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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskollärare resonerar om arbetet med 
mottagandet av en ny skolklass. Ämnet är relevant att undersöka närmare eftersom lärare har viss 
professionell frihet att själva utforma sin undervisning, vilket kan medföra såväl likheter som 
skillnader i val av arbetssätt och förhållningssätt. Studien ämnar besvara följande tre 
frågeställningar: Hur ser det förberedande arbetet ut inför mottagandet av en ny skolklass? Vad 
fokuseras den första tiden med en ny skolklass? Vad kännetecknar lärarnas ledarskap den första 
tiden med en ny skolklass? Relationell pedagogik utgör studiens teoretiska utgångspunkt och är 
ett perspektiv på utbildning som håller på att ta form såväl i Sverige som internationellt. Teorin 
intar ett relationellt synsätt på utbildning där människan ses som en relationell varelse och 
utbildning, undervisning och lärande ses som relationsprocesser. I studien genomfördes sju 
kvalitativa intervjuer med grundskollärare från två medelstora kommuner i Sverige. 
Intervjumaterialet analyserades därefter tematiskt. 
 
Studiens resultat påvisar att samtliga lärare genomför förberedande arbete inför mottagandet av 
en ny skolklass. Det förberedande arbetet kan delas in i kategorierna överlämningssamtal, 
förbereda material och det logistiska samt att presentera sig för skolklassen och genomföra en 
enklare uppgift. Den första tiden med en ny skolklass ägnar lärarna åt att etablera regler, rutiner 
och klassrumsstrukturer, arbeta med värdegrund och bemöta elevernas förväntningar samt att 
skapa relationer. Gällande lärarnas syn på sitt ledarskap anses det viktigt att vara tydlig och 
konsekvent samt sträng men snäll. Flera lärare lyfter fram svårigheten att hitta en balans mellan 
att vara personlig och privat. Slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att lärarna både i 
det förberedande arbetet och den första tiden med skolklassen både värdesätter och strävar mot 
att främja goda relationer. Lärarna tar sitt ansvar i och för relationer, vilket kan härledas till god 
relationskompetens. Ytterligare en slutsats är att lärarna intar både en auktoritär ledarstil och en 
demokratisk ledarstil den första tiden med en ny skolklass. Den auktoritära ledarstilen synliggörs 
genom att läraren tenderar att vara den person som fastställer rutiner, klassrumsstrukturer och 
önskvärda normer. Den demokratiska ledarstilen synliggörs dels genom att eleverna tillåts vara 
delaktiga i skapandet av klassrumsregler, dels genom att lärarna intar ett förhållningssätt som tar 
hänsyn till elevernas sociala liv och situation. Lärarnas syn på det egna ledarskapet kännetecknas 
av en kombination mellan ett traditionellt synsätt och ett liberal-progressivistiskt synsätt. 
 
Nyckelord: ny klass, gruppbildning, relationer, relationell pedagogik, ledarskap   
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1. Arbetsfördelning  

Under arbetet har vi valt att arbeta mycket tillsammans och gemensamt sökt efter litteratur till 
studiens olika delar. Skrivandet har till viss del delats upp mellan oss, även om vi mot slutet av 
uppsatsen satt mycket tillsammans och formulerade en text som gav studien ett enhetligt språk 
och en tydlig koherens. Studiens inledning och sammanfattning har skrivits gemensamt. Likaså 
har informationsbrev, medgivandeblankett och intervjufrågor utformats i samråd. Avsnittet om 
studiens bakgrund delades upp mellan oss. Frida har haft huvudansvar för rubrikerna om lärarens 
komplexa uppdrag och att etablera normer och formulera regler. Josefin har haft huvudansvaret 
för rubrikerna om lärarens professionella frihet och lärarens betydelse för elevernas lärande och 
utveckling. Vidare har Frida haft huvudansvar för avsnittet om studiens teoretiska utgångspunkt 
medan Josefin hade huvudansvaret för metoddelen och transkriberingen av samtliga intervjuer. 
Avsnittet om tidigare forskning skrevs gemensamt. Vid samtliga intervjutillfällen har båda varit 
närvarande och turats om att hålla i intervjuer. Frida höll i tre intervjuer medan Josefin höll i fyra 
intervjuer. Databearbetningen och analys av intervjumaterialet gjordes sedan gemensamt. Även 
uppsatsens analys och resultat, diskussion och konklusion har skrivits gemensamt. Båda två är 
överens om att vi lagt ner likvärdigt arbete både i form av tid och engagemang. 
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2. Inledning 

Skolan och dess verksamhet kan beskrivas som ett samhälleligt fenomen. Lärares arbete kan 
förklaras som resultatet av många människors agerande och bestämmande under lång tid i 
exempelvis riksdag och regering, på lärarutbildningar samt i kommuner och skolor (Aili, Blossing 
& Tornberg, 2008, s. 13). Därav blir lärares arbete en komplex företeelse där det inte alltid 
framstår som självklart hur arbetsprocesserna bör se ut, vad som formar vad eller vilka insatser 
som bör göras för att förbättra skolverksamheten (ibid., s. 13). Av den anledningen är det särskilt 
intressant att studera lärares arbete mer praktiknära och ur olika perspektiv. En viktig del av 
lärares arbete är att med jämna mellanrum ta emot en ny skolklass. En skolklass består av en 
grupp elever som själva inte valt att delta i denna sammansättning, men som ändå förväntas 
komma överens och agera under gemensamma former. I skolklasser förekommer dessutom stora 
olikheter mellan eleverna. De är bland annat av olika kön, har olika socioekonomisk bakgrund 
samt olika stil och sätt att vara på. Att forma en stabil och välfungerande grupp är således inte en 
enkel uppgift. Därför är det av vikt att inneha kunskap om hur lärare arbetar för att forma och 
utveckla skolklassen.  
 
Vi som skriver den här uppsatsen har endast några månader kvar på vår grundlärarutbildning 
med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Till höstterminen 2020 kommer vi ta emot vår 
egen klass och därför ligger det i vårt intresse att fördjupa våra kunskaper om hur lärare arbetar 
den första tiden med en ny skolklass. Ämnet är relevant eftersom vi, liksom många andra 
lärarstudenter, aldrig fått möjlighet att erfara hur pedagoger arbetar med en ny skolklass. Den 
verksamhetsförlagda utbildningen läggs ofta mitt i terminerna och därmed ges lärarstudenter 
aldrig möjligheten att observera de didaktiska avväganden som pedagogen gör den första tiden. 
Det är problematiskt eftersom samtliga lärare kommer ställas inför denna situation förr eller 
senare. Vår förhoppning är att uppsatsen kan ge lärarstudenter ökad kunskap om hur mötet med 
en ny skolklass kan gestalta sig och vilka aspekter som är viktiga att beakta. Vidare hoppas vi att 
uppsatsen kan bidra med värdefulla erfarenheter och tips inför mötet med vår kommande 
skolklass.  
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3. Bakgrund 

I följande avsnitt beskrivs bakgrunden till uppsatsens syfte. Först görs en beskrivning av hur 
läraryrket har förändrats över tid samt att lärare idag har viss professionell frihet i sitt 
yrkesutövande. Därefter beskrivs forskning om lärarens betydelse för elevernas lärande och 
utveckling. Slutligen beskrivs olika perspektiv på hur lärare kan formulera och etablera normer 
och regler tillsammans med skolklassen.  

3.1 Lärarens komplexa uppdrag  

Lärarens uppdrag har genomgått stora förändringar över tid och kan idag beskrivas som 
komplext. Staffan Selander, professor i didaktik, hävdar att det var betydligt lättare att vara lärare 
för sextio år sedan jämfört med idag. Selander framhåller att förr hade läraren genom sitt ämbete 
en naturlig auktoritet både i samhället och i klassrummet. Om eleverna inte skötte sig var det 
vanligt att bestraffas med kvarsittning eller avstängning. Vidare fungerade skolan som en uttalad 
sorteringsapparat där endast ett fåtal elever fick studera på högre nivå (Selander, 2008, s. 71). 
Idag, menar Selander, förväntas skolan vara inkluderande och fungera som en plats för alla elever 
oavsett kön, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. Läraren har inte längre heller samma 
auktoritära roll utan måste vinna respekt genom sin person, sitt ledarskap och sitt agerande i 
klassrummet (ibid., s. 72). Även författarna Margrethe Brynolf, Inge Carlström, Kjell-Erik 
Svensson och Britt-Louise Wersäll hävdar att skolvärlden idag är komplex med många olika 
relationer, förväntningar och uppdrag. En stor del av läraryrket är därför att kunna agera i flera 
olika typer av situationer och att inta olika roller (Brynolf, Carlström, Svensson & Wersäll, 2012, 
s. 11). Brynolf et al. presenterar en undersökning om lärares syn på hur skolan och lärarrollen 
förändrats över tid. Något som de intervjuade lärarna konstaterar angående skolans relationer till 
eleverna är att de tidigare årtiondenas lärarroll successivt förändrats så att lärarna fått ett allt 
större ansvar för social fostran. Förr tenderade lärare att fungera som rådgivare åt föräldrarna, 
men idag ställer föräldrarna allt högre krav vad gäller lärarens fostrande arbete (ibid., s. 12). Att 
läraruppdraget idag är komplext och alltmer kommit att handla om relationer är något som även 
Robert Thornberg, forskare i pedagogik, belyser. Thornberg talar om ledarskapets dubbla idé, 
vilket innebär att dagens lärare förväntas ha två ledarrollsfunktioner i en grupp. Läraren förväntas 
dels vara en uppgiftsorienterad ledare, dels en socioemotionellt orienterad ledare (Thornberg, 
2013, s. 97). Att vara en uppgiftsorienterad ledare innebär att kunna fastställa målet med 
undervisningen och därefter leda gruppmedlemmarna i riktning mot målet. Att vara en 
socioemotionellt orienterad ledare innebär att ha omsorg om gruppmedlemmarna och främja 
goda relationer i gruppen. Denna dubbla orientering är i allra högsta grad viktig för lärare 
eftersom lärare idag förväntas både leda och fostra sina elever (ibid., s. 97). Enligt författarna 
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Sven Eric Nordenbo, Michael Søgaard Larsen, Neriman Tiftikçi, Rikke Eline Wendt och Susan 
Østergaard bör dagens lärare inneha didaktisk kompetens, ledarskapskompetens och 
relationskompetens. Det visar resultaten från deras forskningsstudie om vilka dimensioner som är 
särskilt gynnsamma för elevers lärande (Nordenbo, Søgaard Larsen, Tiftikçi, Wendt & 
Østergaard, 2008, s. 71). Didaktisk kompetens innebär att läraren har goda ämneskunskaper och 
är skickliga i sitt sätt att undervisa. Läraren har dessutom en bred repertoar av 
undervisningsmetoder samt en förmåga att anpassa material och tillvägagångssätt så att elevernas 
lärande främjas. Didaktisk kompetens innebär även att läraren formulerar tydliga lärandemål så 
att lärandet synliggörs för eleverna (ibid., s. 71). Ledarskapskompetens syftar till att lärare har 
förmåga att leda och reglera det arbete som sker i klassrummet. Det innebär bland annat att 
läraren, tillsammans med eleverna, formulerar klassrumsregler som eleverna förväntas följa. 
Läraren involverar även eleverna i att välja aktiviteter i klassrummet. I sitt arbete ser läraren också 
till att klassen fungerar på ett bra sätt, startar lektionerna som planerat och har smidiga 
övergångar mellan olika klassrumsaktiviteter. Läraren har en god planeringsförmåga som gör att 
så mycket tid som möjligt kan ägnas åt undervisning snarare än administrativa uppgifter (ibid., s. 
71). Relationskompetens innebär att läraren har förmågan att skapa goda relationer till sina elever. 
Läraren ger uttryck för att alla elever har potential att lära och arbetar på ett sätt som aktiverar 
och motiverar eleverna. Den goda relationen mellan lärare och elev bygger på att läraren visar 
respekt, tolerans, empati och intresse för eleverna (ibid., s. 71).  

3.2 Lärarens professionella frihet  

Lärare förväntas inte enbart inneha olika kompetenser, utan även följa olika styrdokument som 
beskriver hur arbetet ska genomföras. Två styrdokument som är särskilt avgörande för 
yrkesutövandet är Skollagen och Läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. I 
dessa går att återfinna beskrivningar om hur utbildningen ska utformas. Enligt Skollagen ska 
samtliga skolformer inom grundskolan utforma utbildningen så att samtliga elever garanteras en 
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (SFS 2010:800, kap. 5, 3 §). Ordningsregler ska 
finnas för varje skolenhet och utarbetas under medverkan av eleverna själva (SFS 2010:800, kap. 
5, 5 §). Vidare ska undervisning i förskoleklass (SFS 2010:800, kap. 9, 2 §) såväl som i grundskola 
(SFS 2010:800, kap. 10, 2 §) främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Även i Lgr 11 
beskrivs hur verksamheten bör utformas för att främja trygghet, studiero och social gemenskap. I 
skolans värdegrund och uppdrag förekommer bland annat formuleringen att ”omsorg om den 
enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten” (Lgr 11, 2019, s. 6). Varken i 
Skollagen eller Lgr 11 beskrivs det hur lärare ska arbeta rent praktiskt för att uppnå dessa krav, 
vilket kan härledas till lärares professionella frihet. Trots att skolan idag beskrivs som mål- och 
resultatinriktad (Wahlström, 2016, s. 90) har lärare fortfarande en repertoar av olika 
handlingsalternativ och eget beslutstagande. Lärare är fria att utforma sin undervisningspraktik på 
det sätt som anses bäst utifrån gruppen, kursplanen samt utifrån den kultur som råder på skolan. 
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Många lärare beskriver denna professionella frihet som essentiell för att kunna utföra sitt arbete 
på ett tillfredsställande sätt (Parding, 2010, ss. 105-106). Med tanke på att lärare har frihet att 
iscensätta styrdokumentens krav på olika sätt är det relevant att undersöka huruvida det 
förekommer skillnader eller gemensamma mönster i lärares arbete.  

3.3 Lärarens betydelse för elevernas lärande och utveckling  

Lärarens betydelse för elevernas lärande och utveckling har på senare tid fått allt större 
uppmärksamhet inom empirisk forskning (se bl.a. Aspelin, 2012; Grosin, 2006; Hattie, 2009; 
Martin & Dowson, 2009). En forskare som fått stor internationell uppmärksamhet inom området 
är John Hattie. I boken Synligt lärande sammanställer Hattie 800 metaanalyser om olika 
påverkansfaktorer för att ge ett globalt perspektiv på vilka påverkansfaktorer som är mer eller 
mindre gynnsamma för elevers lärande (Hattie, 2009, s. 35). Varje påverkansfaktor har tillskrivits 
en effektstorlek, vilket är ett mått på hur stor effekt påverkansfaktorn har på elevers lärande 
(ibid., s. 25). När Hattie har studerat påverkansfaktorer som kan härledas till lärarens uppdrag har 
han funnit tre stycken som har särskilt stor påverkanskraft. Dessa är lärare som använder vissa 
undervisningsmetoder, lärare med höga förväntningar på alla elever och lärare som har byggt upp 
positiva relationer till eleverna (ibid., s. 176). Utifrån resultaten i sin metaanalys drar Hattie sex 
slutsatser kring vad som leder till undervisning av hög kvalitet. Fyra av dem kan sammankopplas 
med lärarens roll eller dennes relation till eleverna.  
 

1. Lärare tillhör de starkaste påverkansfaktorerna på lärande.  

2. Lärare måste vara instruktiva, påverkande, omtänksamma och aktivt och passionerat 
engagerade i undervisning och lärande.  

3. Lärare måste vara medvetna om vad varenda elev i klassen tänker och kan för att 
skapa meningsfulla upplevelser utifrån detta. De måste ha goda kunskaper om sitt 
ämne för att kunna erbjuda meningsfull återkoppling till stöd för elevens progression 
genom kursplanens olika nivåer. [...] 

4. Skolledare och lärare måste skapa skolor, personalrum och klassrumsmiljöer där 
misstag välkomnas som en möjlighet för lärande, där man uppmuntras att förkasta 
felaktig kunskap och förståelse och där deltagarna kan känna trygghet i att lära, lära 
igen och utforska kunskap och förståelse (Hattie, 2009, s. 320). 

                          

I likhet med Hatties resultat har även forskarparet Andrew J. Martin och Martin Dowson kommit 
fram till att läraren har stor betydelse för elevers lärande. I deras forskningsöversikt drar de bland 
annat slutsatsen att såväl teoretiska resonemang som empirisk forskning talar för att goda 
relationer lärare och elever emellan är avgörande för att elever ska kunna fungera och må bra i 
skolan. Vidare konstaterar de att goda relationer i skolan bidrar till ökad motivation, engagemang 
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och måluppfyllelse hos eleverna (Martin & Dowson, 2009, s. 351). Det finns även svenska 
rapporter som visar på lärarens betydelse för elevernas lärande och utveckling. I en rapport från 
Skolverket har man undersökt skolors olikheter och deras betydelse för elevernas studieresultat. I 
undersökningen återfanns tre framträdande likheter mellan de skolor med hög måluppfyllelse. 
Det var lärarnas förhållningssätt, lärarnas relationer till eleverna och att skolorna har en 
organisation och/eller storlek som understödjer förtroendefulla relationer (Skolverket, 2005, s. 
44). Grunden för arbetet är att skolorna organiserats på ett sätt som möjliggör få och nära 
relationer mellan elever och lärare. Det kan dels innebära att skolan har ett litet elevantal, dels 
innebära att skolan organiseras i mindre enheter (ibid., ss. 44-45). Det gör att lärarna kan utveckla 
god kännedom om sina elevers hela situation, såsom familjeförhållanden och deras sociala 
situation i skolan såväl som deras kunskapsutveckling. Det gör även att lärarna lyckas etablera en 
förtroendefull relation och dialog med sina elever (ibid., s. 45). Sett till förhållningssätt 
karaktäriseras lärarna av att vara engagerade, omsorgsfulla och pådrivande i sin relation till 
eleverna. De fokuserar inte enbart på kunskapsmålen utan lägger även stor vikt vid social omsorg 
(ibid., s. 45). I en annan rapport har Skolinspektionen granskat hur ett antal grundskolor arbetar 
för att främja studiero i undervisningen. Ett av granskningens huvudsakliga resultat är att 
elevgruppen inte är den mest avgörande faktorn för om det råder studiero eller inte. Istället 
handlar det om lärarens agerande och undervisningens ramar (Skolinspektionen, 2016, s. 10). 
Ytterligare ett resultat är att lärares förutsättningar att skapa studiero påverkas av andra faktorer 
på skolan, såsom rektorns ledarskap samt hur denne väljer att organisera och strukturera arbetet 
(ibid., s. 12). Läraren spelar med andra ord en avgörande roll för hur elevernas lärande utvecklar 
sig. Samtidigt är läraren delvis beroende av övriga kollegor på skolor för att kunna skapa goda 
lärandemiljöer.  

3.4 Etablera normer och formulera regler  

Varje skolklass utvecklar med tiden normer för hur man ska bete sig och vad som anses 
acceptabelt. Normer kan definieras som ”oskrivna regler som styr och påverkar våra beteenden 
och åsikter” (Dahlkwist, 2019, s. 79) och gör att gruppens medlemmar beter sig relativt likartat 
från gång till gång och från en situation till en annan (Hwang & Nilsson, 2014, s. 56). Matts 
Dahlkwist, forskare och författare inom pedagogik, hävdar att en grupp inte kan fungera utan 
normer och regler eftersom alla grupper behöver viss struktur och förutsägbarhet. Om normer 
eller regler saknas i en grupp, till exempel när en ny grupp bildas, kommer ett spontant system av 
mer eller mindre synliggjorda normer att ändå skapas (Dahlqwist, 2019, s. 79). Dahlkwist gör 
åtskillnad mellan positiva och negativa normer. Exempel på positiva normer kan vara att det ger 
status eller uppmuntras när eleverna hjälps åt och är bra kompisar till varandra. Exempel på 
negativa normer kan vara att eleverna struntar i skolarbetet eller att de inte säger till om någon 
utsätts för kränkningar. När negativa normer utvecklas i en klass försämras lärandemiljön 
avsevärt och därför bör lärare hela tiden arbeta för att utveckla positiva normer (ibid., ss. 79-80). 
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Ett sätt att utveckla positiva normer är genom att formulera regler. Enligt specialläraren och 
psykoterapeuten Birgitta Kimber är regler viktiga eftersom de bidrar till god studiemiljö och 
samvaro i skolklassen (2008, s. 32). Att utforma regler är dock inte oproblematiskt utan det finns 
flera aspekter som bör tas i beaktande. Utformandet av regler bör först och främst involvera 
eleverna (Dahlqwist 2019, s. 96; Kimber, 2008, s. 32). Dahlqwist poängterar att det är av vikt att 
reglerna formuleras och diskuteras gemensamt så att skolklassen utvecklar en grundläggande 
acceptans för dem (2019, s. 96). Vid utformandet av regler är det också centralt att betona vikten 
av att samtliga elever vet vad som förväntas av dem och är införstådda med konsekvenserna för 
dem som bryter mot reglerna (Dahlqwist, 2019, s. 93). Läraren måste också reflektera över hur 
reglerna formuleras. Fördelaktigt är om skolklassen tillsammans formulerar ett fåtal regler där det 
klart framgår vad som gäller (Kimber, 2008, s. 32). Reglerna måste vara konkreta och tydliga för 
eleverna (ibid., s. 32) så att de vet vad som förväntas av dem. Enligt Kimber är det allra bästa 
”om man formulerar regler i form av observerbara beteenden och att de uttrycker något man vill 
istället för negationer” (2008, s. 32). Reglerna bör således vara formulerade i termer av vad 
eleverna får göra snarare än vad de inte får göra. På det sättet kan lärare uppmuntra eleverna när 
reglerna följs istället för att kommentera när de inte följs.  
 
Robert Thornberg har undersökt vilka regler som är vanligt förekommande i svenska 
grundskolor. I forskningsstudien återfanns regler som kunde indelas i kategorierna relationella 
regler, strukturerande regler, skyddande regler, personella regler och etikettsregler (Thornberg, 
2008, s. 27). Relationella regler handlar om hur eleverna bör bete sig gentemot varandra. De 
uppmuntrar eleverna att ta allas välmående i beaktande samt att inte kränka eller göra andra illa 
fysiskt eller psykiskt. Exempel på relationella regler är att inte mobbas eller slåss, att inte skratta åt 
någon som gör fel, liksom påbud som att vara snäll och hjälpsam (ibid., s. 27). Strukturerande 
regler syftar till att skapa struktur i verksamheten. Inom denna kategori återfanns undergrupperna 
aktivitetsregler och miljöregler (ibid., ss. 27-28). Aktivtitetsregler handlar om att aktiviteterna i 
gruppen ska fungera, till exempel att räcka upp handen, att inte störa andra under arbete eller att 
läsa instruktionerna noga (ibid., ss. 27-28). Miljöregler handlar om att strukturera och upprätthålla 
skolans fysiska miljöer, till exempel att städa efter sig eller inte skräpa ned på skolan (ibid., s. 28). 
Den tredje kategorin är skyddande regler som handlar om säkerhet och hälsa. Sådana regler 
innefattar ofta förbud mot att utsätta sig själv och andra för skaderisker. Exempel på skyddande 
regler är att inte springa inomhus eller cykla på skolgården (ibid., s. 29). Den fjärde kategorin är 
personella regler och dessa uppmuntrar till ansvarstagande och reflektion över det egna 
beteendet. Exempel på personella regler är att göra sitt bästa eller att tänka på vad man säger och 
hur man agerar (ibid., s. 29). Den sista kategorin är etikettsregler. Etikettsregler handlar om hur 
eleverna ska uppföra sig och uttrycker vanligtvis det som anses vara sedvänja eller tradition. 
Exempel på sådana regler är att inte ha keps eller mössa inomhus, att inte tugga tuggummi och att 
ha ett bra bordsskick i matsalen (ibid., s. 29).  
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4. Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som är av relevans för studiens analys och 
diskussion. Avsnittet fokuserar forskning om lärarens ledarskap. Forskningen belyser dels olika 
ledarroller som lärare kan inta i sitt yrkesutövande, dels hur lärare själva uppfattar sitt ledarskap. 
Båda perspektiven är relevanta att ta i beaktande när lärares ledarskap studeras närmare. Lärarens 
ledarskap är viktigt att belysa i denna studie eftersom läraren genom sitt ledarskap hanterar den 
sociala situationen i klassrummet.  

4.1 Lärarens ledarskap  

De flesta studier om lärarens ledarskap ämnar undersöka huruvida gruppers normer och 
arbetsklimat har ett samband med lärares sätt att leda. Pionjärer som kommit att betyda mycket 
för forskning om lärarens ledarskap och ledarroller är Kurt Lewin och Ronald Lippitt. Redan år 
1938 presenterade forskarna en studie där ledarrollerna demokratisk och auktoritär 
introducerades för omvärlden (Lewin, Lippitt & White, 1939, s. 271). Året därpå presenterade 
forskarna en ny och mer omfattande studie, nu tillsammans med forskaren Ralph K. White. I 
denna studie presenterade forskartrion ytterligare en ledarroll som de benämnde låt-gå (ibid., s. 
271). Trots att deras experiment ligger långt tillbaka i tiden används deras benämningar av olika 
ledarroller än idag (se bl.a. Angelöw, Jonsson & Stier, 2015, s. 176; Svedberg, 2016, ss. 271-272). I 
studien som genomfördes av Lewin, Lippit och White deltog totalt 20 pojkar. Forskarna delade in 
pojkarna i grupper om fyra och lät dem göra olika sorters pyssel tillsammans. Varje grupp hade 
en ledare som ansvarade för dem. Ledarna fick i uppdrag att inta olika roller för att se hur 
gruppen responderade på deras agerande. Rollerna som ledarna skulle inta var auktoritär, 
demokratisk eller låt-gå. Gruppen arbetade tillsammans under en femmånadersperiod och under 
denna tid exponerades varje grupp för samtliga ledarstilar (Lewin, Lippitt & White, 1939, ss. 271-
272). Den auktoritära ledaren fattade alla beslut på egen hand utan att diskutera dem med 
gruppen. I samband med pysslet gavs gruppen enstaka instruktioner i taget, vilket innebar att 
barnen aldrig visste vad som skulle ske härnäst. Ledaren styrde upp arbetet genom att bestämma 
hur arbetet skulle fördelas samt vilka som skulle arbeta ihop. När arbetet väl påbörjats så deltog 
ledaren inte i grupparbetet, utan barnen fick till stor del utföra arbetet själva (ibid., ss. 273-274). 
Till skillnad från den auktoritära ledaren lät den demokratiska ledaren barnen vara delaktiga i 
gruppdiskussioner och planering av aktiviteter. Alla slutgiltiga beslut fattades av barnen och 
ledaren tillsammans. Den demokratiska ledaren deltog även i barnens aktiviteter. Ledaren fanns 
hela tiden tillgänglig för att ge såväl beröm som kritik samt erbjöd hjälp när det behövdes (ibid., 
ss. 273-274). Låt-gå-ledaren förhöll sig passiv till barnen och deras aktiviteter samt överlät allt 
beslutsfattande åt gruppen. Ledaren gav endast råd och hjälp om gruppen efterfrågade det, i 
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övrigt deltog ledaren inte i gruppens aktiviteter (ibid., ss. 273-274). Studiens resultat visade att 19 
av 20 pojkar föredrog den demokratiska ledaren framför den auktoritära ledaren. Pojkarna 
beskrev den auktoritära ledaren som alldeles för strikt och inte särskilt lyhörd för elevernas idéer. 
Å andra sidan föredrog flera av barnen den auktoritära ledaren framför låt-gå-ledaren. Det 
berodde framför allt på att låt-gå-ledaren var frånvarande och inte styrde aktiviteten i tillräckligt 
hög utsträckning (ibid., ss. 284-285).  
 
Det finns även studier som ämnar belysa hur lärare ser på sig själva som ledare. Forskarna Bruce 
Johnson, Victoria Whitington och Murray Oswald har genomfört en studie om hur 
australiensiska lärare ser på sig själva som ledare i klassrummet. Studien grundar sig i ett 
frågeformulär bestående av öppna frågor som lärarna fick besvara (Johnson, Whitington & 
Oswald, 1994, s. 264). Mot bakgrund av lärarnas svar kunde forskarna urskilja ett traditionellt 
synsätt, ett liberal-progressivistiskt synsätt och ett socialt kritiskt synsätt (ibid., ss. 265-272). Det 
traditionellt orienterade synsättet kan härledas till Lewin, Lippit och Whites auktoritära ledarstil. 
Lärare inom detta synsätt har en föreställning om att man ska vara hård men rättvis i samspelet 
med eleverna. Kommunikationen mellan lärare och elev beskrivs som en envägsprocess där 
eleverna förväntas respektera läraren och dennes auktoritet. Den optimala lärmiljön är när 
eleverna är lydiga och konforma. Flera av lärarna inom det traditionellt orienterade synsättet 
föredrar en relation till eleverna som är distanserad och opersonlig men som har ett drag av 
paternalistisk välvilja. Gällande elevernas sociala utveckling uppfattas den inte vara lärarnas 
ansvar, istället uppfattas det ligga på föräldrar och andra utanför skolan (ibid., ss. 268-269). Det 
liberal-progressivistiska synsättet kan härledas till Lewin, Lippit och Whites demokratiska 
ledarstil. Det liberal-progressivistiska synsättet innebär att läraren värdesätter samarbete och 
demokrati och ser detta som viktiga delar i fostransuppdraget. Kommunikationen mellan lärare 
och elev beskrivs av flera lärare som en tvåvägsprocess som präglas av en ömsesidig respekt för 
varandra. Sett till lärande ses det som en process som i första hand initieras och kontrolleras av 
eleven. Flera lärare inom det liberal-progressivistiska synsättet uppger i studien att de ställer sig 
kritiska till alltför traditionella ansatser eftersom det gör lärarna ansvariga för elevernas beteende. 
Istället betonar de att eleverna har stort ansvar för det egna handlandet och lärandet i skolan. 
Lärare inom det liberal-progressivistiska synsättet hävdar att de undervisar hela eleven och 
uppfattar att läraryrket inte enbart handlar om att undervisa i skolämnen, utan även att bry sig om 
elevernas sociala liv och situation. För att uppnå skolframgångar anser dessa lärare att skolan 
måste skapa lärandemiljöer som präglas av värme, trygghet och uppmuntran (ibid., ss. 269-271). 
Enligt studiens resultat beskriver majoriteten av lärarna att de intar antingen ett traditionellt 
synsa ̈tt eller ett liberal-progressivistiskt synsa ̈tt (ibid., s. 273). Med andra ord tenderar dessa 
synsätt vara vanligast förekommande inom skolans värld. Det social kritiska synsättet kan inte 
sammankopplas med någon av Lewin, Lippit och Whites kategorier utan utgör en egen syn på 
ledarskap. De lärare med ett social kritiskt synsätt uttrycker en kritik gentemot skolan som 
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disciplinerande eller fostrande institution. Lärarna hävdar bland annat att skolan och dess 
undervisning gynnar vissa elevgrupper och missgynnar andra. Skolan anses också, genom sin 
struktur och sätt att fungera, bidra till att skapa många av de problematiska beteenden som lärare 
kämpar mot. Många lärare tenderar dessutom att lägga orsaken till problemen hos eleverna 
snarare än hos sociala, ekonomiska eller politiska krafter (ibid., ss. 272-273). Endast ett fåtal 
lärare, ungefär 2-3 % av dem, beskriver att de intar ett socialt kritiskt synsätt (ibid., s. 273).  
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5. Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt beskrivs den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för studien. Först 
introduceras begreppet relationell pedagogik. Därefter görs en beskrivning av teorins framväxt 
och grundläggande tankar. Slutligen förklaras centrala begrepp som relationskompetens och 
mellanrum. Teorin har valts eftersom den gör det möjligt att studera, analysera och 
problematisera lärares erfarenheter och upplevelser av att motta en ny skolklass.  

5.1 Relationell pedagogik  

Relationell pedagogik är ett relativt nytt och oetablerat forskningsfält som håller på att ta form 
både i Sverige och internationellt. Kännetecknande för relationell pedagogik är att människan ses 
som en relationell varelse och att utbildning, undervisning och lärande ses som 
relationsprocesser. Inom teorin ges relationer företräde framför enskilda individer och sociala 
strukturer då man försöker förstå pedagogiska fenomen och praktiker (Aspelin & Johansson, 
2017, ss. 159-160). Med andra ord antas relationer föregå undervisning och lärande. Något som 
särskilt betonas inom relationell pedagogik är mellanmänskliga och personliga möten. Lärarens 
möten med elever kan inrymma både möjligheter och svårigheter och har stor betydelse för deras 
utveckling såväl som kunskapstillägnande (ibid., s. 160). Relationell pedagogik fick internationellt 
genomslag 2004 genom författarna Charles Bingham och Alexander Sidorkin. I sin antologi sätter 
författarna begreppet relationer i ett pedagogiskt sammanhang samtidigt som de kritiserar dagens 
utbildning. De problem som förekommer i skolor, såsom oordning eller bristande motivation, 
anses bottna i ett skolsystem som inte värdesätter relationers betydelse för lärande tillräckligt 
(Bingham & Sidorkin, 2004, ss. 5-6). Genom att mynta begreppet relationell pedagogik ämnar 
författarna synliggöra den betydelse möten och relationer har för elevers prestationer (ibid., s. 2). 
Bingham och Sidorkin framhåller att all utbildning handlar om människor som möts för att lära 
tillsammans. Skolan är en plats där eleverna träffar olika människor, etablerar relationer och 
därigenom tillskansar sig olika kunskaper och erfarenheter. Mötet med andra människor och de 
relationer som etableras är således kärnan i allt lärande (ibid., s. 5).  
 
I Sverige introducerades relationell pedagogik 2011 av Jonas Aspelin och Sven Persson. I boken 
Om relationell pedagogik redogör författarna för teorins grundläggande tankar. Inom relationell 
pedagogik menar man att jaget uppstår i relationer (jfr. Buber, 1994; Mead, 1976). Människan 
föds i relation till andra människor och fortsätter sedan utvecklas i relation till sin omvärld. Det är 
i mötet med andra människor som människan förverkligas (Aspelin & Persson, 2011, s. 18). 
Inom utbildning är det huvudsakliga syftet att eleverna ska utvecklas till ansvarstagande och 
kärleksfulla personer i relation till andra. Det är elevernas hela utveckling, snarare än avgränsade 
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kunskaper eller färdigheter, som utgör mål för arbetet (ibid., s. 19). För att eleverna ska utvecklas 
på ett optimalt sätt förutsätts en god relation mellan lärare och elev. Aspelin och Persson 
framhåller att om eleverna har förtroende för sin lärare kommer de ta ansvar för sitt lärande och 
sin personliga utveckling. Även relationen till övriga kamrater framhävs som betydelsefull för 
elevernas lärande och utveckling, men relationen till läraren intar en särställning (ibid., s. 19). I 
undervisningen ska läraren fokusera på att ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper, fakta, 
färdigheter, värden och normer. Kunskapsinnehållet ska hela tiden integreras med eleverna som 
personer och bli en del av deras vardagliga handlingar. En viktig uppgift för läraren är därför att 
bistå eleverna i sökandet efter att förstå sin omvärld och sig själv i relation till omvärlden (ibid., s. 
20). Aspelin och Persson betonar att kunskapsförmedlandet kan ske både indirekt och direkt. 
Läraren lär ut ett innehåll indirekt genom att förmedla särskilda kunskaper och iscensätta miljöer 
för lärande. Vanligen använder läraren olika medel för att elevernas handlingar ska påverkas i 
riktning mot vissa relationer och identiteter. Läraren lär även ut direkt genom sitt personliga 
förhållningssätt och relaterande till eleverna (ibid., s. 20). En annan bärande tanke är att 
kunskapstillägnadet sker genom dialog med andra människor. Enligt Aspelin och Persson är det 
först i genuin dialog som utbildning verkligen berör. Genuin dialog uppstår när två personer för 
samtal med varandra och är beredda att svara an på och ansvara för den andras handlingar. Ett 
exempel är när en lärare söker sig till en elev och vill att ett äkta samtal gällande ett angeläget 
innehåll ska påbörjas och upprätthållas. Det är huvudsakligen på detta sätt som relationer mellan 
lärare och elever uppstår och därför utgör dialog den relationella pedagogikens signum (ibid., s. 
20).  

5.2 Relationskompetens och mellanrum  

Inom relationell pedagogik förekommer två centrala begrepp som är av särskild relevans för 
lärare. Dessa är relationskompetens och mellanrum. Relationskompetens kan definieras som 
förmågan att bygga goda relationer med andra människor. Begreppet förknippas vanligtvis med 
yrken där man arbetar med relationer utifrån det övergripande syftet att främja människors 
välfärd och hälsa (Aspelin, Jederlund & Aneer, 2017, s. 4). Författarna Jonas Aspelin, Ulf 
Jederlund och Lillemor Aneer menar att begreppet fått en undanskymd roll vad gäller 
diskussioner om utbildning och lärande. Det kan bero på att relationskompetens ofta har knutits 
till personlighetsdrag snarare än setts som en del av lärarens professionalitet (ibid., s. 4). Inom 
svenskt lärarutbildningsbetänkande framhävs förmågan att bygga relationer som central, även om 
begreppet relationskompetens aldrig nämns uttryckligen. Bland annat konstateras att 
undervisningen i grund och botten handlar om möten mellan människor. En förutsättning för att 
dessa möten ska bli framgångsrika är att både lärare och elever har förmågan att leva sig in i 
varandras tankar, känslor och avsikter (SOU:2008:109, s. 215). Vidare konstateras att ”ingenting 
är egentligen viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och varm relation till sina elever” 
(ibid., s. 216). Eftersom relationskompetens utgör en väsentlig del av lärares arbete är det 
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intressant att undersöka hur den synliggörs i arbetet med en ny skolklass. Aspelin, Jederlund och 
Aneer har tagit fram ett flertal punkter som kännetecknar en relationskompetent lärare. En 
relationskompetent lärare strävar hela tiden mot att främja relationer som kännetecknas av 
omsorg, förtroende och respekt. Vidare reflekterar läraren över sitt ansvar i och för relationer 
samt över sitt ansvar för elevernas välgång (Aspelin, Jederlund & Aneer, 2017, s. 4). När det 
kommer till socialt samspel kännetecknas lärares relationskompetens av god förma ̊ga att 
uppma ̈rksamma elevernas agerande samt att ge eleverna respons pa ̊ ett sa ̈tt som leder till att 
relationen vidgas, växer och stärker de inblandade personerna. Mer specifikt handlar det om att 
läraren gör sig förstådd och förstår sina elever samt bekräftar eleverna genom sitt sätt att 
kommunicera. Detta förutsätter att läraren klarar av att vara sensitiv och samtidigt respondera på 
ett konstruktivt sätt i konkreta situationer. Lärarens relationskompetens handlar i första hand om 
lärares relationer med sina elever, men innefattar även andra relationer som elev-elev, lärare-
grupp, elev-grupp och lärare-elevers vårdnadshavare (ibid., s. 4).  
 
Även om läraren innehar relationskompetens finns det fortfarande aspekter av undervisningen 
som är svåra att kontrollera. Detta belyser utbildningsfilosofen Gert Biesta med hjälp av 
begreppet mellanrum. Enligt Biesta kan de relationer som uppstår mellan lärare och elev förstås i 
termer av mellanrum. Biesta menar att utbildning grundar sig i interaktionen mellan den som 
utbildar och den som blir utbildad samt att utbildning handlar om de aktiviteter som var och en 
gör. Mellan den som utbildar och den som utbildas finns ett gap, ett mellanrum, och det är i detta 
utrymme som lärande sker (Biesta, 2004, ss. 12-13). Lärande är således något som sker mellan 
lärare och elev, inte inom läraren eller eleven. Eftersom det är i mellanrummet som lärande sker 
bör läraren inte sträva mot att överbrygga mellanrummet. Istället bör läraren ägna 
uppmärksamhet åt de risker och möjligheter som sätts på spel i mellanrummet mellan lärare och 
elev (ibid., s. 11). Biesta beskriver mellanrummet mellan lärare och elev som oförutsägbart och 
riskfyllt, eftersom läraren aldrig kan vara helt säker på vad som ska hända i det. Därav är det svårt 
att förutse resultatet av enskilda handlingar. Å andra sidan skapar mellanrummet stora 
möjligheter eftersom det är i mellanrummet som lärare och elever kan ge uttryck för vilka de är 
och träda fram som subjekt (ibid., ss. 21-22). Eftersom mellanrummet är ett område som präglas 
av risker och oförutsägbarhet kan en naturlig reaktion vara att försöka kontrollera det. En sådan 
reaktion kan säkerligen ske i början av arbetet med en ny skolklass, då läraren ska försöka etablera 
goda relationer både mellan sig själv och eleverna samt mellan eleverna. Av den anledningen är 
det intressant att undersöka om och hur lärare arbetar för att försöka styra det som sker i 
mellanrummet.  
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6. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur grundskollärare resonerar om arbetet med mottagandet av en 
ny skolklass. Studien ämnar besvara följande frågeställningar:  

 

a)  Hur uppger lärarna att det förberedande arbetet ser ut inför mottagandet av en ny 
skolklass?  

b)  Vad uppger lärarna att de fokuserar på den första tiden med en ny skolklass?  
c)  Hur uppger lärarna att de ser på sitt ledarskap den första tiden med en ny skolklass?  
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7. Metod 

I följande avsnitt presenteras och motiveras val av metod. Vidare beskrivs urval av 
intervjudeltagare, utformning av intervjufrågor samt hur insamlad data har bearbetats och 
analyserats. Slutligen motiveras etiska ställningstaganden samt validitet och reliabilitet.  

7.1 Kvalitativa intervjuer  

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har valts som metod för denna studie. För att kunna 
besvara studiens frågeställningar var det viktigt att använda en metod som gav detaljrika svar. 
Kännetecknande för kvalitativa intervjuer är att intervjuaren ställer raka och enkla frågor som ger 
komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2010, s. 25). Det gör att intervjuaren slutligen sitter med 
rikt material där intressanta skeenden, mönster och åsikter kan noteras (ibid., s. 25). Vid samtliga 
intervjutillfällen har färdigformulerade intervjufrågor använts (se bilaga 3), vilket är särskilt 
fördelaktigt när det är två personer som genomför intervjuer (Bryman, 2008, s. 416). Genom att 
utgå från färdigformulerade intervjufrågor säkerställer man att de olika intervjuerna blir 
jämförbara (ibid., s. 416). Metoden medför dock vissa begränsningar. I intervjuerna uppgav 
lärarna hur de arbetar den första tiden med en ny skolklass, men som intervjuare har vi inte haft 
möjlighet att observera huruvida lärarnas beskrivningar överensstämmer med verkligheten. Av 
den anledningen är det svårt att säkerställa att lärare arbetar och förhåller sig på de sätten de 
uppger. Jan Trost, författare och sociolog, lyfter även fram trovärdigheten som ett potentiellt 
problem (2010, s. 133). Kvalitativa intervjuer kräver nämligen att intervjuaren framhåller 
forskningsresultaten på ett sätt som gör studiens resultat och analys trovärdig (Trost, 2010, s. 
133). Om resultat och analys beskrivs utan någon form av evidens finns risken att olika 
resonemang framstår som lösryckta. För att visa på en trovärdig analys av materialet används citat 
från intervjudeltagarna genomgående i analysdelen. Vidare beskrivs intervjusituationen samt 
hantering av data noggrant i metoddelen för att läsaren ska få en god inblick i hur materialet 
hanterats.  

7.2 Urval av intervjudeltagare  

Intervjudeltagarna i studien är sju yrkesverksamma grundskollärare från två kommuner i 
Mellansverige (se tabell 1). Av totalt sju grundskollärare arbetar endast två av dem på samma 
skola. Deltagarna valdes medvetet ut till studien eftersom de är yrkesverksamma och har 
erfarenhet och kunskap som är av relevans för studiens forskningsfrågor. Att medvetet välja ut 
intervjudeltagare som anses relevanta för studien är en metod som Alan Bryman, professor i 
samhällsforskning, kallar målinriktat urval (2008, s. 392). Genom målinriktat urval kan 
intervjuaren således välja personer som skiljer sig från varandra för att kunna samla in ett varierat 
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material (Bryman, 2008, s. 392). Vid kvalitativa studier av homogena grupper är det av vikt att 
försöka hitta variationer mellan personerna som deltar (Trost, 2010, s. 137). Därför valdes 
intervjudeltagarna utifrån vilken årskurs de arbetar i, vilken skola de arbetar på och vid vilken 
tidpunkt de tog sin lärarexamen. Om lärare från enbart samma årskurs eller samma skola hade 
tillfrågats fanns en risk att svaren skulle påminna alltför mycket om varandra. Vidare fanns en risk 
att lärare som tagit examen vid samma tidpunkt fått med sig liknande tips eller verktyg från 
utbildningen. Ett målinriktat urval resulterade därmed i en bredare bild av hur lärare arbetar den 
första tiden med en ny skolklass. Samtliga intervjudeltagare kontaktades via mail och 
informerades om studien och dess syfte. De lärare som ville delta fick därefter en 
informationsblankett (se bilaga 1) samt en medgivandeblankett (se bilaga 2) skickade till sig. 
Medgivandeblanketten skrevs på och samlades in vid intervjutillfället.  
 
Tabell 1. Beskrivning av intervjudeltagarna i studien  

 
  

Antal år som 
yrkesverksam 

Behörighet Undervisar just nu i årskurs  

Lärare A  18 år   1-7  3   

Lärare B  23 år   1-7  3    

Lärare C  10 år  Förskola-6 Förskoleklass    

Lärare D  19 år  1-7  3   

Lärare E  18 år  1-7 1   

Lärare F  10 år   F-6  6, 7   

Lärare G  35 år   F-5  2  

7.3 Utformning av intervjufrågor  

Vid intervjutillfällena användes en intervjuguide (se bilaga 3) för att säkerställa att relevanta 
frågeställningar togs upp. En intervjuguide är en lista med frågor som ska behandlas vid intervjun 
(Bryman, 2008, s. 419; Trost, 2010, s. 71). Trost anser att intervjuguiden bör vara kort och 
innehålla frågeområden så att den intervjuade får styra ordningsföljden i intervjun (2010, s. 71). 
Vi valde dock att ha en intervjuguide med tydligt formulerade huvudfrågor och följdfrågor för att 
säkerställa att intervjusituationen blev densamma för alla intervjudeltagare. De inledande frågorna 
handlar om deltagarnas bakgrund, vilket ligger i linje med Brymans rekommendationer. 
Intervjufrågorna bör behandla bakgrundsfakta om intervjudeltagarna eftersom det kan vara av 
relevans för studiens sammanhang (Bryman, 2008, ss. 419-420). Övriga intervjufrågor är av 
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öppen karaktär för att möjliggöra innehållsrika svar från den intervjuade. Vid utformandet av 
intervjufrågorna har studiens tre frågeställningar hela tiden tagits i beaktande.  

7.4 Genomförande  

Av totalt sju genomförda intervjuer skedde fem av dem på intervjudeltagarnas arbetsplatser. 
Resterande intervjuer genomfördes via Zoom. På grund av smittspridning av viruset covid-19 
valde vi att ge samtliga intervjudeltagare möjligheten att genomföra intervjun via ett digitalt 
verktyg. En nackdel med att genomföra intervjuer digitalt är att det är svårt för intervjuaren att 
säkerställa en lugn och ostörd miljö. Det finns dels en risk att oförutsedda störningsmoment 
dyker upp, dels en risk att tekniska problem uppstår. Det viktigaste för oss var dock att 
intervjudeltagarna fick välja en miljö som de känner sig trygga i, eftersom trygghet är avgörande 
för hur intervjun ter sig. Båda av oss närvarade vid samtliga intervjutillfällen. Den ena hade 
huvudansvaret för intervjun medan den andra ansvarade för teknik och eventuella följdfrågor. En 
fördel med att vara två intervjuare är att intervjun kan resultera i större informationsmängd och 
ökad förståelse än om endast en person skulle genomföra den (Trost, 2010, s. 67). Samtliga 
intervjuer spelades in med ljudupptagare via en mobiltelefon för att sedan kunna transkriberas 
och analyseras.  

7.5 Databearbetning och analysmetod  

Vid databearbetningen följdes Trosts rekommendationer om att genomföra arbetet i tre steg. 
Data ska först samlas in, därefter analyseras och slutligen tolkas med hjälp av teoretiska verktyg 
(Trost, 2010, s. 147). Först insamlades allt material i form av kvalitativa intervjuer. När samtliga 
intervjuer hade genomförts påbörjades transkribering av intervjuerna. Vid transkriberingen lades 
ljudfilerna in i webbapplikationen oTranscribe. I transkriptionerna har samtliga frågor och svar 
skrivits ned, vilket gjorde att allt material fanns tillgängligt för analys. Därmed minskar risken för 
att missa viktiga detaljer i intervjuerna. För att undvika omskrivningar av intervjudeltagarnas svar 
är transkriptionerna skrivna enligt det talspråk som användes under intervjuerna. De citat som 
används i resultatdelen är dock omskrivna från talspråk till skriftspråk. Det anser Trost är 
fördelaktigt då det framställer intervjudeltagarna mer positivt (2010, s. 129). När allt material 
insamlats och transkriberats användes tematisk analys som analysmetod. Tematisk analys innebär 
att materialet först läses igenom för att därefter kodas (Bryman, 2008, s. 528). Vid kodningen 
tilldelas olika delar av texten specifika förkortningar så att det sedan blir möjligt att urskilja såväl 
övergripande kategorier som underkategorier (ibid., s. 528). I denna studie lästes det 
transkriberade materialet först igenom så att gemensamma kategorier kunde noteras. Därefter 
användes överstrykningspennor i olika färger för att markera de olika kategorierna. Dessa 
gemmensamma drag utmynnade sedan i de övergripande kategorier och subkategorier som 
presenteras i avsnittet Analys och resultat.  
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7.6 Etiska överväganden  

Vid genomförandet av intervjuerna har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer följts. Enligt 
Vetenskapsrådet ska intervjuaren se till att intervjudeltagaren är medveten om studiens syfte och 
att deltagande är frivilligt. Vidare bör intervjudeltagaren få information om hur studien kommer 
genomföras samt hur informationen senare kommer att behandlas (Vetenskapsrådet, 2017, s. 27). 
Intervjudeltagarna har på förhand mottagit ett informationsbrev (se bilaga 1) för att delges 
information om studien. I informationsbrevet beskrivs hur studien kommer att genomföras, att 
deltagandet är frivilligt samt hur materialet kommer att hanteras och förvaras. Vetenskapsrådet 
anser även att underskrifter bör samlas in där intervjudeltagaren samtycker till att delta (2017, s. 
26). Vid samtliga intervjutillfällen fick intervjudeltagarna signera en medgivandeblankett (se bilaga 
2) som sedan samlades in. Vid de tillfällen då intervjun skedde via Zoom samlades 
medgivandeblanketten in genom att deltagaren skrev ut och signerade blanketten för att därefter 
scanna in och maila tillbaka den.  Efter att intervjuerna ägt rum har såväl ljudfiler som 
transkriptioner av intervjuerna benämnts med kodnamn för att intervjudeltagarns namn inte ska 
förekomma i materialet. I transkriptionerna av intervjuerna har även namn på skola, kommun 
och andra uppgifter som kan länkas till intervjudeltagarna kodats. Det ligger i linje med 
Vetenskapsrådets rekommendationer att all persondata som förekommer i studien bör kodas 
(2017, s. 27). Vid transkriberingen av intervjuerna användes webbapplikationen oTranscribe. Det 
går att ifrågasätta om nyttjandekravet och konfidentialitetskravet kan uppnås när en 
webbapplikation används som hjälp vid transkribering eftersom ljudfilerna vid transkriberingen 
laddas upp på en hemsida. Dock framgår det av oTranscribes användarvillkor att kopior av 
ljudfilerna och det transkriberade materialet inte sparas ned av dem.  

7.7 Validitet och reliabilitet  

Validitet är synonymt med giltighet och syftar till huruvida studien mäter det som är avsett att 
mätas (Trost, 2010, s. 133). Vid kvalitativa intervjuer handlar validitet till stor del om huruvida 
intervjufrågorna är formulerade på ett sätt som undersöker den intervjuades tankar eller 
uppfattningar om något (ibid., s. 133). Validiteten i studien stärks med hjälp av den intervjuguide 
som användes vid intervjutillfällena. Alla intervjuer utgick från en och samma intervjuguide där 
både huvudfrågor och följdfrågor fanns formulerade. Frågorna var formulerade så att studiens 
forskningsfrågor skulle kunna besvaras, men även så att den intervjuade kunde svara utifrån egna 
erfarenheter och upplevelser. Frågorna bidrog således till att studien mätte det som var avsett att 
mätas. Det går att diskutera huruvida frågorna kan anses vara för specifika. Studiens 
frågeställningar har formulerats för att överensstämma med samt besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Om frågorna hade varit av mer öppen eller ospecifik karaktär hade det kunnat 
resulterat i att materialet inte varit tillräckligt för att besvara det som studien ämnade undersöka. 
Trots att frågorna har varit specifika har de kvalitativa intervjuerna utmynnat i varierade svar från 
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intervjupersonerna. Därför kan det anses som befogat att använda de formuleringarna som utgör 
intervjufrågorna. Reliabilitet handlar om huruvida studien är tillförlitlig eller ej (ibid., 2010, s. 
131). För att uppnå hög reliabilitet bör intervjuaren undvika slumpinflytelser och sträva mot en 
intervjusituation som är likadan för samtliga intervjudeltagare (ibid., 2010, s. 131). Reliabiliteten i 
studien stärks genom att alla intervjudeltagare fick ta del av samma informationsbrev. Därmed 
fick alla samma grundläggande information inför intervjutillfället. Intervjuerna genomfördes dock 
i olika miljöer, vilket öppnar upp för kritik mot reliabiliteten. Vissa intervjuer genomfördes på 
deltagarnas arbetsplatser medan andra genomfördes på distans via det digitala verktyget Zoom. 
Vi upplever dock inte att val av genomförande påverkar studiens tillförlitlighet, då samtliga 
intervjuer skedde i trygga miljöer och kunde genomföras utan problem. Dessutom användes 
intervjuguiden som utgångspunkt vid varje intervju, vilket resulterade i att empirin blev enhetlig 
och att svaren kunde jämföras med varandra. Viktigt för reliabiliteten är om samma resultat kan 
uppnås vid en förnyad mätning (ibid., s. 131). Eftersom kvalitativa intervjuer har genomförts går 
det inte att säkerställa att samma resultat skulle uppnås om studien genomfördes på nytt. Varje 
enskild intervjudeltagare är unik och har personliga erfarenheter och upplevelser av att arbeta 
med en ny skolklass. Därför är det möjligt att upptäcka andra mönster vid en förnyad 
undersökning än de som presenteras i den här studien.  
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8. Analys och resultat 

I följande avsnitt redovisas analys och resultat av insamlad data. Nedan presenteras insamlad data 
i enlighet med studiens frågeställningar (se avsnitt 6). Samtliga frågeställningar har delats in i 
underkategorier utifrån de gemensamma drag som kunde urskiljas i intervjuerna.  

8.1 Förberedande arbete inför mottagandet av en ny skolklass  

8.1.1 Överlämningssamtal  

Samtliga intervjuade lärare beskriver att de har ett överlämningssamtal med elevernas föregående 
lärare. Överlämningssamtalet sker vanligtvis under våren och innebär vanligen att läraren, 
tillsammans med den föregående läraren, sitter ned och samtalar om varje enskild elev. Frågor 
som brukar diskuteras under samtalet är elevernas kunskapsförmågor, sociala förmågor, om det 
finns elever i behov av anpassningar eller särskilda resurser samt vilka elever som bör vara och 
inte bör vara i samma grupp. Lärare E beskriver att ”överlämningen brukar ske på våren [...] och 
då får man det berättat om de olika barnens sociala förmågor och kunskapsförmågor. Sen får 
man ju också hjälp med grupper [...] då får vi lite hjälp då med vilka elever som inte ska vara i 
samma grupp för att sedan kunna skapa de optimala grupperna”. Lärare G förklarar in sin 
intervju att ”tar man dem i ettan är det vanligt att ha ett överlämnande från förskolläraren och då 
kan man få tips om vem som har svårt med vad och att den inte ska vara tillsammans med den 
och så gör man en placering i klassrummet utifrån det”. Lärare A och B beskriver informationen 
som fås genom överlämningen som viktig. Lärare A menar att ”det kan vara bra för man vill ju 
veta om någon elev har någon diagnos, man vill ju veta om någon elev är väldigt svag om man 
behöver sätta in extra resurser redan från början, eller fortsätta med det om de redan har börjat 
med det i förskoleklass”. Lärare B förklarar att ”efter överlämningen kan man börja fundera över 
om vi blanda de här två grupperna eller om de två fungerande grupper som dem är. För det har 
man också möjlighet att blanda a- och b-gruppen redan från början kanske, när man ser att saker 
inte fungerar. Det är bättre de än att man kör på i nått som man vet inte funkar”. Majoriteten av 
lärarna beskriver således överlämningssamtalet som något positivt. En av lärarna framhåller dock 
att det är av vikt att bilda sig en egen uppfattning om eleverna och inte enbart förlita sig på andras 
föreställningar. Lärare A beskriver att ”ibland kan jag känna att jag inte vill veta så mycket för att 
bilda mig en egen uppfattning. Av erfarenhet tycker jag att det brukar ändra sig, för det blir inte 
som det har varit i förskoleklass när man börjar ettan. Det är ett nytt klassrum, ny lärare, nya 
förutsättningar så mycket kan hända med barnen”.  
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8.1.2 Förbereda material och det logistiska  

Sex av lärarna uppger att de brukar förbereda material och det logistiska innan skolklassen tas 
emot. Det förberedande arbetet innebär bland annat att grovplanera alla ämnen, förbereda hur 
eleverna ska placeras i klassrummet och i led, göra gruppindelningar, förbereda listor, göra i 
ordning namnlappar till kapprum och bänkar, förbereda skol- och läxmappar, märka upp var 
saker och ting ska stå samt se till att alla har pennor, sudd och linjal. Ett mönster som kan 
urskiljas i intervjuerna är att lärarna förbereder med hänsyn till såväl klassen som grupp som 
enskilda elever i gruppen. Lärare A förklarar att den första tiden ”grovplanerar man alla ämnen, 
kopierar upp material som behövs, gör iordning namnlappar till kapprummen och till bänkarna 
och ser till att alla har en varsin läxmapp [...] och ser till att allt är klart, att det finns pennor och 
sudd och linjal”. Lärare C betonar att det är särskilt viktigt att eleverna snabbt känner sig 
välkomnade till skolan. Lärare C framhåller vikten av att ”eleverna har en plats där de ska hänga 
av sina kläder och en plats vid bänken [...] så att det är tydligt var dem ska ta vägen och att de 
känner sig välkomna”. Flera lärare påpekar i intervjuerna att man tidigt i planeringen börjar 
reflektera kring anpassningar på individnivå. Lärare F förklarar att ”man kommer in på elevnivå 
väldigt snabbt när det gäller att ta emot en ny klass, det är inte bara att ta emot en klass, utan det 
är också att ta emot den, ta emot den och ta emot den”. Detta belyser även Lärare E, som 
reflekterar särskilt mycket kring placering och vilka rutiner som lämpar sig bäst för gruppen. 
Lärare E reflekterar kring ”vilka som ska vara bredvid varandra, vilka ska inte vara bredvid 
varandra, vilka har behov av mycket utrymme runt omkring sig. [...] om det finns barn då med 
särskilda behov, var ska dem placeras någonstans, hur ska dem sitta i matsalen, vilka ska sitta 
bredvid nån vuxen [...] om man behöver förflytta sig till matsalen, hur ska dem gå, ska dem gå på 
led”. Lärare E betonar att det förberedande arbetet kräver mycket reflektion och att det är många 
små detaljer som är viktiga att ta i beaktning. Detaljer som är viktiga att fundera över är om 
”barnen ska sitta i grupper eller två och två [...] ska jag ha en samlingsmatta, är gruppen tillräckligt 
mogen för det [...] hur vill jag ha mina samlingar, vad ska jag ha för rutiner på morgonen, det är 
väldigt mycket små detaljer som man kanske inte tänker på”.  

8.1.3 Presentera sig för skolklassen och genomföra en enklare uppgift  

Fyra av de intervjuade lärarna beskriver att de brukar presentera sig för sin kommande skolklass 
terminen innan mottagandet. I samband med att lärarna presenterar sig brukar de dessutom ha en 
lektion med eleverna och genomföra en enklare uppgift. Lärare B betonar att det är viktigt att 
tidigt få kontakt med eleverna, dels för att etablera en relation och dels för att skapa en trygghet 
inför skolstarten. Lärare B beskriver att ”jag är väldigt mån om att besöka dem redan innan 
skolan slutar och försöka ge dem en uppgift eller nånting att fundera på, så de har någonting som 
de är trygga med med sig tillbaka”. Lärare A låter ”de blivande klasserna brukar få komma till den 
nya avdelningen för att se klassrummet och fritids så att eleverna får känna av miljön”. Vidare 
brukar Lärare A hålla i en lektion där ”eleverna får testa att sitta vid bänkarna och bli vana vid att 
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någon står framme vid tavlan [...] ofta så brukar vi göra ett självporträtt eller någon sån lite 
enklare uppgift”. Likaså beskriver Lärare C att ”oftast gör vi en liten uppgift när dem kommer, 
som vi kan spara och så att vi sätter upp på väggen när dem kommer. Vi brukar knäppa ett foto, 
så gör dem en vimpel där det står om dem, namnen och födelsedag och sånt där”. Lärare D 
förklarar att ”om jag ska ta emot en etta så går jag ned och träffar den gruppen jag ska ta emot i 
deras lokal [...] och kanske gör nån liten lek så dem får se vem jag är, sen har vi också gått till det 
klassrummet vi ska vara till hösten”. 

8.2 Första tiden med en ny skolklass  

8.2.1 Etablera regler, rutiner och klassrumsstrukturer  

När skolklassen väl har börjat skolan uppger samtliga lärare att stort fokus ägnas åt att etablera 
regler, rutiner och klassrumsstrukturer. Alla lärare beskriver att de skapar regler tillsammans med 
skolklassen den första tiden. Hur klassrumsreglerna tas fram varierar något mellan lärarna. Tre av 
sju lärare uppger att de tas fram i helklass under klassrådsliknande former. Två av lärarna låter 
eleverna arbeta i mindre grupper där de diskuterar vilka regler de haft tidigare och vilka regler de 
anser viktiga i ett klassrum. Lärare A förklarar att ”det brukar bli som ett klassråd [...] man pratar 
först om vad en regel är, när man använder en regel och sedan glider man in på att vi behöver ha 
klassrumsregler. Oftast har de ju själva idéer om vad det skulle kunna vara, och så får man 
diskutera fram reglerna”. Lärare E förklarar att ”reglerna brukas tas fram på klassråd och då tar 
jag upp exempel från min förra klass, att dessa regler hade min förra klass, såhär kan 
klassrumsregler se ut, vad tycker ni är viktigt för att vi ska trivas i klassen, är det någonting utav 
det här som ni tycker verkar bra”. Enligt Lärare D kan ”klassrumsregler göras på lite olika sätt, 
men vi brukar göra en EPA, att man funderar enskilt, sen i par och sen alla och sen kommer vi 
överens”. En av lärarna i studien beskriver hur denne initialt skapar grundläggande regler som 
eleverna förväntas följa. Dessa regler kan tolkas som självklara och icke förhandlingsbara. 
Däremot finns det vissa regler som eleverna får vara med att tycka till om. Lärare F förklarar att 
”initialt så är det jag som lärare som har skapat reglerna, vissa av dem här grundläggande reglerna, 
man räcker upp handen i klassrummet, man ställer sig i ett led innan man går in, man pratar inte 
rätt ut, man dricker vatten när man kommer in efter rasten, sånna där regler, sen eftersom tiden 
går så tar jag med eleverna i vissa regler”. Vidare förklarar Lärare F att ”man kommer upptäcka 
saker under vägen som inte man har tänkt på, och då brukar jag ta med eleverna så att de får 
känna att de kan vara med och påverka och tycka till om vissa regler”. I intervjuerna beskrev 
lärarna även vilka typ av regler som vanligen tas fram. Lärare G beskriver att reglerna ofta handlar 
om ”räcka upp handen innan vi pratar, vi är tysta när vi arbetar”. Även Lärare A menar att 
reglerna ofta syftar till att ”skapa arbetsro i klassrummet, såsom att räcka upp handen när du vill 
säga något [...] och att man är en bra klasskompis”. Likaså beskriver Lärare E att ”reglerna 
handlar ofta om att inte prata rakt ut, att räcka upp handen, och även hur man leker med 
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varandra och tar hand om varandra”. Tre av lärarna uppger att de skapar personella regler. De 
personella regler som beskrivs i intervjuerna handlar om att lyssna på varandra, att vara rädd om 
sina saker och att lämna tillbaka sakerna man har använt. Vidare uppger två av lärarna att de 
skapar skyddande regler. Båda lärarna i intervjun beskrev samma typ av skyddande regel, vilket är 
att eleverna inte får springa inomhus. Ingen av lärarna uppger att de skapar etikettsregler den 
första tiden med skolklassen. Tre av lärarna lyfter i sina intervjuer fram att de strävar mot att 
skapa positiva klassrumsregler. Lärare D menar att ”man försöker ju formulera reglerna till saker 
som de ska göra, positiva regler, såsom att här går vi eller när man vill ha hjälp så räcker man upp 
handen”. Lärare E resonerar på ett liknande sätt och beskriver att ”jag har inte skrivit att man får 
inte, utan jag har skrivit att i vår klass så hjälper vi varandra eller i vår klass så slutar vi om nån 
säger nej och sådär så man får tänka på hur man formulerar så att det inte blir, man får inte göra 
det och det är förbjudet att liksom, för det har inte så stor effekt”. Lärare F hävdar att det är 
viktigt att verkligen ”upprätthålla reglerna, för de skapar trygghet, att ni är strängare och 
konsekventa den första tiden skapar trygghet”.  
 
Samtliga lärare beskriver även att de arbetar aktivt med att skapa tydliga rutiner och strukturer 
tillsammans med skolklassen. Flera lärare förklarar att de strävar mot att försöka göra dagarna så 
pass likartade som möjligt för att skapa kontinuitet samt att successivt försöka introducera 
eleverna in i skolans rutiner. Lärare B beskriver i sin intervju att ”den första veckan handlar 
mycket om att komma igång med skolarbetet och att göra eleverna medvetna om vilka rutiner vi 
har och att försöka göra varje dag lik den andra”. Lärare B är noggrann med att tydliggöra för 
eleverna ”vad det är vi ska göra härinne, vad vi har för mål, att vi ska jobba koncentrerat för att vi 
har massa saker vi ska lära oss [...] men sen är det även det här med tydligheten och hur ser en 
dag ut, hur ser nästa dag ut”. Lärare D fokuserar särskilt på att förklara för eleverna ”hur gör man 
när man vill ha hjälp, hur man gör när man sitter och arbetar [...], hur man går till matsalen”. I sin 
undervisning försöker Lärare D även ha ”samma rutiner så att dagarna ser ungefär likadana ut [...] 
till exempel hur man avslutar en lektion, hur man gör innan och efter rasten”. Två av lärarna 
framhåller att de brukar anpassa skoldagarna i form kortare arbetsstunder eller kortare skoldagar 
för att eleverna ska vänja sig vid klassrumsstrukturen. Lärare A berättar att ”vi har oftast haft lite 
kortare skoldagar, så det blir lite som inskolning, att de kanske slutar direkt efter lunch”. Lärare E 
poängterar i sin intervju vikten av att lärare har klart för sig vilka klassrumsrutiner som ska gälla. 
Lärare E beskriver att ”när terminen väl sätter igång då går det jättefort och har man liksom inte 
haft en tanke innan så gör man det svårare för sig själv, för att det är svårare att sätta rutiner allt 
eftersom, det blir mycket lättare för dig och för gruppen om du har rutinerna klara från början”. 
Vidare rekommenderar Lärare E att ”välj en rutin som du känner dig bekväm med och kör några 
veckor så att barnen upplever trygghet [...] så att man inte flackar runt för mycket, det kan skapa 
otrygghet”.  
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8.2.2 Fokus på värdegrund och att bemöta elevernas förväntningar  

Förutom att etablera regler, rutiner och klassrumsstrukturer innebär den första tiden med 
skolklassen ett särskilt stort fokus på värdegrundsarbete och att bemöta elevernas förväntningar 
om skolan. Sex av lärarna beskriver i intervjuerna att de på ett eller annat sätt arbetar med 
värdegrundsarbete. Arbetet handlar till stor del om att etablera normer och värden som eleverna 
ska anamma. Lärare A beskriver att ”mitt huvudmission i början är att det ska bli en trygg grupp 
[...] vi samtalar om hur man är mot varann, hur man vill att nån annan ska vara mot dig, att inte 
skratta om någon står framför klassen [...]. Om eleverna känner sig trygga då kommer det andra 
lösa sig”. Även Lärare D fokuserar på att gruppen ska bli trygg. Oftast ”görs värderingsövningar 
eller så talar vi om hur man beter sig mot varandra, det gör man nästan varje höst med 
gruppen”.  Lärare C beskriver att de första veckorna på skolan är värdegrundsveckor. Då arbetar 
alla årskurser med RATT, skolans värdegrundsord. Lärare C förklarar att klassen gör 
”värdegrundslekar och samarbetsövningar” som på något sätt är kopplade till respektive ord. Då 
har eleverna fått arbeta i par eller grupp och tillsammans diskuterat värdegrundsfrågor. Lärare G 
uppger att skolan arbetar mycket med KiVa den första tiden med skolklassen. Lärare G förklarar 
att ”det är ett finskt antimobbningsmaterial som fokuserar på hur man är en bra kompis [...] och 
då utgår man ofta från värdegrundsord som likabehandling, empati, hänsyn och då har man 
jobbat utifrån dem orden med klassen”.  
 
Samtliga lärare talar om att eleverna har förväntningar på att börja i en ny skolklass. Vissa elever 
beskrivs som exalterade, laddade och har föreställningar om att äntligen få lära sig läsa och skriva 
samt att få egna böcker att arbeta i. Fem lärare uppger att de därför väljer att introducera 
läromedel relativt snabbt. Lärare A förklarar att ”ganska pang på har jag introducerat matteboken, 
vilket är skönt för dem också, de är ju taggade och vill jättegärna börja. Samma sak gäller med 
svenskamaterialet”. Lärare B förklarar att det är viktigt att inte dra ut för länge på att introducera 
läromedel eftersom ”det är det som eleverna suktar efter mest av allt”. Även Lärare E framhåller 
att ”matteboken är viktig att få ut tidigt, så att eleverna får känna sig skolmogna”. I intervjuerna 
beskrivs även vissa elever som nervösa och att de upplever den första tiden i en ny skolklass som 
påfrestande. Lärare F förklarar att den första tiden är ”otroligt känslosam, spännande, läskig, 
förväntansfull, rolig, det är ju otroligt mycket känslor och det kan liksom vara högt och lågt på 
samma dag”. Lärare C berättar att ”jag tror att eleverna tycker att det är lite skrämmande, 
spännande och nervöst och jag tror också att de har många förväntningar på sig själva och 
skolan”. Fem av lärarna beskriver situationer där elever har upplevt det påfrestande att börja i en 
ny skolklass. Lärare D brukar då ”försöka prata med eleverna om vad som är jobbigt, ställa frågor 
och försöka lära känna dem och vad de har för familj”. Lärare E beskriver att ”jag försöker sitta 
med dem eleverna mycket [...] och sen har ju vi väldigt bra här på skolan, att vi har mycket vuxna 
runt omkring [...] och då kan ju till exempel den från fritids vara i klassrummet och jag kanske får 
möjlighet att plocka ut och prata med eleven”. Lärare G förklarar att ”det blir mycket 
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föräldrakontakt och samtal med föräldrar, så att dem också får förtroende för skolan”. Lärare F 
framhåller att ”det är någonting stort att börja i en ny grupp och man kan inte förvänta sig att alla 
bara ska kunna hantera det problemfritt”.  

8.2.3 Skapa relationer  

Något som framgår i samtliga intervjuer är att lärarna arbetar aktivt för att skapa relationer den 
första tiden med skolklassen. Något som kan noteras i intervjuerna är att lärarna dels strävar mot 
att skapa relationer mellan eleverna, dels mot att skapa relationer mellan lärare och elev. Tre av 
lärarna nämner dessutom att relationen till föräldrarna är viktig. När det kommer till att skapa 
relationer elever emellan gör lärare ofta olika aktiviteter så att eleverna närmar sig varandra. 
Samtliga lärare uppger att de brukar göra samarbetsövningar eller andra sammansvetsande lekar. 
Det görs framför allt så att eleverna ska lära sig varandras namn, lära känna varandra och för att 
visa att alla har en självklar plats i gruppen. Lärare A beskriver att ”i början brukar jag köra många 
samarbetsövningar, oftast de tradionella som att eleverna ska ställa sig i längdordning och när de 
fyller år [...] sen har jag även röda och gröna kort som jag använder i början där eleverna får visa 
med korten om olika påståenden passar eller inte”. Lärare C lyfter fram namnlekar och menar att 
”de är superbra att göra i början”. Även Lärare F ”satsar mycket på att lära-känna övningar, 
ungefär som team-building fast på deras nivå [...] jag gör sådana övningar parallellt med att 
eleverna får arbeta individuellt, jag brukar inte göra gruppövningar där man förmedlar ett krav 
om en prestation”. Vidare uppger Lärare F att hon alltid försöker skapa någon form av ritual för 
att skapa en känsla av trygghet och gemenskap i klassen. Lärare F förklarar att ”fredagsdansen 
hade jag med mina förra klass, det är sånt som skapar en känsla av trygghet och ger en 
gruppkänsla”. Tre av lärarna uppger att de brukar genomföra aktiviteter med parallellklassen den 
första tiden. Lärare B förklarar att ”de första dagarna går mest åt till klassen, men sen brukar vi 
göra något med parallellklassen, kanske gå på en utflykt”. Lärare G beskriver att ”ofta görs någon 
gemensam utflykt, så att dem får leka på något ställe alla tillsammans [...] sen brukar vi ofta göra 
något tillsammans, kanske en gång varannan vecka gå till en park och göra saker tillsammans”. 
Därigenom lär sig lärarna namnen på samtliga elever i årskursen och eleverna lär också känna 
varandra. En av lärarna uppger att eleverna till en början brukar få rastkompisar tilldelade till sig. 
Det är dels för att eleverna ska lära känna varandra, dels för att öva på att leka med alla 
klasskompisar. Lärare C beskriver att ”vi har glasspinnar med namnen på och de namnen som 
dras ska leka tillsammans på rasten”. Lärare C försöker dessutom byta platser på eleverna varje 
månad så att de lär känna varandra ordentligt.  
  
Samtliga lärare uppger att de anstränger sig för att skapa en god relation till sina elever. I studien 
beskriver lärarna på olika sätt att de engagerar sig i mötet med den enskilda eleven. Lärare C 
beskriver till exempel att ”jag möter dem i dörren varje dag, när de kommer in och säger hej och 
tittar dem i ögonen”. Två av lärarna nämner att det är viktigt att tidigt lära sig elevernas namn. 
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Lärare C beskriver att det är viktigt ”att lära sig namnen fort och att visa att man ser varje enskild 
elev”. Lärare D försöker lära sig namnen redan innan eleverna har börjar ”så att jag kan hälsa på 
varje person redan första dagen, det tycker jag är viktigt”. För Lärare E är det viktigt att hela tiden 
”visa sig intresserad och ställa frågor” för att skapa en personlig anknytning till varje elev som 
man senare kan bygga vidare på. Även Lärare F uppger att det är viktigt att visa intresse och ställa 
frågor. Lärare F brukar ställa frågor som ”vad gör du på fritiden, vad har du för intressen”. Likaså 
brukar Lärare F bjuda på sig själv, berätta personliga anekdoter och därigenom försöka skapa en 
professionell relation till eleverna. Majoriteten av lärarna beskriver att det är viktigt att försöka 
samtala med eleverna vid andra tillfällen än i klassrummet, till exempel på raster, i matsalen eller 
när skoldagen är över. Tre av lärarna beskriver att de är ute mer på rasterna än vanligt för att lära 
känna eleverna bättre. Lärare D framhåller även att ”det är ju viktigt med det här enskilda pratet 
[...] att man sitter tillsammans vid maten eller är ute tillsammans på rasten och pratar om annat än 
skolan”. Även Lärare F anser det viktigt att ”vara ute lite mer på rasterna så att man försöker lära 
känna eleverna”. Lärare F beskriver dessutom att ”det gäller att försöka sitta vid dem vid maten, 
prata med dem mer i korridoren, man behöver lägga ner extra energi på det i början, just det här 
småpratandet som inte rör undervisningen”. Vidare förklarar Lärare F att det är viktigt att 
reflektera över vilka elever man ägnat mer eller mindre tid åt. Det gäller att försöka ”sprida ut sig, 
ge lite av sig själv till alla” och inte enbart visa sig tillgänglig för ett fåtal barn.  
 
Tre av lärarna i studien uppger att relationen till den enskilda eleven kan vara svår att etablera. 
Det beror framför allt på att klasserna är stora och att det är svårt att hitta tid till att samtala och 
lära känna allihopa. Lärare A förklarar ”den är lite svårt eftersom man träffar eleverna mycket i 
grupp [...] vi försöker lägga mycket halvklasstimmar i ettan så man bara har tolv till tretton 
stycken och då kan det finnas möjlighet att gå runt och prata lite, annars är det svårt, det är inte 
det lättaste”. Lärare A beskriver även vid ett senare tillfällen att ”det är ofta jag upplever att jag 
inte har så mycket tid just för den enskilde, så man får försöka skapa den exempelvis när man 
sitter med bedömningsstödet, att man tar kanske lite längre tid där så man hinner prata liksom 
om annat också”. Även Lärare C understryker att ”skapa en relation med var och en är lättare 
sagt än gjort”. Lärare C beskriver att eleverna ofta vill berätta saker de varit med om eller upplevt, 
men att det sällan finns tid att lyssna på alla. Dessutom är det svårt att komma ihåg att återkoppla 
till eleverna vid ett senare tillfälle. Ofta får Lärare C svara eleverna att ”jag vill lyssna på dig, men 
jag har inte tid nu, kan vi ta det sen”. Vidare beskriver Lärare C att ”och sen det här att komma 
ihåg det, vad det var eleven ville berätta, det är ju inte alltid man kommer ihåg det”. Även Lärare 
D beskriver att det är svårt att hinna samtala med alla elever. Läraren uppger att ”man verkligen 
behöver hitta tillfällena”, vilket i hennes fall ibland innebär att avstå från planeringstid eller den 
egna rasten för att istället vara ute med eleverna.  
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Tre av lärarna i studien talar om relationen till föräldrarna i samband med mottagandet av en ny 
skolklass. Relationen till föräldrarna lyfts fram på olika sätt av lärarna. Lärare C beskriver det som 
viktigt att skapa en relation till föräldrarna, särskilt med tanke på att ”man tar hand om det 
käraste de har”. Såväl Lärare C som Lärare F betonar att när eleverna börjar i en ny skolklass 
behöver även föräldrarna tas emot. Föräldrarna har ofta många frågor och dessa är viktiga att 
bemöta på ett bra sätt. Lärare F beskriver att det är ett stort steg för föräldrarna när deras barn 
ska börja i en ny skolklass. Sedan förskolan är föräldrarna vana vid att ha nära kontakt med 
pedagogerna och att regelbundet uppdateras om hur dagen eller veckan har varit. Detta förändras 
i och med att barnen börjar i skolan. Lärare F beskriver att ”nu kommer föräldrarna och hämtar 
sina barn på fritids och kanske inte ens träffar den som varit med eleverna under dagen, så därför 
brukar det vara tufft för vissa föräldrar att övergå från förskola till skola”. Med det i åtanke anser 
Lärare F det viktigt att tidigt ”kontakta föräldrarna och skriva ett veckobrev där man presenterar 
sig”. På så sätt lärare tidigt etablera en god relation till föräldrarna. Lärare B anser att ”det är 
väldigt bra att involvera föräldrarna så tidigt som möjligt, så att vi är på samma plan [...] det har 
jag lärt mig mest är att blanda in föräldrarna tidigt och förklara vad mina krav är redan från 
början [...] det måste vara såhär i mitt klassrum för att det ska fungera och det förväntar jag mig 
att ni ska ställa upp på”.  

8.3 Lärarnas ledarskap  

8.3.1 Tydlig och konsekvent  

Samtliga lärare poängterar vikten av att vara tydlig i sitt ledarskap den första tiden med en ny 
skolklass. Flera lärare beskriver dessutom vikten av att vara konsekvent. Något som tas upp i 
intervjuerna är att det är viktigt att tydliggöra varför eleverna är i skolan och vad de ska arbeta 
med under lektionstid. Eleverna görs därmed medvetna om lärarens förväntningar på dem, vilket 
minskar risken för oordning. Lärarna uppger även att det är viktigt att hela tiden påminna om 
regler och rutiner samt att vara konsekvent i att upprätthålla dessa. Ett synsätt som kännetecknar 
majoriteten av lärarna i studien är att om man är konsekvent i början så behöver man inte vara 
lika strikt i fortsättningen. Lärare A förklarar att ”det viktigaste av allt är att vara tydlig [...] 
eleverna ska veta vad de ska göra, de ska veta hur länge de ska göra det [...] och veta vad de ska 
göra när de är klara med uppgiften”.  Vidare förklarar Lärare A att ”man ska aldrig ge dem 
möjlighet till lek i klassrummet [...]. Det ska man vara tydlig med från början, att här inne är det 
ingen lek”. Lärare A uppger även att det finns en vägg i klassrummet med målen för årskurs 3. 
Läraren brukar hänvisa till dessa mål regelbundet för att påvisa vad eleverna förväntas kunna och 
att det inte finns utrymme för lek under oordnade former. Lärare B poängterar vikten av att 
”markera bestämt om det är något som är på väg att spåra ut [...] och att det blir dem 
konsekvenserna man kommit överens om [...] så att det förstår hur det går till”. Även Lärare D 
beskriver att ”man går ju in med att verkligen försöka vara konsekvent, att visa vad som gäller 
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och hur man ska vara [...] det jobbar jag på jättemycket, att verkligen hålla rutinerna [...] så att 
man i trean kan släppa dem lite, men i ettan vill man sätta rutiner och ramar”. Lärare E beskriver 
att ”jag är nog ganska tydlig såhär i början och markerar ramarna [...] jag är väldigt noga med att 
dem ska vara tysta i samlingen och vill jag att dem ska vara tysta på samlingen så måste jag jobba 
hårt för det redan från dag ett. Är dem inte det då får man jättesvårt att få dem tysta sen”. Lärare 
F för ett liknande resonemang som Lärare E. Lärare F beskriver att ”om du inte är en tydlig 
ledare från början då får du ju jobba tio gånger så hårt för att bli det, så där är det jätteviktigt att 
man vågar inta scenen [...] och att våga fatta beslut, visa att du är ledaren”. Lärare G beskriver att 
”jag försöker ju tänka att jag ska vara väldigt väldigt tydlig. [...] så att dem vet vad som förväntas, 
att dem vet vad dem ska göra”. Vidare förklarar Lärare G att ”jag tycker att jag är mer övertydlig 
och bestämd i början, sen när dem vet då kan man ju skoja lite mer eller släppa lite mer på det”. 
Trots att Lärare G poängterar vikten av att vara tydlig menar Lärare G fortfarande att ”det är ju 
väldigt viktigt att dem trivs i skolan och att dem vill komma till skolan [...] så det tycker jag är det 
viktiga, trots den här tydligheten”.  

8.3.2 Sträng men snäll 

I intervjuerna betonar alla lärare att de i sitt ledarskap försöker vara såväl sträng som snäll. Det 
beskrivs som viktigt att vara sträng för att skapa och bibehålla ordning och arbetsro i 
klassrummet. Samtidigt är det viktigt att vara snäll för att kunna etablera en god relation till 
eleverna. Lärare F beskriver att ”sträng men snäll är mitt förhållningsätt, att det är jätteviktigt att 
vara en tydlig ledare men också visa omsorg”. Även Lärare C resonerar att ”man måste vara 
otroligt tydlig och bestämd, men samtidigt mjuk och kramig”. Lärare A beskriver att ”jag brukar 
säga att jag har 29 barn, att de är mina ungar och jag vill ju att de ska känna sig trygga med mig, 
men de ska ändå känna att det är jag som bestämmer och ha respekt. Vi ska kunna skratta och ha 
kul, men vi ska lära oss massor”. Lärare B beskriver att ”jag försöker vara den glada och trevliga 
fröken och verkligen bjuda på mig själv [...], men märker man att något barn är påväg att testa en 
då är det ganska hårt direkt”. Vidare beskriver Lärare B det är viktigt att ”verkligen visa att man 
tycker om dem, men också att man reagerar lika starkt när det blir fel”. Lärare E lyfter fram att 
man ska inte vara omänsklig och kall men samtidigt ”behöver man vara ganska sträng, annars äter 
dem upp dig [...], ni har säkert hört inte ett leende innan höstlovet och sen successivt så kan man 
släppa på det”. Lärare G för ett liknande resonemang och uppger att man brukar skoja om ”inte 
ett leende före höstlovet, att man ska vara bestämd i början och hålla på alla regler”.  

8.3.3 Gränsen mellan personlig och privat 

Tre av lärarna belyser att det vara svårt att hitta en balans mellan att vara personlig men inte 
privat till eleverna. I intervjuerna framgår att lärarna vill vara en trygg person som eleverna kan 
vända sig till. Å andra sidan anser dem det viktigt att bibehålla en professionell relation, ett tydligt 
ledarskap samt visa att man innehar rollen som deras lärare. Lärare A beskriver att ”det kan vara 
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lite klurigt [...] men jag tänker att man måste tänka igenom själv hur mycket man vill låta dem 
komma in i sitt eget liv, hur mycket som är professionellt och hur mycket som är privat. Det där 
måste man hitta själv, balansen, och det kan ju vara lite svårt”. Lärare förklarar vidare att ”men 
jag tror också att det beror på vem man är som person, jag tror man måste vara sig själv, är man 
sig själv då ordnar det sig”. Även Lärare D beskriver att det är svårt att veta hur pass mycket man 
ska bjuda på sig själv. Lärare D förklarar att ”jag är nog en sån som kanske bjuder rätt så mycket 
på mig. Och det är ju också lite svårt, i början kanske man inte riktig ska göra det, eller det beror 
på hur, ja självklart ska man göra det så, men under vissa former”. Samtidigt poängterar Lärare D 
att ”sen behöver ju dem få veta vem jag är också, så, dem är ju nyfikna på mig också, och man 
måste ju visa att man är en människa, och jag tycker också det är viktigt att visa att jag också har 
känslor”. Lärare E beskriver i sin intervju att ”fröken är inte mamma, även om vi kanske är det 
ändå liksom, men det är inte den relationen man kanske ska ha till eleverna, utan att man måste 
ändå vara tydlig och professionell”. Vidare förklarar Lärare E att ”jag brukar vara ganska noga 
med att inte bli för personlig först, men självklart frågar man om dem, intresserar sig och skojar 
med dem”. Lärare E betonar att det är viktigt att reflektera över sin relation till eleverna för att 
kunna etablera de regler och rutiner som eftersträvas. Lärare E förklarar att ”jag tycker det är bra 
om man håller sig ganska professionell, visst ska man ge ut kramar och sådär, men dem får inte 
krypa in under huden [...] dem ska ändå veta att fröken är ändå fröken och då blir det lättare att 
kunna tillrättavisa barnen också och att få in dem i de rutiner som du vill ha”.  
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9. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultaten från analysen av insamlad data. Data diskuteras utifrån 
såväl bakgrund som tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Resultaten diskuteras i 
enlighet med studiens frågeställningar.  

9.1 Förberedande arbete inför mottagandet av en ny skolklass 

Den första frågeställningen belyser hur lärare uppger att de förbereder arbetet inför mottagandet 
av en ny skolklass. Trots att lärare har viss professionell frihet samt värdesätter denna högt (se 
Parding, 2010, ss. 105-106) visar studiens resultat att lärarna arbetar relativt likartat gällande det 
förberedande arbetet. Samtliga lärare uppger att de genomför ett överlämningssamtal inför 
mottagandet av en ny klass. Vidare förbereder majoriteten av lärarna material och det logistiska 
samt presenterar sig inför sin kommande skolklass och genomför en enklare uppgift. Att lärarna 
arbetar relativt lika är en intressant observation med tanke på att lärarna har möjlighet att själva 
reglera hur de vill arbeta med sin nya skolklass. Vad likheterna beror på framgår inte i denna 
studie, men en tänkbar förklaring är att lärarna genom sin erfarenhet kommit till insikt om vad 
som är viktigt inför mottagandet, till exempel att förbereda material och namnlappar. Tecken på 
viss professionell frihet kan dock noteras i intervjuerna, exempelvis genom att enbart vissa lärare 
väljer att besöka sin klass terminen innan, presentera sig och genomföra en enklare uppgift. 
Studiens resultat visar även att lärarna i första hand intar det som Thornberg (2013, s. 97) 
benämner som socioemotionellt orienterad ledarroll inför mottagandet av en ny skolklass. 
Lärarna visar omsorg om sina blivande elever bland annat genom att försöka tillskansa sig 
information så att lämpliga förberedelser och anpassningar kan göras utifrån gruppen och dess 
individer. I intervjuerna framgår att lärarna är måna om att eleverna ska känna sig trygga och 
välkomnade den första tiden, men också att elever i behov av stödinsatser ska få rätt stöttning 
redan från start. Lärarnas beskrivningar tyder på att både förberedelser och anpassningar görs 
med elevernas bästa i åtanke, vilket kan härledas till deras goda relationskompetens (jfr. Aspelin, 
Jederlund & Aneer, 2017, s. 4; Nordenbo et al., 2008, s. 71). Ytterligare ett resultat som studien 
visar är att lärarna strävar mot att försöka kontrollera det som Biesta (2004, ss. 12-13) benämner 
som mellanrum. Utifrån överlämningssamtalet försöker lärarna genomföra anpassningar som 
främjar både skolklass och enskilda elever. Det kan ses som ett försök att kontrollera det 
kommande mötet med skolklassen och försöka göra det så betryggande som möjligt. Även 
genom att förbereda det logistiska försöker lärarna skapa ett mellanrum som präglas av trygghet. 
Trygghet skapas genom att eleverna känner sig säkra i vart de ska ta vägen, vart de har sin plats 
och sitt material. Lärarna försöker även skapa ett mellanrum som präglas av förtroende och goda 
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relationer genom att i tidigt skede presentera sig och därigenom visa sig närvarande och 
tillgängliga för sina kommande elever.  

9.2 Första tiden med en ny skolklass   

Den andra frågeställningen belyser vad lärarna uppger att de fokuserar på den första tiden med en 
ny skolklass. I lärarnas beskrivningar av första tiden med en ny skolklass synliggörs både den 
uppgiftsorienterade ledarrollen och den socioemotionellt orienterade lärarrollen. När eleverna väl 
börjat skolan tenderar lärarna att alltmer betona vilka krav de har på eleverna samt vilka 
uppnåendemål eleverna har att förhålla sig till. Å andra sidan ägnas fortfarande stor 
uppmärksamhet åt att etablera relationer av olika slag. I intervjuerna uppger samtliga lärare att de 
etablerar regler med skolklassen, vilket överensstämmer med Skollagens paragraf (SFS 2010:800, 
kap. 5, 5 §) om att ordningsregler ska finnas och utarbetas under medverkan av eleverna. Studiens 
resultat påvisar att de vanligaste reglerna som skapas är strukturerade regler och relationella 
regler, vilket tyder på att lärarna gärna vill kontrollera aktiviteterna i klassrummet men även hur 
relationerna i skolklassen utvecklar sig. Att etablera klassrumsregler kan således ses som ett 
försök att kontrollera det som sker i skolans mellanrum. Genom att skapa regler synliggör lärarna 
vad de anser är önskvärda beteenden och på så vis kan de också få sina elever att utvecklas i den 
riktningen. Hur pass mycket eleverna tillåts vara med i utformandet av regler varierar något 
mellan lärarna. Majoriteten av lärarna låter eleverna vara med och påverka reglerna genom 
diskussioner. Det kan tolkas som att dessa lärare ser samarbete som en väsentlig del av 
utformandet av klassrumsregler och att det är viktigt att eleverna får vara med att fatta de 
slutgiltiga belsuten. Att eleverna görs delaktiga i skapandet av klassrumsregler kan härledas till den 
demokratiska ledarstilen samt ett liberal-progressivistiskt synsätt (jfr. Johnson, Whitington & 
Oswald, 1994, ss. 269-271; Lewin, Lippitt & White, 1939, ss. 273-274). En av lärarna tenderar att 
fatta vissa beslut på egen hand gällande vilka regler som ska gälla. Dessa förväntas eleverna 
respektera och följa. Å andra sidan är läraren öppen för att göra eleverna delaktiga i 
beslutsfattande och att låta dem vara med och bestämma. Ett sådant förhållningssätt kan härledas 
dels till den auktoritära ledarstilen och dels till den demokratiska ledarstilen (jfr. Lewin, Lippitt & 
White, 1939, ss. 273-274). Förhållningssättet kan också härledas till ett traditionellt orienterat 
synsätt och ett liberal-progressivistiskt synsätt på ledarskap (jfr. Johnson, Whitington & Oswald, 
1994, ss. 268-271). 
 
Som tidigare nämnts ägnas stor uppmärksamhet åt att etablera relationer av olika slag den första 
tiden med skolklassen. Anmärkningsvärt i denna studie är att lärarna talar om att etablera 
relationer på flera olika plan. Lärarna talar dels om att etablera relationer mellan eleverna, dels om 
att etablera relationer mellan sig själva och eleverna. Flera lärare reflekterar dessutom kring 
relationen till föräldrarna. Enligt Aspelin, Jederlund och Aneer (2017, s. 4) innefattar 
relationskompetens inte enbart lärarens relationer till sina elever, utan även relationer som elev-
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elev och lärare-vårdnadshavare. Utifrån deras resonemang går det således att hävda att lärarna i 
studien innehar god relationskompetens. Att lärarna har god relationskompetens framgår även 
utifrån deras beskrivningar av aktiviteter som görs den första tiden med skolklassen. Lärarna 
genomför aktiviteter såsom utflykter, samarbetsövningar och olika lekar där lärare och elever får 
möjlighet att bygga relationer till varandra. En problematisk aspekt som studien påvisar är att tre 
av lärarna anser det svårt att hinna etablera relationer till samtliga elever. Det kan sammankopplas 
med att lärare idag har ett komplext uppdrag (jfr. Brynolf et al., 2012, s. 11) och att det är många 
olika aspekter som lärare förväntas ta hänsyn till i sitt yrkesutövande. Att flera lärare har svårt att 
hinna etablera relationer är problematiskt, särskilt med tanke på att goda relationer lärare och 
elever emellan är avgörande för att elever ska kunna fungera och må bra i skolan (se Hattie, 2009, 
s. 175; Martin & Dowson, 2009, s. 351). Om lärare saknar tid att etablera relationer med enskilda 
elever finns en risk att de känner sig osedda, vilket påverkar både relationen till läraren och 
känslan av att trivas i skolan. Skolverket (2005, ss. 44-45) menar att skolor med hög 
måluppfyllelse kännetecknas av att skolorna har en organisation och/eller storlek som 
understödjer förtroendefulla relationer. Om lärare inte har tid till att etablera förtroendefulla 
relationer till eleverna kan en långsiktig konsekvens vara att elevernas studieresultat påverkas 
negativt. 

9.3 Lärarnas ledarskap   

Den tredje frågeställningen belyser hur lärarna uppger att de ser på sitt ledarskap den första tiden 
med en ny skolklass. Studiens resultat visar på att lärarna intar två olika ledarroller. Dessa är den 
demokratiska ledarstilen och den auktoritära ledarstilen. I intervjuerna kommer lärarna in på 
beskrivningar som kan härledas till ledarstilen låt-gå, men beskriver ett sådant förhållningssätt 
som negativt för gruppens utveckling. Det är framför allt i etablerandet av klassrumsregler som 
lärarna intar en demokratisk ledarstil. Då tillåts eleverna vara med att bestämma och deras röster 
blir synliggjorda (jfr. Lewin, Lippitt & White, 1939, ss. 273-274). Den demokratiska ledarstilen 
synliggörs dessutom genom att lärarna intar ett förhållningssätt som tar hänsyn till elevernas 
sociala liv och situation. Även om lärarna själva inte hänvisar till ett demokratiskt förhållningssätt, 
så kan man genom deras beskrivningar urskilja att de tar hänsyn till samtliga elevers individuella 
behov och försöker anpassa skolsituationen därefter. I övrigt framstår det som att rutiner, 
klassrumsstrukturer och normer är något som beslutas av lärarna själva, vilket kan 
sammankopplas med den auktoritära ledarstilen (jfr. Lewin, Lippitt & White, 1939, ss. 273-274). I 
intervjuerna framgår att lärarna ofta har en tydlig bild över hur de vill forma klassen och vilket 
klimat de vill ska råda, vilket kan förklara deras auktoritära förhållningssätt. En annan förklaring 
till varför lärarna intar en auktoritär ledarstil kan vara att det ökar möjligheten att kontrollera det 
som sker i mellanrummet. Det är i mötet mellan lärare och elever som mellanrummet uppstår 
och det är där som lärandet sker (Biesta, 2004, ss. 12-13). Om läraren är otydlig och inkonsekvent 
i sitt ledarskap kan det innebära svårigheter att kontrollera eleverna, vilket i sin tur kan leda till att 
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lärandet påverkas negativt. Vad gäller lärarnas beskrivningar av sitt ledarskap uppger lärarna att 
man bör vara tydlig och konsekvent men också sträng men snäll. Studien visar att ingen av 
lärarna intar ett social kritiskt synsätt på sitt ledarskap. Istället har lärarna, i likhet med lärarna i 
Johnsons, Whitingtons & Oswalds studie (1994, s. 273), ett traditionellt synsätt och ett liberal-
progressivistiskt synsätt på sitt ledarskap. I denna studie framgår dock att ingen av lärarna intar 
det ena eller den andra synsättet. Det är snarare en kombination av båda synsätten som 
kännetecknar lärarnas syn på deras ledarskap. Enligt lärarna i denna studie bör en bra lärare vara 
tydlig men ändå visa stor omsorg. Det anses viktigt att lära känna eleverna men samtidigt 
bibehålla en professionell relation där det tydligt framgår vem som är ledaren. Lärandemiljön bör 
vara kontrollerad och kännetecknas av respekt, samtidigt som den bör präglas av värme och 
trygghet. 
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10. Konklusion 

Denna studie har påvisat att lärarna både i det förberedande arbetet och den första tiden med 
skolklassen både värdesätter och strävar mot att främja goda relationer. Lärarna tar sitt ansvar i 
och för relationer, vilket kan härledas till att de innehar god relationskompetens. Lärarnas arbete 
tyder även på att de i mångt och mycket vill kontrollera det som sker i mellanrummet för att 
kunna etablera goda relationer samt att skapa en trygg klassrumsmiljö som kännetecknas av 
positiva normer. Studiens resultat visar också att lärarna intar både en auktoritär ledarstil och en 
demokratisk ledarstil den första tiden med en ny skolklass. Den auktoritära synliggörs genom att 
läraren tenderar att vara den person som fastställer rutiner, klassrumsstrukturer och önskvärda 
normer. Den demokratiska ledarstilen synliggörs dels genom att eleverna tillåts vara delaktiga i 
skapandet av klassrumsregler, dels genom att lärarna intar ett förhållningssätt som tar hänsyn till 
elevernas sociala liv och situation. Enligt studiens resultat kännetecknas lärarnas syn på det egna 
ledarskapet av en kombination mellan ett traditionellt synsätt och ett liberal-progressivistiskt 
synsätt. Lärarens relation till eleverna spelar en avgörande roll för elevernas lärande och 
utveckling (se Hattie, 2009, ss. 176, 320; Martin & Dowson, 2009, s. 351; Skolverket, 2005, ss. 44-
45). Vidare vilar svenskt lärarutbildningsbetänkande på idén att ”ingenting är egentligen viktigare 
än att läraren förmår utveckla en nära och varm relation till sina elever” (SOU:2008:109, s. 216). 
Därav är det problematiskt att flera av lärarna uppger att de saknar tid att etablera relationer med 
enskilda elever. Det faktum att lärare i studien tar tid från sin egen rast eller planering samt 
försöker sitta extra länge med eleverna vid bedömningsstödet kan antyda på att skolor i högre 
grad behöver göra organisatoriska förändringar som understödjer förtroendefulla relationer. 
Annars är risken att elevernas beteende, studieresultat och studiero påverkas negativt. Viktigt att 
poängtera är dock att majoriteten av lärarna inte lyfter fram tid att etablera relationer som ett 
problem, vilket kan tyda på att de flesta lärare inte upplever några svårigheter i att etablera 
relationer med enskilda elever. Sammanfattningsvis anser vi att mottagandet av en ny skolklass är 
en viktig del av lärares arbete men som inte berörts tillräckligt under lärarutbildningen. Vidare 
finns knapphändig forskning och litteratur om ämnet som gör att lärare kan förbereda sig på egen 
hand inför mottagandet. Därför bör det göras vidare studier samt uppmärksammas alltmer på 
lärarutbildningar hur lärare arbetar för att motta en ny skolklass. 
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12. Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Information om en intervjustudie 
Vi är två lärarstudenter som går termin åtta på grundlärarprogrammet och har påbörjat kursen 
Självständigt arbete 2 vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. 
  
I vårt självständiga arbete kommer vi att skriva om hur grundskollärare arbetar de första 
månaderna med en ny klass. Mer specifikt vill vi undersöka lärares erfarenheter av arbete med en 
ny grupp och vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära. Vi vill därför intervjua ett antal 
lärare som beskriver sina erfarenheter närmare. 
  
Deltagandet i studien innebär att vi kommer till din arbetsplats för att intervjua dig eller 
genomför intervjun på distans via ett digitalt verktyg. Vi är beredda att anpassa oss efter rådande 
omständigheter och anpassa intervjusituationen utifrån dina preferenser. Med din tillåtelse vill vi 
spela in samtalet för att sedan kunna använda det för transkribering. Vi uppskattar att intervjun, 
som sker vid ett tillfälle, kommer att pågå i cirka 40-50 minuter. 
 
Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 
samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 
konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas 
för annat än forskning och presentationer av studiens resultat. När det självständiga arbetet är 
färdigskrivet och godkänt kommer materialet raderas. 
  
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
  
Är du positiv till att delta i denna studie? Vi kommer att kontakta dig för att berätta mer och boka 
en tid. Om du vill delta skriver du under blanketten och överlämnar till oss vid intervjutillfället. 
Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare. 
  
Vänligen, 
Josefin Hugaas och Frida Ström 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett  

Medgivande till deltagande i en studie 
 
Studien, som handlar om hur du som lärare arbetar den första tiden med en ny klass, kommer att 
utföras inom ramen för vårt självständiga arbete. Studien utförs av Josefin Hugaas och Frida 
Ström som går termin 8 på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer att 
spelas in. Jag har förstått vad studien innebär och vill delta i studien. 
  
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 
och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 
data, även efter att datainsamlingen har genomförts. 
  
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. 
  
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. 
  
  
  
Namn: ………………………………………………… 
  
  
  
Telefon: ………………………………………………………………… 
  
  
  
........................................................................... 
Ort och datum                          
  
  
  
........................................................................... 
Underskrift 
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Bilaga 3. Intervjufrågor  

1. Hur många år har du varit yrkesverksam? 
a. Behörig i vilka årskurser? 
b. Vilken årskurs undervisar du i just nu? 
c. Hur många elever i klassen? 
 
2. Hur många gånger har du tagit emot en ny klass?  
 
3. Har du någon erfarenhet av att ta emot en klass där eleverna är nya för varandra? 
a. Om ja, finns det skillnader i att ta emot en sådan klass jämfört med att ta emot en klass där 
eleverna känner varandra sedan tidigare?  
 
4. Har du fått någon fortbildning i mottagandet av en ny klass? 
a. I samband med lärarutbildning?  
b. Via arbetsplatsen?  
c. Via kommunen?  
 
5. Hur ser det förberedande arbetet ut inför mottagande av en ny klass?  
a. Hur lång tid ägnar du åt att förbereda?  
b. Kollegialt samarbete?  
 
6. Hur ser den första tiden ut med en ny skolklass?  
a. Första veckan? 
b. Första månaden?  
 
7. Skapas några klassrumsregler med klassen?  
a. Hur sker det arbetet?  
b. Vilken typ av regler skapas?  
 
8. Görs det några aktiviteter specifikt för att forma klassen?  
a. Vilka aktiviteter görs då?  
b. Speciella lekar?  
c. Speciellt lektionsinnehåll?  
d. Speciella böcker?  
e. Vad fokuseras under den här perioden jämfört med övriga året? 
 
9. Hur ser du på ditt ledarskap under den första tiden?  
a. Har du något visst förhållningssätt?  
b. Vad är viktigt att tänka på den första tiden?  
c. Skiljer sig ditt ledarskap åt den första tiden jämfört med övriga skolåret?  
 
10. Hur uppfattar du att eleverna upplever den första tiden i en ny klass?  
a. Hur kan man som lärare arbeta för att bemöta elevernas upplevelser?  
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11. Hur arbetar du för att bygga upp relationen med klassen?  
 
12. Hur arbetar du för att bygga upp relationen med den enskilda eleven?  
 
13. Hur länge pågår arbetet med att forma den nya klassen?  
 
14. Vilka svårigheter finns det vid formandet av en ny klass?  

 
15. Har du mött någon situation som varit särskilt svår?  
a. Vad var det som gjorde situationen svår? 
b. Löste sig situationen? Hur?  
 
16. Vilka möjligheter finns det vid formandet av en ny klass? 
 
17. Får du någon styrning kring hur du ska arbeta med en ny klass?  
a. Förekommer något samarbete på skolan gällande mottagandet av ny klass? 
b. Om ja, kan du berätta mer om hur samarbetet ser ut? 
c. Upplever du att du får tillräckligt med kunskap och stöd från skolan när det kommer till 
mottagandet av en ny klass?  

 

 


