det nödvändigt för lärarna att formulera och vidareutveckla deras 

resonemang. 
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Att lärarintervjuerna genomförts i par kan också innebära att det finns en risk att studien 

innehåller ”inkorrekt” information (Repstad, 2007, s. 110) eftersom det kan hända att en av 

respondenterna, av ängslan för att göra bort sig inför den andra, inte har svarat helt 

sanningsenligt. På andra sidan kan det också vara så att ett visst resonemang förstärks av de båda 

parterna, för att ge sitt instämmande eller ”mest för att bekräfta gemenskapen” som Repstad 

formulerar sig (2007, s. 110).  

 

Samtalen skapade dynamik samtidigt som jag vid flera tillfällen kände en viss ivrighet från min 

sida och fyllde i med en ny fråga eller en omformulering av frågan istället för att vänta in lärarnas 

egna resonemang. Detta kan enligt Johansson och Svedner (2010, s. 32) riskera att bryta 

informantens tankebanor och därmed missa viktiga synpunkter. Man bör enligt Johansson & 

Svedner (ibid.) använda tystnad som frågemetod, vilket jag genom att ha lyssnat ett flertal gånger 

på de inspelade parintervjuerna kände att jag förbättrade mellan första och sista intervjun. Jag 

tänkte medvetet över att lägga in naturliga pauseringar för att skapa ett lugn och ett förtroende 

samtidigt som jag kände att jag var mig själv. Om det blev en naturlig och längre paus i samtalen 

mellan frågorna såg jag till att stimulera samtalen genom att ställa flera frågor eller vidareutveckla 

samma fråga. Under intervjuerna använda jag mig av gester, nickningar, leenden och mimik, 

vilket enligt Repstad (2007, s. 4) är viktiga faktorer för att få informanterna att prata och berätta 

på ett så naturligt och fritt sätt som möjligt. Jag använde även verbala ord som ”jaha”, ”ok” och 

liknande instämmanden ord för att visa intresse och engagemang.  

 

Slutligen reflekterade jag över om resultatet möjligen hade blivit annorlunda om jag hade 

samarbetat med en studiekamrat eftersom observationer, lärarintervjuer, efterföljande 

diskussioner samt analyser hade tolkats ur två perspektiv. 
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7. Empiri  

Min empiri har resulterat i följande iakttagelser och reflektioner där jag vill informera om att 

samtliga lärare, förutom en, även undervisar två elevgrupper i årskurs fyra i samma ämnen. 

Lärarna menar att det finns påtagliga skillnader i mognadsgrad mellan årskurs fyra och fem, vilket 

avspeglar sig i uppstarten gällande rutiner och att finna arbetsro. Flera av lärarna påtalade ofta 

dessa skillnader under intervjuerna, men jag vill tydliggöra att min empiri utgår från deras 

undervisning med elevgrupperna i årskurs fem som jag observerade. Jag vill även nämna att 

uttrycket ”beroende av elevgrupp” ofta är satt i relation till årskurs fyra på samma skola. När jag 

refererar till intervjun så börjar citaten med lärarnas namn. Vid observationerna ses tiden framför 

namnet, där 00.00 antyder lektionens start och exempelvis 00.30 visar att trettio sekunder in i 

lektionen är gången. För att presentera min empiri så tydligt som möjligt framför jag det utifrån 

fyra olika kategorier.  

7.1. Ledarskapet i uppstarten betyder mycket 

Samtliga lärare, Sofia, Viktor, Jessica, Kalle, Emma och Robert, tycker att ledarskapet är av stor 

vikt vid uppstarten av lektionen, både ur ett elev- och lärarperspektiv. Fem ut av de sex lärarna 

anser att deras ledarskapsroll börjar när eleverna kommer in i klassrummet. Ledarskapets fokus i 

uppstarten ligger enligt de flesta av lärarna på att få in eleverna i klassrummet och att de ska hitta 

sin plats. Kalle tycker att ledarskapet börjar när han öppnar dörren. 

Kalle: - Jo, men jag tänker också att en del är ju sena till lektion till exempel eller dom ska 
ha någonting i skåpen (i korridoren) och sån här, men jag känner nog såhär... jag startar 
nog mitt ledarskap när jag öppnar dörren, alltså… innan dom ens kommer in, för då 
liksom… då är det såhär att nu: ”- kliver du över tröskeln då är det ju lektion”, lite så, 
tänker jag. 

Viktor och Emma instämmer med Kalle, men tycker uppstarten kan delas upp i två delar:  

Viktor: - Eleverna förväntar sig att jag ska säga vad dom ska göra eller vad som ska ske 
liksom, så fort dom kommer in i rummet. Ja, sen kan dom ju inte få veta kanske på en 
gång utan vi får ju… utan alla måste få chans att sätta sig och så, så det blir väl kanske 
som en inledning när man går in och sätter sig och en inledning när man startar lektionen, 
men själva ledarskapet börjar ju när dom kommer in i rummet. 

Emma: - (…) En fas är att få in dom och sitta still så att dom liksom är förberedda för en 
genomgång och sen när själva lektionen börjar är det fas två, när man börjar 
undervisningen.  

Genom observationer av samtliga lärare upptäcker jag att sättet eleverna infinner sina bestämda 

platser och sitt lugn varierar lite mellan olika lektioner och lärare. Vid några tillfällen ser jag hur 

eleverna ändå testar lärarna, men ser samtidigt ett tydligt tecken på ledarskap hos lärarna som 
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direkt gör en markering, vilket gör att eleverna återgår till sin plats. Dock ser jag att denna process 

skiljer sig beroende av lärare och elevgrupp. I en av lektionerna iakttog jag att läraren fick säga åt 

en elev att sätta sig på rätt plats fyra gånger under en fem minuters period under uppstarten. 

Det är andra lektionen för dagen och eleverna kommer in lite pö om pö i 

klassrummet, småpratandes och Robert gör ganska omgående sin röst hörd.  

(00.00) Robert: - Varsågod å sätt er ner. (inte alla elever har kommit in än men många av 
eleverna står framme vid Robert och håller på).  

(00.15) Robert: - Snälla, sätt er ner. (men nästan ingen av eleverna har satt sig ner än och 
alla har ännu inte kommit in i klassrummet vilket gör att Robert tar sats igen. 

(00.30) Robert: - Varsågod å sitt ner. Nu vill jag gärna börja (det är högljutt bland eleverna 
och Robert stänger klassrumsdörren). 

(02.00) Robert: - Varsågod och sitt ner, på rätt plats (vilket upprepas några gånger men 
verkar inte fungera). 

(02.30) Robert: - Nu håller ni inte på och tramsar. Karl sätt dig på rätt plats (eleven 
ifrågasätter Robert). 

Jag upptäcker att flera elever saknas. Sedan kommer sista eleven in och en elev kommenterar att 

hen kommer försent, vilket markeras av Robert.  

(04.00) Robert: - Men hör ni, ni ska inte kommentera. Karl sätt dig på rätt plats! (vilket 
Robert säger för fjärde gången)  

Det har nu gått fem minuter av lektionen och Robert har börjat prata om en sak, men blir 

avbruten ett flertal gånger, bland annat av en elev som sitter med sin mobiltelefon, vilket dock 

upptäcks. En elev sitter på bordet och pratar och Robert visar med fingret för munnen att eleven 

ska vara tyst men kommenterar inget om att hen sitter på bordet. Robert pratar till och från om 

lektionens innehåll fast arbetsron inte har infunnit sig helt, vilket gör att hans röst höjs en aning. 

Robert ställer frågor kring ämnet för att på det sättet få eleverna tysta, men det verkar påfrestande 

för läraren. 

 

På en av Emmas lektioner däremot märker jag ett tydligt ledarskap som bidrar till arbetsro och 

fokus. 

Det är förhållandevis tidigt på morgonen och Emma har förberett sin lektion 

genom att rita en tom tabell på tavlan. Emma öppnar klassrumsdörren och går ut 

och hälsar på eleverna som står i korridoren och väntar. 

(00.00) Emma: – Nu tänkte jag börja lektionen, men ehh…(med en positiv underton). 
(Sedan går hon in i klassrummet efterföljd av eleverna som snabbt sätter sig på sina 
platser) 
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(00.20) Emma: - Erik, stäng igen boken och lyssna på mig.  

(00.30) Emma: - Telefonen lämnar vi in (säger hon till en besökande, kommande ny elev) 

(00.40) Emma: - Det känns ju väldigt få (tittar på klassen och går ut i hallen för att få in 
de sista eleverna medan de andra sitter tyst och väntar). 

(01.00) Emma: - Ole, sätt dig bredvid Kristine på en gång för ni ska fortsätta jobba i par 
(vilket Ole gör på en gång). 

(02.00) Emma: - Tyst, tack! – Jag väntar på de sista som kommer in (sedan delar Emma in 
eleverna i par som de ska jobba i). 

(04.00) Emma: - Ehh, igår så pratade vi litegrann om…  

Emma gör en lärarledd tillbakablick på gårdagens lektion i helklass där hon med 

elevernas hjälp kommer fram till vad som ska stå i tabellen. Efter den 

gemensamma genomgången förklarar hon tydligt hur de parvis ska fortsätta 

arbetet samtidigt som hon visar och skriver på tavlan.   

Under observationen märker jag att Emma tydligt visar att hon fokuserar på arbetsro och 

tydlighet för att skapa ett lugn i klassrummet när hon ber en elev om att sitta stilla med fötterna 

medan hon förklarar vid tavlan.  

 

Betydelsen av ledarskapet i uppstarten handlar för Jessica om tryggheten. Tryggheten för eleverna 

innebär att de känner igen uppstartsproceduren; att det händer ungefär samma sak varje morgon 

och att eleverna känner sig sedda. Emma nämner att tryggheten bland eleverna skapas av att de 

vet att läraren styr och tar hand om saker. Robert instämmer i ovanstående och förklarar vikten 

och innebörden av att ha en gemensam uppstart. 

Robert: - (…) då vet jag att dom flesta vet vad som förväntas, alltså vad jag förväntar mig 
av dom den här timmen eller det här passet. Några stycken kanske inte. Men jag skulle ju 
aldrig hinna med fortsättningen av lektionen om jag inte liksom, om man inte får igång 
dom flesta med nått arbete. Då skulle det ju aldrig gå att individualisera. Då skulle jag ju 
fastna vid första eleven, om jag inte skulle liksom kunna ha en gemensam uppstart där jag 
har allas uppmärksamhet, för (…) det kommer nån fråga kring det vi pratar om, alltså om 
det vi ska jobba med, som kanske är jätte värdefull för alla att höra, som dom inte hade 
fått höra om vi inte hade gjort det tillsammans, sådär, och alla får chans å höra. 

Sofia tycker att ledarskapsprocessen börjar när alla sitter på sin plats, är tysta och har fokus på 

henne. Observationerna visar dock på att hennes ledarskap börjar tidigare eftersom hon redan i 

sin inledande fras markerar att det är hon som leder.   

 

Det är eftermiddag och elevernas sista lektion för dagen ska börja. Sofia har förberett 

lektionen genom att en bild visas på storskärm när eleverna kommer in. Sofia står 

innanför klassrumsdörren, öppnar dörren och ber eleverna komma in.  
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(00:10) Sofia: - Så, då får ni komma in. Thorbjörn sätter sig! (säger Sofia i en bestämd ton 
och eleven sätter sig) 

(00:30) Sofia: - Ssch… Så! - Vem låser? (Sofia går och låser upp dörren och sista eleven 
kommer in) 

(01:00) Sofia: - Såå! (eleverna blir lite tystare). Vi ska jobba med XX. Titta på bilden (den 
på storskärmen) och berätta vad ni får för associationer, när ni tittar på denna bild. Titta 
på bilden. Vad tänker du på när du ser på bilden? (Sofia delar ut papper till eleverna) - Ni 
får några minuter på er. 

Medan Sofia delar ut så börjar några elever direkt småprata men Sofia markerar 

direkt och ger en förklaring till varför de ska vara tysta.  

(01.30) Sofia: - Ni kniper igen tills jag säger vad ni ska göra, för att jag vill att ni skriver 
ner det första ni kommer tänka på, så att ni kan återberätta det sen. 

Det är lite oroligt och småpratigt bland eleverna när Sofia efteråt delar ut 

elevernas arbeten från gårdagens lektion, som de sedan ska arbeta med och gör en 

markering igen.  

Sofia: - Medan jag delar ut så behöver ni inte börja prata! 

Jag frågade även lärarna om vad deras starka sidor i ledarskapet och deras tanke kring ledarstilar. 

Emma: - Jag känner ju själv att jag behöver den här strukturen och det gör ju att jag ger 
den till eleverna också, så att både jag och eleverna har ju nytta av att hitta strukturen i 
grupperna för att känna att det blir liksom lugnt, jag vill också ha den här arbetsron 
beroende på arbetsuppgifter men att dom ska känna att det är arbetsro och sen att jag är 
positiv och har liksom lätt till skratt, men också kan vara den här stränga med ramarna. 
Det funkar att pendla däremellan, det beror på vad som händer. 

Kalle: - Alltså det jag tänker bara det, att ju längre man jobbar med olika grupper, desto 
mer erfarenhet och visdom får man ju. Det går på rutin bara och det kan ju vara på både 
gott och ont. Har man en dålig ledarstil då blir det inget bra heller. Så att det… 

7.2. Strukturen i uppstarten är grundläggande 

Samtliga lärare är eniga om att strukturen i uppstarten är grundläggande, vilket kommer till 

uttryck genom olika formuleringar. En del av dem använder tavlan som stöd i uppstarten, ibland 

innan eleverna kommer in, under och även i uppstartens slutfas medan andra muntligt berättar 

om lektionens upplägg. Under intervjun förklarar Emma tavlans funktion och dess effekt och 

även Viktor har en uppfattning kring detta.  

Viktor: - (…) alltså tavlan skriver man ju på, det är ju hjälp för minnet (…) 

Intervjuare: - Skriver du upp innan eleverna kommer in eller pratar du samtidigt?  

Viktor: - (…) oftast tror jag att jag pratar först och sen… och då tittar ju dom när jag 
skriver och då blir det som en repetition, så det är nästen det bästa. 
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Emma: - (…) det är väldigt sällan att jag skriver innan, utan hellre att jag pratar och 
skriver för då säger jag samma sak som jag skriver då blir det en förstärkning. Dom får 
samma information med olika sinnen. (…) När jag har genomgångar (…) då låter jag 
mina exempel stå kvar hela lektionen så att dom kan titta på dom. Ibland så hjälper det att 
dom bara tittar på dom då behöver dom inte fråga om hjälp utan dom kommer ihåg det 
jag har sagt eller hur jag har gjort genom att mina exempel finns kvar. Men också att jag 
har skrivit upp tur och ordningen, och såna saker.  

Under uppstarten, eller som lärarna säger ”morgonrutinen”, checkar lärarna av alla elever 

eftersom receptionen ringer till klassrummen varje morgon för att kolla frånvaron. Lärarna menar 

att uppstarten påverkas av faktorer som elevgrupp, mognadsgrad, lektionsinnehåll och situation 

och den planeras i betraktande av dessa, vilken därför varierar. Det sker oftast medvetet, men 

ibland även omedvetet, eftersom det ofta blir en rutin, en vanesak, som Kalle förklarar. Kalle 

talar om vikten av struktur ur ett elevperspektiv: 

Kalle: - (…) Liksom, alla oavsett om man är vuxen eller barn så… Struktur är väl det 
bästa som finns, att man har struktur så man vet vad… nu går jag in på den här lektionen 
och då vet jag ungefär vad det är som krävs utav mig som elev, det är liksom… det tror 
jag att dom mår bäst av, för annars blir det nu kaos. 

Viktor känner att strukturen har stor betydelse i uppstarten som även avspeglar sig på den 

fortsatta lektionen och ett flertal lärare talar om klassrumsrutiner. 

Viktor: - Jo, men den är ju viktig, öh det är den ju. Ja, för det är ju det som ligger ribban 
litegrann sådära att såhära kommer det och bli, för startar det bra och lugnt och liksom 
tydligt då blir ju lektionerna så efter också… för även om, säg ibland så kanske man har 
nått där dom ska diskutera och det kan bli liksom mycket aktivitet och så, men då går det 
ju ganska lätt att samla dom sen, för då vet dom att ok, nu har hon nånting mer att säga, 
satt eh, det är viktigt, det är det absolut! Det är det. 

Emma: - (…) också just det här, rutinen, att dom vet att man kommer in och får komma 
till ro innan det är dags, att dom vet att man väntar in dom, så alla elever lär sig det också, 
just den här biten. 

Robert: - (…) jag tror att det är väldigt viktigt… redan ifrån början, att jag visar hur jag 
vill att det ska vara i mitt klassrum som lärare sådär för att, om jag inte gör det i början, så 
är det jättesvårt att ändra på nånting. Så att det måste man göra från början och fortsätta 
hela tiden. För släpper du efter så kommer du få jobba ganska hårt för att få tillbaka det 
sen som du vill ha det. 

Emma: - Jag tror att det är bra för eleverna också att man bara tester en sak i taget, att 
man har en grundstruktur och nån rutin som man följer (…) så man inte rör om allt hela 
tiden, för då blir det lätt oroligt för eleverna också. 

Viktor: - (…) Sen kan man ju räkna med att man har…i princip i alla klasser har man ju 
dom elever som har svårt för när det inte följes ett mönster och alla mår ju ändå bra av att 
ha en rutin så att det är väl så att det har blivit i skolan mer, att man börjar liksom, särskilt 
början och slutet, att man gör det på ett visst sätt. 

Det grundläggande i uppstarten är även tydlighet och inväntandet på elevernas fokus och för 

Emma handlar det också om att förmedla ett lugn. 
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Emma: - Jag tänker på två saker, dels att det ska vara ett lugn, både hos mig som pedagog 
och hos eleverna så att dom är mottagliga. Men också en tydlighet vad det är som gäller 
oavsett om det är första fasen, alltså att komma in och sätta sig eller när man har 
genomgång är det ju tydlighet, så dom vet vad som gäller och inte för lång tid, tänker jag. 

Viktor beskriver ur ett elevperspektiv fokus-fenomenet som även nämns av de andra vid olika 

tillfällen under intervjuerna och som både Robert och Jessica tycker är utmaningen vid 

uppstarten, just inväntandet av detta fokus från eleverna i uppstarten. Två av lärarna känner att 

aspekten av att eleverna ofta är sena till lektionerna är svår att hantera vilket ibland kan störa 

uppstartens flyt. 

Viktor: - Nämen, det är väl att alla ska hitta fokus å det kan ju ta olika lång tid. Öh, du har 
liksom lektionen som är såhär lång, men ibland så kanske det tar tio minuter innan man 
kan börja och att alla har fokus för att annars så… blir det ju lätt rörigt, om alla inte är i 
den här förväntningen nu: ”ok, ska vi få höra vad vi ska göra eller?” vad som ska ske, så 
att det är väl fokus, tycker jag.  

Lugn skapas genom att lärarna ibland tar tid i uppstarten till att lösa eller diskutera en situation 

som kan ha uppstått på rasten eller annat viktigt som måste gå före lärtillfället. Det menar Viktor 

och Emma är till för att stegvis skapa ett tryggt klassrumsklimat.  

Viktor: - (…) det har man igen sen liksom för jobbar man så då kommer det skapa ett 
lugn också så småningom.  

Emma: - (…) en trygghet också att dom vet det kommer fram och det är lugnt.  

Ett exempel på detta ser jag i en lektion där Emma hör att eleverna diskuterar lektionens ämne på 

väg in i klassrummet som Emma känner att hon måsta lyfta fram för hela klassen för att just 

skapa detta lugn innan lektionen kan börja. Denna situation belyser också ett tydligt ledarskap. 

Det är mitt på förmiddagen och Emma hör eleverna diskuterar något som rör 

denna lektion ute i korridoren och hör en elev kommentera, vilket Emma 

kommenterar tillbaka: 

(00.10) Emma: - Det betyder inte att man får XX. Välkommen in (och eleverna tar ett 
föremål och går sedan in och sätter sig på sina platser). - Inga skor på golvet i hallen. Lyft 
upp dom på skåpet så det ser trevligt ut (säger hon till ett par elever som kommer in). 

Emma kommer in från korridoren och stänger dörren efter sig och hjälper direkt 

en elev med att hitta sin bok. Efter fyra minuter kommer det två elever in från 

fyran som ska hämta något samtidigt som sista eleven kommer in men ingen elev 

kommenterar detta. 

(05.00) Emma: - Axel sätter sig. Nu! När ni var på väg in blev det en diskussion kring… 
(och sedan förklarar hon vidare och motiverar varför hon tar detta val medan eleverna 
tyst sitter och lyssnar och sedan lämnar hon detta och fortsätter lektionen). 
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(05.30) Emma: - Nu då! Igår började vi träna… (…) vi lämnar det nu. Ni som har kvar får 
sitta på studietid eller ta hem. Vi ska börja på kapitel X innan jul, öh haha innan 
sommaren (och då skrattar både Emma och en del elever och sedan börjar hon att 
repetera genom att ställa öppna frågor till klassen och så är de igång).  

För Kalle handlar strukturen i uppstarten om att alltid skriva upp dagens schema på tavlan, oftast 

på morgonen innan eleverna kommer in. Han säger att han försöker att tala om exakt vad 

eleverna ska göra som uppstart, vilket eleverna är vana vid. Utöver att skriva på tavlan är även 

förberedelsefasen en del av strukturen, menar flertalet lärare, vilket kan göras på olika sätt. Till 

exempel kan man dela ut böckerna innan eleverna kommer in. Tydligheten i instruktioner beror 

också på elevgrupp och hur pass vana eleverna är med lärarens tillvägagångssätt och rutinerna 

kring samma. 

Kalle: - (…) att man förbereder dom innan, tycker jag är viktigt och det är det nog på alla, 
oavsett vilken grupp man har, men man kan förbereda sig på olika sätt. För man vet ju att 
om man ska göra en ny uppgift, som dom aldrig varit med om, man vet att nu ska jag 
starta upp det här. Då måste man ju också tänka såhär, och det är omedvetet, tror jag. 
Den här gruppen kräver såhär mycket instruktioner och kanske att man få ta det två till 
tre gånger och verkligen är tydliga med… sen att den andra gruppen, jamen så, det här går 
lätt, dom koncentrerar sig bra och så, fokus och då kanske det räcker med att man liksom 
går igenom muntligt och sen skriver på tavlan. 

Jessica är också en av de lärare som använder tavlan mycket och i sin uppstart går hon direkt in 

och skriver upp vad eleverna behöver ha med sig in till lektionen för hon känner att hon måste se 

till att alla elever har sina böcker, men att avsikten i uppstarten är som följande:   

Jessica: - (…) för jag tror ju mycket på, alltså startuppgifter och litegrann sånt att man kan 
skriva upp nånting på tavlan när dom kommer in att dom vet att dom kör igång med 
nånting. (…) och sen tror jag på att skriva upp en ordning 1 2 3, det här ska vi göra idag. 

Robert och Viktor har en mer verbal uppstart jämfört med Jessicas som i uppstarten är mer 

präglat av icke-verbala metoder. 

Robert: - Jag brukar börja med å… alltså att kort säga vad vi ska göra den här lektionen. 
Om jag kommer å prata om nånting och vad vi sen ska jobba med. Alltså lite kort först, 
innan jag går in djupare och liksom beskriver vad det är vi ska göra. En jätte kort 
sammanfattning av vad vi ska göra. 

Viktor: - Jag börjar nog alltid med att liksom, att ja, alla sitter, det är lugnt, ögonen på mig 
och så säger jag någonting, ibland kanske det bara är: ”Hur har ni haft det sen igår?” eller 
liksom vad som helst. Men fokus liksom på mig och jag säger nånting. För ibland kanske 
vi börjar jobba på en gång men jag brukar ändå samla liksom alla först och sådär. (…) ”då 
fortsätter vi med det vi gjorde igår” eller ”den gruppen går dit” och liksom så, och ibland 
så kanske jag ska gå igenom nånting å då blir det ju det som startar, men då är det ju mer 
jag som styr liksom hela tiden eller då kanske man ger dom bollen ganska tidigt efter, men 
det är som en liten kort samling, man ändå har… kolla läget. 

Under både observationerna med Viktor känner jag igen hans resonerande från intervjuerna om 

att eleverna måste få en chans att sätta sig innan uppstarten sätter igång. Denna process tar fyra 

minuter.  
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Det är tidigt på morgonen och eleverna går in tillsammans med Viktor som går 

fram till sitt skrivbord, sätter på lamporna och går sedan ut i korridoren igen. Två 

elever kommer in, sedan kommer Viktor (stänger inte dörren efter sig) och tar sin 

position framför klassen, vilket resulterar i att eleverna strax dämpar sitt 

småpratande. Viktor står med ett block i handen och kollar tyst närvaron (alla 

elever är där) när de sista två elever kommer in och sätter sig.  

(03.30) Viktor: - Ok, allihop… schh, låt oss börja. Idag kommer ni ihåg vad vi ska göra. 
Vi ska lösa lite uppgifter i vår arbetsbok men först så ska vi läsa.  

Efter fyra minuter är lektionen igång och Viktor går runt och hjälper eleverna.  

(08.00) Viktor: - Ok, nu så, då ska ni jobba lite med er arbetsbok. På sida XX. Vi börjar 
med sida X och då berättar jag vad ni ska göra efteråt (och eleverna sätter igång). 

Genom att ställa sig framför klassen så sänder läraren ut en signal till klassen att han förväntar sig 

att klassen ska rikta sin uppmärksamhet framåt, vilket verka fungera. 

 

Robert och Jessica är flexibla vad gäller uppstartens upplägg och säger att den inte alltid blir som 

de tänkt sig från början. De anser att viktiga frågor från eleverna som utmynnar i gynnsamma 

diskussioner ofta välkomnas. 

Jessica: - (…) det kan också vara jättebra diskussioner som man får igång när man 
beskriver ”det här ska vi göra idag” och då kan det ju vara nått bra… då tar man gärna 
den tiden i uppstarten (…) jag tycker ofta dom där diskussioner kan vara… är värda 
ganska mycket. 

Robert: - Alltså dom allra flesta frågorna som kommer är ju intressanta, framförallt i deras 
värld. Jag tycker det är viktigt att dom får liksom jobba med det också, att lyssna på 
varandra och få höra ”vad har du för funderingar, och vad har du för funderingar”? (…) 

7.3. ”Kroppsspråket” associeras till engagemang – medvetet och omedvetet 

Lärarna har delade uppfattningar om kroppsspråket och medvetenheten om dess betydelse 

varierar i sin tur beroende av elevgrupp och situation. Kroppsspråket verkar vara ett diffust 

begrepp att samtala om eftersom några av lärarna anser att många rörelser och icke-verbala 

signaler görs omedvetet. När de resonerar kring användningen av kroppsspråket uttrycker Sofia 

sig först lite tveksamt och säger att hon inte använder sig av det med mindre hon ska visa något 

konkret med kroppen, vilket antyder att hon inte är helt medveten kring begreppet kroppsspråk. 

Efter lite betänketid fortsätter hon prata om effekten av att stå upp som Robert också resonerar 

kring. 

Sofia: - Jag kanske inte sitter på en stol när jag ska säga vad dom ska göra… så att man 
står upp så att man kan se att alla är med, för att sätter man sig ner då blir det svårt också 
att se om alla har fokus på en själv. 
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Robert: - (…) jag brukar försöka hitta… alltså den punkten där jag ser allas ansikten så att 
jag försöker ju ställa mig så att jag kan se ögonen på alla. 

Samtliga lärare tycker dock att kroppsspråket är viktigt och fortsätter förklara att få av dem sällan 

sitter ner under uppstart. För Kalle handlar det om att visa sig som en ledare på ett engagerande 

sätt och för Viktor och Emma kan man med kroppsspråket förmedla engagemang och energi på 

olika sätt.  

Kalle: - (…) det är jättesvårt att fånga deras uppmärksamhet, för det är ju viktigt tycker 
jag att vi… att jag talar om för dom, att jag är ledare. Jag ska tala om för dom vad dom 
ska göra, vad jag förväntar mig, och att dom… att jag vill ha dom där och jag vill ha 
deras uppmärksamhet, att det är betydelsefull (…) just det här att man visar att man… jag 
vill ha dom i klassrummet å att jag är intresserad.   

Viktor: - (…) det är viktigt att man visar engagemang. Det kan man göra med både små 
och stora rörelser, absolut. (…) Jag tror man ska passa sig för att använda för stora och 
för många rörelser, men ändå försöka ha ett lugn på något sätt… men visst är det väl 
roligare att lyssna på någon som gör nånting, visar liksom, än en som bara står helt still så. 

Emma: - ja, för någon som bara står dom visar ju inget engagemang när man berättar 
heller det blir ju tråkigare, så nån form av mimik, men även tonfall och liksom rörelser, 
det hör ju till. 

Kroppsspråket förändras utifrån vilken relation läraren har till eleverna. Att läraren är avspänd 

och trygg i sitt kroppsspråk vid uppstart avspeglar sig på elevgruppen och tvärtom. Kalle säger 

såhär:  

Kalle: - (…) Medan, vet man, att den här gruppen… det liksom flyter på.  Dom lyssnar på 
vad jag säger, innan vi sätter igång så, så blir man ju annorlunda i kroppen också. 

Samtidigt tydliggör han resonerandet kring kroppsspråk med en insiktsfull kommentar: 

Kalle: - Jag tror säkert att eleverna beter sig annorlunda på olika lektioner med olika 
lärare. Det är jag helt övertygad om. Precis som vi, liksom vuxna beter oss annorlunda 
mot olika personer kanske. Det tror jag är både medvetet och omedvetet. 

Samtliga lärare använder sig av att skicka blickar och använda olika minspel för att kommunicera 

med eleverna och även för att fånga elevernas uppmärksamhet och fokus. Flera av lärarna menar 

att ju längre man har haft en grupp desto mer lär man känna eleverna, vilket gör att användningen 

av små icke-verbala signaler kan räcka för att få dem att lyssna. Sofia påpekar att det även handlar 

om hur bra eleverna känner läraren:  

Sofia: - Det handlar om att eleverna ska lära känna oss också. Att dom vet vad som gäller 
liksom under lektionstid. 

7.4. Ett positivt förhållningssätt är vägen fram 

Att ha en positiv utgångspunkt i sin uppstart är utifrån samtliga lärare en självklarhet och några 

talar om att man vid vissa tillfällen får spela lite skådespel. ”Kliva upp på scenen” som Viktor 
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uttrycker det. Andra lärare, som till exempel Robert, säger att det ibland hjälper att helt enkelt 

vara ärlig mot eleverna om man har sovit dåligt eller liknande. Mycket handlar om lärarens 

utstrålning, vilket står i relation till det som behandlas i avsnitt 7.3. om kroppsspråk (s. 31). 

Robert: - Ja, men om jag står i dörren, där (pekar på dörren) så får jag naturligtvis inte 
uttrycka… jag får ju inte på nått sätt se ut som jag tycker att ”åh kommer dom där nu 
igen”. Utan jag måste ju välkomna dom som att jag tycker att ”Gud, vad kul att ni 
kommer och hälsar på hos mig idag igen”.  

Viktor: - Är man liksom… är man glad och positiv så vill ju inte nån annan människa vara 
sur emot en som är glad och positiv… (…) och man måste ju ha roligt medan man 
jobbar. (…) och sen tror jag att man i och för sig… att man försöker vara glad, positiv, 
visar det, så ger ju det bra energi. 

Emma: - (…) ibland får man spela teater och låtsas vara glad. 

Lärarna talar om olika strategier när det gäller att fånga uppmärksamheten eller vinna tillbaka 

elevernas fokus med utgångspunkt i ett positivt förhållningssätt. De flesta talar om att de 

använder sig av olika signaler, som att skicka en blick eller ibland som lärare bara tystna själv, 

vilket kan vara effektivt. En annan strategi, som många har för avsikt att följa, är att gå fram till 

de elever som är ofokuserade och säga till eftersom man då också bevarar tryggheten och lugnet i 

klassrummet. Flera av lärarna menar att det är mer effektfullt av den anledning att arbetsron 

bevaras i jämförelse med situationer där lärarna ropar genom hela klassen. Sistnämnda kan lätt bli 

ett störande moment för resten av klassen och beroende antalet tillsägelser så blir det inte alltid 

att man går fram till eleven. En strategi som Viktor använder i situationer där elever är på väg att 

förlora sitt fokus i arbetet handlar precis om att förhålla sig positiv.  

Viktor: - (…) Ibland kan det räcka att man ställer en fråga bara som man vet att man kan 
återföra dom till så, så dom liksom kommer vidare igen och så. Det är också ett bra sätt, 
tycker jag, för då ger man också liksom på något sätt signal om att jag… jag tror ju på att 
ni jobbar och gör det ni ska, jag blir ju bara lite nyfiken på hur det går liksom så. 

Viktor: - (…) Vill man ha det väldigt lugnt, så är det ju dumt att man står och ropar eller 
höjer rösten. Då är det ju bättre och gå fram för då behåller man ändå lugnet för det 
kanske inte är alla som har upptäckt att dom där sitter och pratar, men man kan ju se att 
det är på gång att bli nånting som kommer att störa. 

Viktors uttalande indikerar vad ledarskapet också handlar om, nämligen att förebygga oönskade 

situationer som kan störa arbetsron. 



 

 34/44 

8. Resultatdiskussion 

För att analysera mitt resultat ställs klassrumsobservationerna mot lärarintervjuer och tolkas med 

hjälp av litteraturen. 

 

Resultatet av min undersökning indikerar att lektionernas uppstart först karaktäriseras av att få 

eleverna in i klassrummet, få dem att inta sin egen plats och finna sitt fokus. Denna fas efterföljs 

av själva undervisningstillfället som varierar beroende på lärarens lektionsplanering. Detta går 

hand i hand med Steinbergs (2015, s. 64) tre av de sex faserna som läraren behöver hantera i 

mötet med en elevgrupp inför varje lektion. I min empiri går Steinbergs två faser lite in i 

varandra, att samla eleverna och fånga uppmärksamheten. Tredje fasen enligt Steinberg (ibid.) 

börjar med en gemensam uppstart, där själva lektionsinnehållet presenteras och som i mina 

observationer relaterar till fas två. Likaledes nämner Kimber (2009, s. 26) viktigheten av att samla 

ihop eleverna i uppstart, vilket i mina iakttagelser tydligt har framstått som lärarnas avsikt. 

Beroende av elevgrupp samt lärarnas förmåga att skapa struktur och ordning så varierar denna 

process både i tid och i utförande. Av intervjuerna att döma beror detta inte på lärarnas bristande 

avsikt eller strävan efter att skapa klassrumsrutiner utan närmare hur de anammar dem i praktiken 

och följer dem. Min uppfattning är att graden av konsekvens från vissa lärares sida inte är så hög 

och det medför ibland ett tjatande mellan lärare och enstaka elever. Att vara konsekvent och stå 

fast vid sina förmodligen inarbetade rutiner och ritualer, inkluderande klassrummets spelregler, är 

en förutsättning för att eleverna lär sig dem. Detta främjar i sin tur en optimal inlärning i en trygg 

klassrumsmiljö. Flera av lärarna nämner under intervjuerna att detta är viktigt vid uppstart (se 7.1. 

Ledarskapet i uppstarten betyder mycket). Under flera lektioner noterade jag att den ena 

elevgruppen tog längre tid än den andra innan alla hade intagit sina platser, vilket möjligen har att 

göra med elevernas individuella mognadsgrad men även lärarens ledarskap och auktoritet. Sofia 

och Kalle menar dock att utmaningen vid uppstarten ofta är att alla elever inte kommer i tid, 

vilket antagligen är en problematik som lärarens ledarskap tillsammans med skolans personal bör 

försöka lösa. Detta är ett irritationsmoment som troligen finns på alla skolor, vilket för några 

lärare ibland leder till att de får ropa högt.  

 

Vid flera observationers uppstart hördes lärarnas markering gällande infinnandet av arbetsro, där 

jag vid andra lektionstillfällen inte upplevde ett lika tydligt behov av det. Lektionens tid på dagen 

visade inte på större skillnader utan det var lärarnas ledarskap som hade störst påverkan. Det var 

ingen större skillnad på morgon- eller eftermiddagslektioner. Jag noterade att en del lektioners 

uppstart med att få eleverna att inse att lektionen har inletts, enligt mig, var avsevärt mer utdragna 

på grund av lärarens sena ledarskap. Jag upplevde att vissa lärare var mer liberala i sin syn på hur 

lång tid uppstartens fas ett, att komma in, sätta sig och hitta sitt fokus, får ta av lektionen, vilket 
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lärarna under intervjun även kommenterat. Vid vissa tillfällen kände jag att konsekvenserna blev 

att eleverna påverkade och styrde uppstarten, vilket ledde till att det tog onödigt lång tid och 

avsaknaden av ledarskap var tydlig. Det är precis vad Steinbergs (urskola.se, 2016) uppmanande 

ord ”ta scenen” handlar om, att läraren ska våga visa sig som ledare och hitta sitt sätt att hantera 

dessa situationer. Detta är enligt Thornberg (2013, s. 80) ett tecken på att läraren inte har vunnit 

sin auktoritet.  

 

I relation till detta upplever jag att färre destruktiva tillsägelser från lärare samt färre 

konfrontationer från elever under uppstart skapar en lugnare atmosfär, vilket i sin tur skapar mer 

tid för lärande. Lärarens tydliga ledarskap från uppstart verkar resultera i en effektivare 

tidsanvändning och ett minimalt tidsspill. Med ett bra ledarskap kan en positiv och produktiv 

inlärningsmiljö uppnås (Karlberg & Woolfolk, 2015, s. 54). Under vissa lektioners uppstart 

genererar destruktiva tillsägelser en del oro, vilket jag upplever som ett störande moment som 

troligen påverkar vissa elever. Dessa oroligheter kan bero på en mängd olika faktorer men det är 

enligt Kimber och Hattie (2009, s. 75; 2012, s. 223) lärarens uppgift att utvärdera sin uppstart och 

sin påverkan och försöka lokalisera vad problemet ligger och åtgärda det. Av mina observationer 

handlade det i ena elevgruppen om att några elever hade svårare att komma på plats än andra. 

Kimber (ibid.) föreslår att läraren ska beskriva problemen genom att tänka på elevens beteenden 

vid den situation som uppstår. Samtidigt får man inte glömma att analysera hela situationen då 

problemen inte alltid bara gäller eleverna, vilket ofta är antagandet, menar Kimber (2009, s. 76).  

 

Att eftersträva positiva processer istället för att fokusera på det negativa är också ett gynnsamt 

förhållningssätt att ha, vilket samtidigt främjar en positiv klassrumsmiljö (Kimber, 2009, s. 16). 

Vad som än finns för bakomliggande förhållanden så uppmanar Steinberg (2013, s. 11) läraren att 

koncentrera sig på faktorer som hen faktiskt kan påverka så som sin egen attityd och sitt 

beteende. Sedan gäller det som lärare att kunna använda sina styrkor i sitt ledarskap som Hertz 

(2014, s. 21) förespråkar och veta hur man själv fungerar i sin ledarroll. Lärarna fick under 

intervjun tala om deras starka sidor i ledarskapet, där ett par nämnde att de tyckte det var lätt att 

skapa relationer till eleverna. Detta upplevde jag under några lektioner med två av lärarna när de 

undervisade varsin elevgrupp (se 7.2. Strukturen i uppstarten är grundläggande).  

 

Jag upplever att Viktor har ett avslappnat förhållningssätt till eleverna och de verkar respektera 

honom, detsamma gäller Emma. Jag upplever att eleverna är vana med deras tillvägagångssätt och 

att de lyssnar på dem när de säger något och det finns en ömsesidig tillit mellan dem. Deras 

ledarstil avspeglar den demokratiska och den auktoritativa fostransstilen, där sistnämnda har en 

hög grad av både sensitivitet och struktur (se 3.1. Ledarstilar). Av det jag har sett så behöver 

Viktor inte höja rösten för att få elevernas uppmärksamhet och när ljudnivån i klassrummet ökar 

lite säger Viktor ”schh, hör ni” ett par gånger med ett relativt avslappnat, tydligt och bestämd 
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tonläge men han bevarar sitt lugn. Eleverna arbetar i en av allt att döma lugn klassrumsmiljö med 

en behaglig ljudnivå och de verkar måna om att hjälpa varandra. Relationen lärar-elev verkar trygg 

och det känns som att eleverna accepterar läraren som har makten, som enligt Thornberg (2012, 

s. 82) benämns som legitim makt. Detta betyder att eleverna har accepterat Viktor som en 

auktoritet med en legitim makt. Även Emma framstår för mig som en auktoritet som med en lite 

mer styrande hand förmår att skapa en arbetsro väldigt snabbt och jag märker att eleverna vet vad 

Emma kräver utav eleverna vid uppstart. Hennes ton är vänlig men bestämd och hon har lätt till 

skratt och humor, vilket hon själv nämner i intervjun (se 7.1. Ledarskapet i uppstarten betyder 

mycket) och som jag även upplever under ena observationen. Den auktoritativa fostransstilen 

avspeglar hennes ledarskap eftersom hon står fast vid sina spelregler och ställer tydliga krav till 

eleverna, vilket de verkar trygga med.  

 

En bra lärar-elev relation är enligt Hattie (2012, s. 312) av stor vikt för skapandet av en trygg 

klassrumsmiljö där ett optimalt lärande kan ske, vilket även leder till ett fruktbart samarbete 

(Kimber 2009, s. 11). Dock uppmanar Kimber (ibid.) samtidigt lärarna till att hålla en viss distans 

för annars kan det lätt uppstå förvirring om vem som står överst i hierarkin och för att ett 

klassrum ska fungera ”så måste hierarkin vara tydlig och gränserna adekvata” (ibid.). Den typ av 

lärare som blir kompis med eleverna kallar Kimber (ibid.) för ”kompisläraren”. Detta passar till 

viss del in på Roberts lärarstil, vilket jag har fått uppleva på hans lektion. Robert uttrycker att 

relationsskapandet är en styrka i sitt ledarskap. Därmed är det inte sagt att Roberts ledarskap 

innebär att eleverna inte trivs, men att riktlinjerna för vissa elever kan kännas lite suddiga. Detta 

kan upplevas som en otrygg situation för de mer svaga eleverna, säger Kimber (ibid.). Att vara för 

mycket kompis med sina elever kan medföra att det blir en inbördes konflikt inom klassen som 

när eleverna under några lektioner i början kommenterade när en elev kom för sent och 

ifrågasätter lärarens tillsägelser. Men relationsskapandet är enligt Emmas och Viktors yttrande 

grundförutsättningarna för ett ledarskap, vilket stämmer, men att fortfarande kunna skilja på 

kompisbegreppet och sin professionalism i läraryrket, att visa sig som den ansvariga. ”Alla kan ju 

inte göra som dom vill i klassrummet, för läraren måste se till gruppens bästa och tänka på 

helheten”, som Emma uttrycker sig i intervjun, när vi pratar om de tre klassiska ledarstilarna (se 

3.1. Ledarstilar). De flesta av lärarna instämmer i att man som lärare behöver blanda den 

auktoritära och den demokratiska ledarstilen. Det är viktigt att visa att det är en som styr och 

leder och ”tar kommandot” som Viktor uttrycker sig men att man samtidigt kan ge eleverna 

valmöjligheter eller möjligheten att påverka. Det ska vara en balansgång mellan de två första 

ledarstilarna men att man ibland måste få vara ”envåldshärskare” i klassrummet, som Kalle säger. 

”Att eleverna känner att de kan prata och att man lyssnar på vad de har att säga, men att det ändå 

är vi som pedagoger som tar beslutet i slutändan”, förklarar Emma under intervjun. Detta 

tankesätt stämmer överens med den auktoritativa fostransstilen (Thornberg, 2013, s. 88) och visar 

på att lärarna är medvetna om deras ledarskap och reflekterar över sin lärarpraktik.  
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Av mina observationer att döma finns det skillnader i lärarnas ledarskap, dess ledarstilar och i 

vilken mån de har auktoritet. Auktoritet (Thornberg, 2012, s. 80) innebär, som tidigare nämnts, 

att eleverna har accepterat att läraren får bestämma och de upplever att de tjänar på att följa 

lärarens tillsägelser. Enligt min uppfattning så råder det en del tvekan om alla sex lärare till 

hundra procent har fått sin auktoritet. Vissa lärares ledarskap kommer till uttryck på ett tydligare 

sätt än andra, vilket jag känner resulterar i en bättre arbetsmiljö vid lektionens uppstart. Utifrån 

observationerna upplever jag att elevgrupperna har sin påverkan på klassrumsmiljön då alla 

individer är olika men jag får samtidigt känslan av att båda klasserna uppmärksammar varandra. 

De verkar ha en bra sammanhållning där de försöker hjälpa varandra, både på lärarens 

uppmaning men även på eget initiativ. Detta kan tyda på att lärarna har lyckats skapa 

förutsättningar för att eleverna lär sig att ”leda” sig själva som i Emmers och Evertsons studie var 

ett av målen för att skapa en gynnsam inlärningsmiljö (Karlberg & Woolfolk, 2015, s. 56, 57). Ett 

bevis på detta ser jag i en av Sofias lektioner där hon i tionde minuten efter att ha förklarat en 

uppgift inte hör att en elev (A) säger: ”Jag fattar inte”. Detta hörs dock av en klasskompis B som 

stoppar elev A på väg mot Sofia och säger: ”Kom här” och sedan förklarar B för A som säger: 

”tack” och går sedan och sätter sig. Det visar tecken på självstyrning och hjälpsamhet från elev B. 

Jag upplever även detta under en annan lektion där en av dem är med Viktor och eleverna ska 

arbeta i grupp och vissa elever lämnar klassrummet. Emellanåt går Viktor ifrån klassrummet men 

eleverna som sitter kvar arbetar vidare.  

 

Vissa elever i varje klass, speciellt i ena, gav intryck av att vilja ha uppmärksamheten mer än 

andra, vilket gjorde att de ibland ropade rakt ut och vandrade runt i klassrummet. Detta verkade 

dock inte påverka resten av eleverna så mycket, vilket kunde vara ett tecken på att de var vana 

eller helt enkelt accepterade dessa beteenden. I en av mina observationer satt två av eleverna i ena 

elevgruppen på bordet vid två tillfällen. Det ena tillfället var under uppstart, vilket även det 

verkade vara accepterat, inte bara för resten av eleverna men även för läraren som inte markerade 

detta. Efteråt har jag dock frågat den observerade läraren som förklarar att hen tror eleven gör 

det för att kunna se ordentligt eftersom eleven sitter bak i klassrummet. Dessutom säger hen att 

de andra eleverna är väldigt bra på att säga till när de inte kan se och jag upplevde inte heller 

några kommentarer kring bordssittandet men vad hade hänt om alla elever ville sitta på bordet? 

 

Resultatet av lärarnas användning av kroppsspråket och de icke-verbala signalerna under 

uppstarten skiljer sig mellan de involverade lärarna. En del av lärarna visar på ett avslappnat, 

varierande och naturligt kroppsspråk där det för andra inte verkar lika självklart och bekvämt. Jag 

har uppfattningen av att det kan antingen tyda på en osäkerhet från lärarens sida, en obekvämhet 

eller kanske helt enkelt en omedveten reaktion, vilket lärarna under intervjun var ense om. 

Lärarna som jag anser känner sig bekväma i sin utstrålning upplever jag som trygga i sin ledarroll 
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och jag tror att eleverna märker det. Jag upplevde bland annat att Kalle använde kroppsspråket 

mycket under uppstart, både händer och armar tillämpades på ett naturligt sätt. Dessutom 

varierade Kalle sin röst som medförde att eleverna och även jag satt och lyssnade med 

intresserade blickar, när Kalle berättade. Under mina observationer ser jag olika sätt att använda 

sig av kroppsspråkets alla möjligheter som blickar, röstvariation, ansiktsuttryck och lärarnas 

utstrålning i sig. Ett par av lärarna nämner att vissa elever ibland påpekar när lärarna ofta 

använder samma gester, till exempel en bestämd blick, vilket enligt samtliga lärare används 

frekvent och som eleverna ofta reagerar på. Vissa elever har någon gång nämnt för en av lärarna, 

att hen ofta har sina händer vid ansiktet, vilket de tycker ser bekymmersamt ut. Samma tanke slog 

också mig under både observationstillfällen, där jag noterade att denna lärare såg lite bekymrad ut 

och under intervjun nämnde läraren själv att det möjligen kan stämma men att hen inte tänkt på 

det. Ibland räcker det att stå still och kanske skicka en blick som jag ser att samtliga lärare 

använder sig av i uppstarten och nämner i intervjuerna. Enligt Steinberg (2015, s. 76) har icke-

verbal kommunikation en stor påverkan på eleverna, vilket han uppmanar lärarna till att använda 

kontinuerligt innan de talar. Detta säger bland annat Robert och Jessica att de stundtals använder 

sig av i uppstarten när de önskar uppmärksamhet genom att räcka upp en hand i luften men att 

det dock inte alltid fungerar så bra i längden. Min reflektion är att eleverna är uppmärksamma på 

lärarnas kroppsspråk och utstrålning, vilket för lärarna kan vara värt att fundera över.  
 

8.1. Metoddiskussion och generaliserbarhet 

Jag valde att kombinera klassrumsobservationer med kvalitativa intervjuer för att både uppleva 

lärarnas ledarskap men även höra deras bakomliggande tankar kring uppstartsprocessen. En 

nackdel med att kombinera två metoder är ”att datamängden kan bli ohanterligt stor”, menar 

Repstad (2007, s. 27). Valet av den kvalitativa metoden kan påverka studiens generaliserbarhet 

eftersom man bara får inblick i några personers ledarskapsstilar och synsätt. Jag vill därför 

framhäva att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån min undersökning av den 

orsaken att underlaget, bestående av tolv lektionsobservationer och intervjusvar från sex lärare, är 

förhållandevis litet. Det vore exempelvis inte korrekt att hävda att Robert och Jessica inte är 

tydliga auktoriteter eller att de inte är tillräckligt konsekventa i deras ledarskap vid uppstart. 

Utifrån enbart två observationstillfällen och en intervju kan jag omöjligt göra denna bedömning. 

Min avsikt är snarare att i någon mån ge en vink om vilka tendenser som kan förekomma under 

uppstart och vad som kan vara värd att ha i åtanke. 
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9. Slutsats 

Syftet med min studie har varit att belysa hur lärare på mellanstadiets årskurs fem inleder sina 

lektioner, närmare bestämt de första tio minuterna, med fokus på ledarskap och hur detta 

avspeglar sig på eleverna. For att uppnå mitt syfte har jag tagit utgångspunkt i min frågeställning. 

Den ena inriktar sig på hur lärarna startar sina lektioner och hur deras ledarskap och kroppsspråk 

påverkar elevernas sätt att infinna arbetsro och fokus. Avsikten med den andra är att få insikt i 

hur lärarna själva tänker kring uppstart och hur medvetna de är om effekten av deras ledarskap, 

både det verbala och icke-verbala (kroppsspråket).  

 

Min empiri visar på att ledarskapet i uppstarten har stor betydelse för hur snabbt eleverna 

infinner arbetsro och fokus. Samtliga lärare menar att strukturen, som innebär rutiner och 

procedurer, spelar stor roll men att den varierar utifrån lektionsplanering och elevgrupp. Lärarna 

har olika syn på hur lång tid uppstarten få ta men att de känner att det är viktigt att eleverna hittar 

ett lugn innan uppstartens fas två kan börja. Genom lärares olika sätt att starta lektionen upplever 

jag att de balanserar på ledarstilsskalan mellan den demokratiska och ibland nödvändiga 

auktoritära. Ingen av observationerna visar tecken på att lärarna har en låt-gå ledarstil. Vissa lärare 

är mer framstående auktoriteter än andra genom att vara mer konsekventa och tydliga i sitt 

ledarskap, vilket avspeglar den auktoritativa fostransstilen. Samtidigt har de ett lugn som smittar 

av sig på eleverna, vilket innebär att de känner tryggheten i lärarnas tillvägagångssätt. Eleverna 

verkar välbekanta med samtliga lärares uppstart och vet hur de egentligen ska förhålla sig men när 

det gäller att hitta fokus i uppstarten så skiljer detta sig beroende av den undervisande läraren. En 

del av lektionerna präglas av mer oro där eleverna tenderar att ta över styrandet i uppstarten och 

eleverna börjar hyssja på varandra, istället för att direkt visa respekt mot läraren. Självklart gäller 

detta inte alla elever i klassen, men jag upplever ändå att det på något vis drabbar de flesta, 

eftersom det inte går att genomföra den gemensamma uppstarten innan alla är tysta.   

 

Beroende på vem man är som person och vilken elevgrupp man står framför så kan ledarskapet 

vid uppstarten säkerligen variera från gång till gång. Att ha en struktur och skapa rutiner som 

eleverna känner igen är grundbultar i ledarskapet. Det finns många lärare ute i skolorna med olika 

bakgrunder, förmågor och personligheter som troligen har sitt sätt att få elevernas 

uppmärksamhet när de påbörjar sin lektion. ”En del förmågor inom ledarskap kan man 

förmodligen tillägna sig och träna upp men sin lärarpersonlighet har man med sig”, hävdar 

Wikberg (1998, s. 15). Enligt min uppfattning och erfarenhet så har en lärares personlighet stor 

inverkan på de sociala dimensionerna i skolan när det kommer till relationsskapande och 

kommunikation. Om man som person är nöjd med livet och omvärlden och i balans med sig 

själv, så är det en klar tillgång i läraryrket, framgår av Wikbergs bok (1998, s. 19). 
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Generellt ser jag en välfungerande skola med lärare som är medvetna om sitt ledarskap och dess 

utvecklingsmöjligheter. För att få en optimal uppstart har jag upptäckt att det krävs några av 

följande ingredienser i ”receptet”. Ett lugnt, tydligt och positivt förhållningssätt, ledarskapets 

”powerknapp” ska stå på ON från start och kroppen måste utstråla glädje och engagemang. 

Saknas några av dessa ingredienser så blir kakan inte lika bra. För att utvecklas i sin lärarroll vid 

uppstart så är det viktigt att reflektera och utvärdera dem kontinuerligt och helt enkelt följa 

Hatties (2012, s. 213) råd: ”Lär känna din påverkan”. 

  

För att knyta ihop säcken kring ledarskapet i klassrummet, dess betydelse och hur de ”bästa” 

pedagogerna gör så tilltalas jag av Steinbergs (2013, s. 24, 25) mycket använda begrepp och 

tankesätt: kärlek och struktur eftersom det ger en kort och koncis beskrivning av ledarskapet i 

klassrummet. Med kärlek menas (2015, s. 11; 2013, s. 24, 25) relationer och engagemang och 

struktur handlar om didaktik, spelregler, tydligt ledarskap och normer och båda aspekterna ska 

finnas med för att magi kan uppstå. Steinberg (2015, s. 11) sammanfattar orden med att säga: 

”magin uppstår när kärlek och struktur är i balans” och associerar det till ledarskapet i klassrummet. 

Denna magi ger mening i mina ögon och är passande och värt att lyfta i studiens avslutande ord 

samt inför min framtida lärarprofession.   

”Undervisning är så komplext att man aldrig är klar. Man kan alltid lära mer. Lärare ska 
kunna utvecklas under hela arbetslivet, då får man utbildning i världsklass!”  
 

(Dylan Wiliam, 2013) 

9.1. Fortsatt forskning 

Innan jag genomförde min undersökning hade jag för avsikt att även intervjua eleverna men 

kände att det var för stor en uppgift med tanke på den avsatta tiden. Det hade jag verkligen sett 

fram emot för att få en överblick över lärares uppstart och ledarskap ur ett elevperspektiv, vilket 

jag själv känner är väldigt intressant. Sedan är det inte säkert att elever i mitten av mellanstadiet 

hade kunna formulera sina tankar kring lärarens ledarskap och uppstart genom intervjuer men i så 

fall hade man kunnat använda sig av elevenkäter för att följa upp på intervjuerna och därmed få 

ett bredare analysmaterial. För att utföra studien ur ett elevperspektiv var intentionen att använda 

Plickers.com, som är ett responsverktyg som utgår både från en webbsida och från en app, där 

man kan ställa frågor med olika svarsalternativ. Jag tänkte att denna metod kan vara ett snabbt 

och enkelt sätt att framskaffa anonyma svar från eleverna. Samtidigt är det ett smart sätt att väva 

in de digitala verktygen i min studie, vilket har varit i fokus under lärarutbildningen.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Ledarskap vid uppstarten 

  
När tycker du att ditt ledarskap börjar? 

Vad tycker du är viktigast i uppstarten? 

På vilket sätt är du medveten om hur du startar din lektion? 

Vad är betydelsen av ledarskap i uppstarten? 

 
Vad är din tanke med uppstarten? 

Hur inleder du din lektion? 

Hur ser du på fostrande? Behövs det? 

På vilket sätt är du medveten om hur du använder ditt kroppsspråk, icke-verbal kommunikation? 

På vilket sätt använder du dig av hjälpmedel i uppstarten? 

När tycker du att uppstarter fungerar som bäst? 

På vilket sätt fångar du elevernas uppmärksamhet?  

Vad är den största utmaningen vid uppstarten? 

Vilka tycker du är dina starka sidor i ditt ledarskap? 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett 

 

Till lärare på XXskolan  

 
 

Medgivande till deltagande i observation och intervju 

 

Studien, som kommer att handla om lektionsuppstart och lärarens ledarskap, kommer att utföras 

inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Henriette Petersen Lysén som läser termin 

6 på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. Jag har tagit del av en 

muntlig information om studien och jag är införstådd med att jag kommer att observeras i min 

skolmiljö, samt att intervjun kommer att analyseras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas av mig.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

Lärarens namn: _________________________________ Födelsedatum: _________________ 

 

 

Ort och datum: ____________________________________   

 

  

Underskrift lärare: __________________________________   

 

 


