
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lärares ledarskap 
En kvantitativ studie 

 

Teachers` leadership 

A quantitative study 

 
Åsa Fouganthine 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Magisterprogrammet i Utbildningsledning och Skolutveckling 

Avancerad nivå, 15 hp 

Bedömande lärare: Joakim Larsson 

Examinator: Maria Hjalmarsson 

Datum: 180907 



 
 

 

Abstract 
This study is based on following questions: 

Which connection is there between structure of a lesson and high expectations? 

Which connection is there between structure of a lesson and positive relations with students? 

Which connection is there between structure of a lesson and collegial learning? 

Which connection is there between high expectations and collegial learning? 

What gender- experience- and – competence differences is there concerning a) structure b) 

high expectations c) positive relations to students d) competence development? 

The theoretical part identify four focuscategories which defines successful leadership among 

teachers`. The empirical part was implemented in a little municipality in Sweden and it 

contained a questionnairy in which teachers` valued their leadership within four 

focuscategories. These were “structure of lesson”, “high expectations” on students, “positive 

relations” to students and “professional development”. The study shows that there is relative 

strong connections between a distinct structure of a lesson, high expectations, positive 

relations to students and collegial learning. Teachers` with a distinct structure of a lesson, 

such as an accurate planning for each lesson with clear goals and a relatable structure on 

lessons and briefing specific notions also have a positive and supportive relations with all the 

students. These teachers` also create a positive classrooms environment which imprint 

security and calmness. Teachers` with distinct structure of lessons and visible learning also 

have high expectations on the students. In which high expecations means to give the students 

continuous feedback connected to knowledge requirement. The teacher also adapt the 

teaching to students needs and makes sure that students know that the expectations on them 

are high. Teachers` that have passion for their mission and develop their own learning 

external students needs and approve to collegial learning and develop their own leadership 

also have high expectations on students. These teachers` give students continuous feedback 

connected to knowledge requirement. They adapt their teaching to students needs and makes 

sure the students know that there are high expectations on them. 

Keywords: teachers` leadership, leadership in the classroom, educational leadership, teachers` 

professional learning 



 
 

Sammanfattning 

Studien baseras på följande frågor för undersökning:  

Vilka samband finns mellan lektionsstruktur och höga förväntningar? 

Vilka samband finns mellan lektionsstruktur och positiva relationer med eleverna? 

Vilka samband finns mellan lektionsstruktur kompetensutveckling? 

Vilka samband finns mellan höga förväntningar och kompetensutveckling? 

Vilka köns-erfarenhets- och kompetensskillnader finns i relation till a) struktur b) höga 

förväntningar c) positiva relationer d) kompetensutveckling? 

Den teoretiska delen identifierar fyra fokuskategorier vilka definierar framgångsrika 

ledargärningar hos lärare. Den empiriska delen genomfördes i en liten kommun i Sverige och 

innehöll en enkät där lärare skattar sig kring sitt ledarskap i fyra fokuskategorier. Dessa var 

”lektionsstruktur”, ”höga förväntningar” på eleverna, ”positiva relationer” till eleverna och 

”kollegialt lärande”. Studien visar att det finns relativt starka samband mellan en tydlig 

lektionsstruktur, höga förväntningar, positiva relationer till eleverna och 

kompetensutveckling. Lärare som har en tydlig lektionsstruktur genom att ha en noggrann 

planering för varje lektion med tydliga mål och vilken har en igenkännbar struktur på 

lektionen och genomgångar av ämnesspecifika begrepp inför nya arbetsområden har också 

positiv och stöttande relation till alla elever. Dessa lärare skapar också en positiv 

klassrumsmiljö som präglas av trygghet och studiero. Lärare som har en tydlig 

lektionsstrukturhar och synliggör lärandet har också höga förväntningar på sina elever. Där 

höga förväntningar betyder att kontinuerlig återkoppling kopplade till kunskapskraven ges till 

eleverna. Läraren anpassar också undervisningen efter elevernas behov och säkerställer att 

eleverna vet att förväntningarna på dem är höga. Lärare som har passion för sitt läraruppdrag 

och utvecklar sitt lärande utifrån elevernas behov och även tycker att kollegialt lärande 

utvecklar hens ledarskap har även höga förväntningar på eleverna. Dessa lärare ger eleverna 

kontinuerlig återkoppling till eleverna kopplat till kunskapskraven. De anpassar sin 

undervisning efter elevernas behov och säkerställer att eleverna vet att det har höga 

förväntningar på dem. Slutsatsen ger en nulägesbild av lärares ledarskap i klassrummet. 

Denna kunskap kan användas för att stärka lärares ledarskap på vissa områden så som 

lektionsstruktur, höga förväntningar, återkoppling och kollegialt lärande.  

Nyckelord: Lärares ledarskap, ledarskap i klassrummet, ledarskap i utbildning, lärares 

kompetensutveckling. 
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1. Inledning 

 

Samhället har stora förväntningar på skolor och i Sverige har skolan under lång tid ansetts ha 

en nyckelroll för samhället. Skolan och samhället är ömsesidigt beroende av varandra – 

skolan utgör en av samhällets viktigaste funktioner. Att skolan utvecklas och håller hög 

kvalité har därför ansetts ha en central betydelse för såväl samhälle som individer (Isaksson 

2003). Nationell och internationell pedagogisk forskning kan många gånger hjälpa oss som 

arbetar i den skolan. Vi kan utveckla skolsystem och organisera skolan på kloka sätt. En skola 

måste välja sina vägar till skolutveckling. Nyckeln till framgång för eleverna går genom den 

lärare hen har i klassrummet; en lärare som genom sitt ledarskap lyckas tydliggöra målen för 

undervisningen, som följer upp och utvärderar, både sin egen undervisning och elevernas 

resultat, ger effekt skriver Lundahl (Lundahl, 2014). Flera forskare bland annat Samuelsson 

(2017) och Wiliam (2013) beskriver vad en framgångsrik lärare har för egenskaper i sitt 

ledarskap. De elever som undervisas av lärare som är mest effektiva har lärandevinster upp till 

fyra gånger större än de som undervisas av de minst effektiva (Håkansson & Sundberg, 2012). 

Håkansson och Sundbergs studie på ett stort antal nationella och internationella 

forskningsöversikter om undervisning och lärande visar att det finns framgångsfaktorer som 

forskarna enats kring. Timperely (2013) beskriver ett professionellt lärande med lärarlaget, 

samarbetet och eleven i fokus. Skolinspektionen (2010) har utifrån sina tillsynsbesök och 

granskningar av skolor i Sverige lyft fram behov av vägledning till hur god undervisning kan 

ske som leder till förbättrade undervisningsresultat. Det är en evidensbaserad 

sammanställning som visar faktorer som i hög grad påverkar elevernas resultat är lärarens 

kompetens, engagemang och förmåga. Skolinspektionen framhåller att framgångsrika lärare 

är tveklöst ledare i klassrummet (Skolinspektionen, 2010:7). Det väcker frågor om hur 

samband och mönster ser ut mellan framgångsfaktorerna i lärares ledarhandlingar. Det blir 

också intressant vad lärarna tycker själva är viktiga framgångsfaktorer i sitt ledarskap för en 

undervisning av hög kvalité. Min förhoppning är att det senare kan användas som ett underlag 

för att för att stärka lärares ledarskap i klassrummet i syfte att öka förutsättningarna för att 

varje elev ska utvecklas så långt det är möjligt.  
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1.1 Bakgrund 

 

Framgångsrika lärares ledarskap är ett omfattande område i forskningsvärlden. Jag vill inleda 

med att belysa en del övergripande forskning på området. 

Hattie (2009) har genom metastudier och metaanalyser av elevers lärande tittat på och 

analyserat påverkansfaktorer på elevers studieprestationer och funnit vad som präglar 

framgångsrika lärares undervisning, Visible learning.  Hattie lägger tyngdpunkten på 

undervisningsstrategier och särskilda metoder som läraren använder i sin undervisning. 

Centralt är det viktigt med struktur i undervisningen och lärarens passion. Lärarens roll lyfts 

fram och hans forskning bevisar att läraren kan vara avgörande för elevers utveckling. Det 

Hattie bland annat visar på är lärarens passion för sitt ämne genom att se sin egen betydelse 

för elevernas lärande, ”Know my impact”. Läraren är avgörande för eleven endast om läraren 

själv inser att hen är det. Lärare måste inse sin egen betydelse och göra rätt saker i 

klassrummet. Det handlar inte om hur många elever som finns i klassen utan vad lärare väljer 

att göra med eleverna. Vad som är mer rätt och mindre rätt ligger i lärarens profession att 

bedöma. Det viktiga är att synliggöra lärandeprocessen.  Lärarens aktiva val av att anpassa 

undervisningen till elevernas behov är avgörande för hur goda resultat eleverna får. Med 

tydliga mål för, och variation i, undervisningen där läraren styr lärandet i klassrummet, ökar 

förutsättningarna för eleverna att nå högre resultat. Punkterna han radar upp innehåller bland 

annat att vara förberedd och ha en tydlig struktur för lektionen. Det är många delar en lärare 

kan påverka och det blir också viktigt med det samspel mellan alla faktorer som kan avgöra 

om klassrumsmiljön är optimal. En tydlig struktur på lektionen är inte mycket värd om 

innehållet inte är anpassat och planerat för den aktuella elevgruppen. Lektionsstrukturen blir 

en viktig kategori att titta på vad lärare tycker. Andra faktorer som Hattie (2009) menar 

påverkar elevernas resultat är lärarens förmåga att skapa goda relationer till sina elever och 

elevernas lärprocesser. Goda relationer mellan elev och lärare skapar studiero, trovärdighet 

och förväntningar vilket ökar motivationen och sin tur ökade resultat. Hur lärare ser på vikten 

av att skapa goda relationer med sina elever ser jag som en viktig fråga att undersöka. I 

Hatties studie blir det allt viktigare att i skolutvecklingsprocesser stärka lärare att synliggöra 

lärprocesser så att eleverna också ges möjlighet att vara delaktiga i sin kunskapsutveckling. 

Här får skolan stöd i att göra det. Läraren är viktig men vi ska notera att det är bara det som 

fungerar och är framgångsrikt i lärares metoder att synliggöra lärandet som vi ska ta fasta på. 
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De lärare med metoder som inte fungerar kan rent krasst påverka elevernas 

kunskapsutveckling negativt. 

Steinberg (2013) lyfter sådant som läraren som ledare kan påverka, attityden, beteendet och 

kompetensen, och menar att det är i det påverkbara som läraren ska börja för att kunna skapa 

en klassrumsmiljö som möjliggör effektivt lärande. I Sverige har vi ett starkt demokratiskt 

synsätt på eleverna i skolan, och deras rätt till delaktighet och inflytande finns inskrivet i våra 

styrdokument (Lgr 11). Den auktoritet som tidigare var given läraren är idag inte en 

framgångsrik väg till elevers lärande. ”Idag är det i stället goda relationer, lyhördhet, 

flexibilitet, individualisering och delaktighet som gäller” (Steinberg, 2013, s 14). Steinberg 

skriver vidare om vad en lärare gör för att skapa den arbetsro som krävs för att eleverna ska 

ges möjlighet till studier. Att lärare skapar en positiv, lugn och trygg klassrumsmiljö är 

angeläget då det är grundläggande för elevernas förutsättningar för framgångsrikt lärande, 

även Hugo (2011) samt Dylan (2013) menar att klassrumsmiljön är central. Hugo (2011) 

beskriver i sin studie framgångsfaktorer för lärare. Ett socialt engagemang där läraren visar ett 

intresse för eleverna som individer och planerar sin undervisning utifrån elevernas tidigare 

erfarenheter för att på så sätt få eleverna att känna att det finns ett lärande sammanhang gjorde 

att eleverna i studien kände meningsfullhet och därmed också motiverades till studier. 

Klassrumsmiljön är central. Hugo beskriver också hur det kollegiala samarbetet, där lärarna 

stödjer varandra i vilket förhållningssätt och vilka regler som ska råda bland annat, är en 

framgångsfaktor.  

Dylan (2010) visar att framgångsrik undervisning måste byggas upp efter fem strategier. Den 

första är tydliggörande av målen där läraren ska delge, klargöra och skapa förståelse för 

lärandemålen. Eleverna ska vara delaktiga. Den andra är undervisningsmiljön där lärare måste 

skapa klassrum som synliggör lärande och hur de ska lära sig mer, vilket samstämmer med 

både Hatties (2009) och Hugos (2011) studier. Lärarens arbetssätt präglas av metoder för att 

ta reda på vad och hur eleverna lära sig för att kunna hjälpa dem att lära sig mer. 

Undervisningsmiljön ska vara trygg och formativ, framåtsyftande enligt Dylan. Den tredje är 

rätt feedback där Dylan lyfter feedback som det viktigaste verktyget för att utveckla elevers 

lärande. Mångas skolor i Sverige jobbar med den formativa bedömningen och det formativa 

bedömningssättet och en utmaning med att gå mer från summativ bedömning av nuläget till 

att blicka framåt i en formativ framåtsyftande metod kräver diskussioner och mod att pröva 

olika arbetssätt. Det är en utmaning då skolans traditioner är av mer summativ art där det 

framgår vad eleven uppnått och mindre av vart elevens nästa steg blir. Den fjärde strategin är 
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kamratrespons som handlar om att se eleverna som läranderesurser för varandra. Eleverna ska 

inte rätta eller betygsätta varandra utan eleverna ska hjälpa varandra till ökad förståelse och 

den ska vara positivt inriktad. Den femte och sista strategin är självbedömning. Dylan menar 

att det inte handlar om att eleven ska sätta betyg på sig själv utan eleven ska få syn på sitt eget 

lärande. Självbedömning gör eleverna medvetna om att de lär sig. 

Dwecks (2009) forskning visar att en person med övning, träning och nya metoder utvecklar 

koncentration, minne och omdöme och med det blir mer intelligent. Detta gäller alla förmågor 

från konstnärliga till idrottsliga. Hon skriver om dynamiskt och statiskt ”mindset”; hon menar 

att på det sätt vi tänker så styr vi våra liv. Ur ett ledarskapsperspektiv har det betydelse då det 

påverkar hur ledaren förhåller sig till sina medarbetare eller elever, vilka förväntningar som 

finns. En ledare med statiskt ”mindset” ser sig som bättre än sina medarbetare/elever och 

skyller på andra när det är något som inte blev bra. Motsatt, så är en dynamisk ledare öppen 

för återkoppling och tror på att höga krav på eleverna, och en skolmiljö som är 

omhändertagande och stödjande bidrar till elevernas lärande. Skicklighet är något som går att 

lära, enligt Dweck, och återkoppling som gynnar lärande är en framgångsfaktor. 

Framgångsrika lärare har en syn på alla våra elever att alla kan utvecklas och det inte efter en 

förutbestämd medfödd bana. Lärare som förmår sina elever att tänka dynamiskt om sig själva 

skapar större möjligheter för eleverna att lyckas. De eleverna förstår att framgången till stor 

del beror på ansträngningen och inte talangen som får dem att lyckas. När vi utformar 

feedback och respons till eleverna så är det viktigt att tyngdpunkten handlar om elevens 

ansträngning och ständigt koppla det till det eleven gjort och inte talangen i sig. Detta betonar 

även Dylan i sin forskning att ge rätt återkoppling mot kriterierna i målet med arbetet vilket 

skapar höga förväntningar på eleverna. 

  
 

 

   2. Syfte  
 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka lärares ledarskap för att se samband och 

mönster kring fokuskategorierna lektionsstruktur, höga förväntningar på eleverna, positiva 

relationer till eleverna och lärares egen kompetensutveckling.  
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2.1  Frågeställningar 

 

Vilka samband finns mellan lektionsstruktur och höga förväntningar? 

Vilka samband finns mellan lektionsstruktur och positiva relationer med eleverna? 

Vilka samband finns mellan lektionsstruktur kompetensutveckling? 

Vilka samband finns mellan höga förväntningar och kompetensutveckling? 

Vilka köns- erfarenhets- och kompetensskillnader finns i relation till a) struktur b) höga 

förväntningar c) positiva relationer d) kompetensutveckling? 

 

 
 

3. Forskningsöversikt 
 

I följande kapitel belyses tidigare forskning för studien. Forskningsöversikten innehåller både 

nationell och internationell forskning på området ”lärares ledarskap i klassrummet” kring 

lektionsstruktur, höga förväntningar, positiva relationer till eleverna och lärares 

kompetensutveckling. Databaser som använts för att söka vetenskapliga källor är EBSCO och 

DIVA, databaser som tillhandahålls av Karlstads universitetsbibliotek. Nyckelord som 

”lärares ledarskap”, ”framgångsrik undervisning” och ”ledarskapet i klassrummet” och de 

engelska söktermerna är ” teachers` leadership”, ”leadership in the classroom”, educational 

leadership”. Dessa kopplade till ovanstående kategorier, har använts för hitta de källor som 

använts för att få en teoretisk bakgrund är bland annat vetenskaplig litteratur där forskarna 

skrivit böcker utifrån sina avhandlingars resultat. Dessutom har handböcker, tidigare 

forskningsöversikter från avhandlingar som är relaterade till ämnet och artiklar använts.  

 

En artikel om lärares ledarskap och skolutveckling gjord av Muijs och Harris (2006) baseras 

på empirisk forskning gjord i England. De studerade lärares ledarskap med fokus på två delar. 

Dels hur lärares ledarskap påverkar skol- och lärares dels vilka faktorer i skolan som stödjer 

och hindrar lärares ledarskap. Studien hade en kvalitativ ansats och med syfte att studera 

lärares ledarskap i operativa situationer.  Data från studien indikerade att det krävs vissa delar 

för ett hållbart och framgångsrikt ledarskap hos lärare. Det som krävs är kraft och mod att 

utveckla sitt eget ledarskap. Det krävs att lärare ägnar tid åt att utveckla sitt ledarskap genom 

professionell utveckling och kollegialt lärande där lärare planerar tillsammans och skapar 
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samarbete och gör saker som exempelvis att göra observationer hos varandra och besöka 

varandras klassrum. Det kollegiala lärandet leder till en ökad kunskap och 

kompetensutveckling. Det krävs också att lärare skapar tillfällen då de kan utveckla inte bara 

sina ämneskunskaper utan sitt eget ledarskap. Det kan vara att utveckla metoder för att leda 

grupper, kollegialt lärande, samarbeten och aktionsforskning. De menar också att det är svårt 

för lärare att skapa ett framgångsrikt lärande hos eleverna om inte dessa ovan beskriva 

förutsättningar finns.  

 

Håkansson & Sundberg (2012) har skapat en omfattande forskningsöversikt genom att 

explorativt identifiera dominerande forskningspositioner och forskningstrender i det 

internationella och nationella forskningsfältet undervisning och lärande och gjort jämförelser 

av de resultatbilder som framkommit i analyser av resultat för att slutligen kunna sätta 

samman en syntes och dra slutsatser. Genomförandet är en kvalitativ metasyntes som baserats 

på tolkande, jämförande och integrerande analyser av rörelser, positioner och resultatbilder 

inom fältet undervisning och lärande. Ett område i rapporten beskriver vad forskare som 

studerat lärarkompetens kommit fram till. En viktig aspekt av lärarkompetens som lyfts fram 

är lärares kvalité på ledning av klassrumsarbetet. Forskningen visar att ett ledarskap visar att 

läraren, för att stödja bättre elevprestationer, behöver betona sex olika delar. Den första är en 

noggrann planering av undervisningen, det andra är om läraren formulerar tydliga mål på kort 

och lång sikt, som eleverna förstår och accepterar. Det tredje är en elevstödjande ledning där 

eleverna är involverade i val av aktiviteter och får ta ansvar. Det fjärde är aktivering och 

motivering av elever vilket betyder att klassrumsledarskapet måste ha samband med elevernas 

självstyrda beteende i relation till deras inre motivation genom att lärare har höga 

förväntningar på sina elever. Kognitivt orienterade lärare får eleverna att lyckas i högre grad. 

De femte delen är organisation av aktiviteter och lärande där undervisningen är planerad så 

den säkerställer samband mellan tidigare behandlat innehåll och progression i lärandet. 

Läraren hjälper eleven att fokusera på centrala delar i kursplanen, följer upp lektioner, ger 

snabb och korrigerande återkoppling vilket skapar höga förväntningar på eleverna. Den sjätte 

och sista delen enligt denna studie handlar om synligt ledarskap där läraren är en klar tydlig 

ledare. 

 

Samuelsson (2017) har gjort en sammanställning av forskning kring lärares ledarskap i boken 

Lärandets ordning och reda – ledarskap i klassrummet. Han skriver om några centrala 

områden som en klassrumsledare behöver etablera och upprätthålla. Dessa områden handlar 
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om att vara effektiv från första stund. Han menar att det första mötet med eleverna är centralt. 

Det förebyggande, långsiktigt, målmedvetet och tålmodighet är viktiga delar av lärares 

klassrumsledarskap. Han menar att det finns fem delar av framgångsrikt ledarskap i 

klassrummet. Ett klassrumsledarskap som utvecklar eleverna akademiskt, socialt och 

moraliskt kan beskrivas som ett gott ledarskap. Samuelsson beskriver att där arbetar läraren 

för att etablera förståelse för klassen som socialt system, skapa respektfulla relationer, 

etablera ett gott klassrumsklimat, etablera struktur, rutiner och regler samt ha tydliga 

förväntningar och motivera eleverna ger de bästa förutsättningarna för effektivt lärande.  

 

Professor Timperley (2008) redogör i sin forskning ett professionellt lärande med lärarlaget, 

samarbetet och eleven i fokus. Hon har observerat hur lärare arbetar, undersökt lärares och 

ledares samtal och sen analyserat interaktioner med lärare och ledning och beskriver vad det 

är som gör skillnad. Läraren behöver kontinuerligt undersöka var eleven befinner sig för att 

kunna planera sin undervisning. Hon menar att läraren hela tiden själv måste lära sig för att på 

bästa sätt förbättra elevernas lärande. Lärare som studerar eleverna nära om hur våra elever tar 

emot undervisningen kan utveckla sin undervisning för de vet vilket behovet är. I det att 

utifrån elevens behov skaffar de kunskaper hen behöver för att eleven ska utvecklas. Det 

handlar om att skapa meningsfulla sammanhang, där det professionella lärandet går igen i alla 

led i skolan, från eleven, till läraren, till rektorn och tillbaka. Timperely menar också att vi 

måste ha trygga lärare, ett tryggt kollegium. I Sverige har läraren en stor frihet att lägga upp 

sin undervisning på det sätt hen vill. En del lärare kan känna sig stressade och oroliga t ex vid 

besök av andra lärare eller rektor i klassrummet, då de är ansvariga för innehåll och upplägg. 

De kan finnas oro för att inte ”göra rätt”. Lärares lärande är en del i vägen mot högre 

måluppfyllelse för eleverna. Den professionella utveckling lärare bör få i 

kompetensutveckling är avgörande för att kunna förändra och förbättra. I hennes forskning 

kring lärares lärande beskriver hon ”det professionella lärandets inneboende kraft” där 

utvecklade perspektiv på professionellt lärande beskrivs vilka har motiverat lärare och 

resulterat i stora förbättringar av elevers lärande. Professionellt lärande är inte en process som 

handlar om att först lära sig nya saker och därefter hur man tillämpar dem. Hon menar att 

tillämpningen är en del av hur man lär sig och förstår det mer ingående. Undervisningen kan 

bättre anpassas till elevernas behov när läraren förstår vad eleverna redan vet och kan göra, 

samt vilka missuppfattningar de bär på. När en lärare inte förstår teorin bakom en strategi full 

ut blir dessa anpassningar oförenliga med en teori som ligger till grund för dem, och därmed 

mindre effektiva. Det blir därmed av stor vikt för lärares kompetensutveckling att lärare får 
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stöd i en mängd relevanta möjligheter till lärande som utformas tillsammans med dem för att 

lösa specifika problem. Det kollegiala lärandet ger möjligheter till lärande i de sammanhang 

där man förväntar sig att nya metoder ska omsättas i praktiken, där lärare tillsammans kan 

reflektera och diskutera. Detta har en positiv inverkan på lärande och förväntningar om 

förändring. En professionell lärare är trygg och vågar öppna dörren till undervisningen med 

alla dess förtjänster men också brister. Först då kan de utvecklas gemensamt och lära av 

varandra, kollegialt lärande där resultatet är i fokus är framgångsrikt. Detta stödjer även Hugo 

(2011) i sin forskning, det kollegiala samarbetet som kompetensutveckling är en 

framgångsfaktor. 

Campbell, Lieberman & Yashkina, (2013) genomförde i Canada nationell forskning på ett 

utvecklingsprogram vid namn TLLP (Teachers Learning Leadership Program). Programmet 

är ett partnerskap mellan Canadas skoldepartement i Ontario och lärarfack (OTL) och startade 

redan 2007 och det syftade till att stödja lärares professionella utveckling och lärares 

ledarskap. Metoden i TLLP var att lärare tillsammans identifierat ett fokusområde som 

utmanar och som arbetslaget vill utveckla. En erfaren lärare i arbetslaget leder gruppens 

arbete som varvas med erfarenhetsutbyte och praktiskt arbete, ett organiserat kollegialt 

lärande. Arbetslagens projekt har analyserats av forskarna och det finns tydliga 

framgångsfaktorer (C. Campbell, 2013) (C.Campbell, 2014) när forskare analyserat vad 

lärarna gör i sina projektgrupper. Det kollegiala lärandet är en viktig framgångsfaktor och 

genom att odla fram ett respektfullt samarbete mellan lärare så stärks deras profession. I dessa 

kollegiala strukturer sker erfarenhetsutbyte och genomförande av goda metoder i lärarens 

vardagliga gärning. Det visar sig att lärares fördjupade förståelse för sitt eget lärande och det 

kollegiala lärandet har ökat genom att en kultur har utvecklats där professionen själva och 

lärares lärande och ledarskap utvecklas. Lärare själva upplever och uttrycker ett ökat 

självförtroende och det upplevs stärkande att ingå i nätverk där lärare emellan har ett öppet 

klimat och det finns en transparens mot tidigare mer slutet klimat med ”stängda dörrar” till 

klassrummen. Det har lett till ökad motivation, igenkänning och inspiration i sitt ledarskap på 

gräsrotsnivå vilket i sin tur gjort att lärare vågar pröva och omsätta erfarenhetsutbyte i 

praktiken i sin vardagliga lärargärning. Teambuilding, utvecklad tillit, nya samarbetsformer så 

som att jobba två och två och reflekterande samtal är aktiviteter som gjorts vilket kan 

sammanfattas kort och gott med att organisera ett kollegialt lärande.  
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I European Journal of Teacher Education presenteras en artikel från en studie av Attard 

Tonnas & Shanks (2017) som grundar sin forskning i en sociokulturell förståelse för lärande 

där man tittat på olika lärandesituationer på Malta och i Skottland. De har fokuserat på 

organisation och struktur vad lärares lärande har för påverkan på undervisningen i 

klassrummet. Lärare i båda länderna har intervjuats. Lärare utsätts för många utmaningar i sin 

vardag. De ska omsätta och modifiera mycket kunskap till eleverna och deras metoder och 

strategier ska hela tiden utvecklas och förändras utifrån den föränderliga värld vi lever i. Detta 

kräver ett lärande hos varje lärare. De måste ta alla tillfällen i akt för att utvecklas 

professionellt vilket kräver att deras lärande organiseras. Lärares lärande påverkas av både 

kulturen på skolan, den sociala strukturen och sin arbetsmiljö. Det som också påverkar är 

möjligheterna till samarbete och kollegialt lärande. Kollegialt lärande händer inte om det inte 

organiseras och skapas möjligheter för det. Att skapa ett positivt lärandeklimat i skolan kräver 

stöd till lärare att få forum för att kunna samarbeta. 

En mindre studie om lärares ledarskap i klassrummet av Bergvall (2013). Det är en kvalitativ 

forskningsansats, där individuella kvalitativa intervjuer använts som datainsamlingsmetod. 

Sammantaget intervjuades sju grundskollärare med erfarenhet av undervisning i årskurserna 

1-9, inom den ordinarie grundskolan. Studiens resultat utgörs endast av dessa lärares 

uppfattningar om sitt ledarskap i klassrummet och dess inverkan på klassrumsklimatet/miljön 

och elevers studieresultat. I studien framkommer att ett bra ledarskap hos lärare präglas 

generellt sett av tydlighet. Ett demokratiskt ledarskap där den pedagogiska ledaren beskrivs 

som lyhörd, engagerad, inkännande, förtroendeingivande, relationsskapande och som en 

ledare som ”bryr sig om” sina elever. Läraren och läraren personlighet anses ha stor betydelse 

för att skapa ett gynnsamt klassrumsklimat som präglas av trygghet och studiero. Det 

demokratiska förhållningssättet har betydelse och betonas i studien. 

 

Sterret (2011) har studerat vad skolan kan göra för att stärka lärares positiva relationer med 

eleverna. Han menar att en skolas framgång handlar om dess förmåga att skapa effektiva 

relationer med eleverna. Lärare som inte har goda relationer med sina elever kan komma att få 

problem med att elever som i sin tur påverkar kunskapsutvecklingen. Elever behöver trygghet 

och studiero men även känna tillhörighet på skolan och lärarens roll i detta är stor. Positiva 

relationer till alla elever är viktigt. 
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Utifrån tidigare forskning tar denna studie fasta på följande fokuskategorier, kring 

framgångsrikt ledarskap i klassrummet är lärares förmåga att:  

- Ha en struktur på undervisningen där kraven och målen är tydligt definierbara. 

- Ha höga förväntningar på eleverna och ge återkoppling på elevernas prestationer. 

- Skapa förtroendefulla relationer till eleverna. 

- Utveckla sin undervisning utifrån kunskap om vilka behov eleverna har och känna sig 

trygg i sin yrkesroll och våga bjuda in till klassrummet – kollegialt lärande. 

- Kompetensutveckling 

 

Sammanfattningsvis har det gjorts många studier kring framgångsfaktorer hos lärare och vilka 

faktorer som beskriver vilka delar framgångsrik undervisning innehåller. Det finns ett värde 

att fördjupa sig i lärares framgångsrika ledarskap i klassrummet och se vilka eventuella 

samband som finns mellan lärare men också samband till framgångsfaktorer i undervisning 

som ger goda resultat. Denna studie undersöker hur lärare skattar sig kring sitt ledarskap i 

klassrummet kring fyra kategorier så som lektionsstruktur, höga förväntningar, positiva 

relationer och kompetensutveckling. Detta skulle skapa någon form av nuläge.  Denna 

nulägesbild kan ligga till grund för fortsatta utbildningsinsatser för att ge lärare bättre 

förutsättningar för elever att nå så långt det är möjligt i sin kunskapsutveckling.   

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

 

 

 

 

4.1 Vetenskaplig teorianknytning 
 

Att undersöka olika mönster kring lektionsstruktur, höga förväntningar på eleverna, positiva 

relationer till eleverna och lärares egen kompetensutveckling ur ett positivistiskt synsätt 

förutsätts att det kan särskiljas faktorer inom lärares undervisning som visar det 

förhållningssätt som är intressant att studera, och som definierar de faktorer som utgör kärnan 

för detta utifrån den forskning som finns tillgänglig idag.  Uppsatsen ska mäta hur sambanden 
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mellan lektionsstruktur, höga förväntningar på eleverna, positiva relationer till eleverna och 

lärares egen kompetensutveckling korrelerar. Det ger en positivistisk, kvantitativ inriktning, 

på studien, vilken tar sin utgångspunkt i hur respondenterna tolkar sin kontext (Hartman 

2004). 

Andersson (2014) skriver om positivismen som den vetenskapsteori som bottnar i den 

naturvetenskapliga forskningsprincipen; en forskning som ska inriktas på det positivt givna, 

det objektivt sanna. Idealet är vetenskap som uteslutande bygger på förnuft utan känslor. 

Målet är att komma fram till en avbild av verkligheten, att komma fram till den sanna 

kunskapen som gäller för alla och envar och skiljer strikt på subjektet (forskaren) och objektet 

(det som studeras, det utforskade). Forskaren ska vara åskådare, inte deltagare, för att höja 

vetenskapligheten. Det blir ett kvantitativt perspektiv där abstraktioner från verkligheten ska 

bygga vetenskaplig kunskap. Utifrån det som framkommer görs försök att skapa en förenklad 

kunskap på en komplicerad situation och vissa drag eller mönster kan renodlas. Lärarna i 

studien skattar sig på olika påståenden och deras tyckande blir i någon mening en sanning, en 

avbild av verkligheten. 

 

Ses studien istället utifrån en hermeneutisk synvinkel ska alla erfarenheter från forskaren i 

studien involveras och användas i arbetet. Jag är fullt medveten om att den egna erfarenheten 

färgar undersökningen och att kulturen och sammanhanget där undersökning genomförs 

påverkar resultatet. Medvetenheten om den hermeneutiska cirkeln finns som säger att det 

ständig dynamisk dialektisk rörelse mellan förståelsen och de enskilda delarna och förståelse 

av helheten. Detta låter undersökningen utvidgas under tiden, utan styrd metod. Fenomen är i 

sig abstrakta men studien syftar till är att svara på frågor om mening, meningsfullhet, relevans 

och adekvans utifrån frågeställningarna vilket gör att helhetsförståelsen utvidgas. Studien 

närmar sig och penetrerar förhållande till verkligheten och söker inte en direkt sanning 

däremot söker den viktig kunskap och fakta om verkligheten där även känslor ger en 

kunskapsmässig status (Hartman 2004). Undersökningens hermeneutiska sida är att jag som 

forskare strävar efter förståelse av hur lärare uppfattar delar i sitt ledarskap i klassrummet 

genom forskningsfrågorna i studien.  Dessa uppfattningar kan inte mätas fullt ut utan måste 

tolkas. I analysen kommer tolkningar av lärarnas svar att ske. Det hermeneutiska perspektivet 

blir mer kvalitativ kunskapssyn. Att jobba i skolan betyder att man jobbat tillsammans med 

andra människor där känslor och stämningar mellan människor spelar in. Hermeneutiken 

inkluderar ett relativistiskt perspektiv på det sociala livet kontra forskning (Andersson, 2014). 
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Helheten kommer före delarna, och delen förklaras utifrån helheten och inte helheten utifrån 

delen eller delarna. Kunskap om de mest säkra påståendena är alltid produkter av samtiden 

och hur vi än försöker avbilda en neutral verklighet så går inte det då den sociala verkligheten 

är förbearbetad av människor.  ”Man måste tolka människans beteende för att kunna nå en 

förståelse för hur de uppfattar världen”. (Hartman, 2004, s 107). 

 

Undersökning har en deduktiv ansats där teoretiska idéer härleder vad intervjuaren ska fråga 

om (Hartman 2004) och utifrån det kunna dra logiska slutsatser. Den hermeneutiska sidan 

visar på en strävan efter att genomföra en vetenskaplig undersökning, som bygger på att få 

fram någon typ av sanning. Lärares olika tyckanden handlar om att ha förståelse för att våra 

egna erfarenheter och förutfattade tankar kan komma att färga den analys som görs av 

resultaten. Lärarna svarar utifrån deras kontext och sammanhang. Den positivistiska sidan är 

att tankesättet är i grunden positivistiskt då strävan är att få fram en slags allmängiltig 

sanning. 

 

4.2 Definition av begrepp 

 

De företeelser studien undersöker gör att vissa termer utgör begrepp vilka klassificerar 

verkligheten på olika sätt. Här följer definitioner av de begrepp som är intimt förbundna med 

studien. 

Lektionsstruktur   

I studien är en fokuskategori ”lektionsstruktur” och behöver således definieras. I studien 

menas ”lektionsstruktur” att målen för lektionen eller arbetsområdet är tydligt och 

definierbara för alla elever. Detta belyser Hattie (2009) men även Steinberg förtydligar att en 

tydlig lektionsstruktur är när läraren delger, klargör och skapa förståelse för lärandemålen. 

Samuelsson (2015) menar att lektionsstruktur betyder att etablera struktur, rutiner och regler i 

klassrummet. 

Höga förväntningar 

Den andra fokuskategorin är ”höga förväntningar” och kan definieras enligt följande. I Hatties 

metastudie (2009) beskrivs att påverkansfaktorn ”höga förväntningar” på eleverna skapas av 

att lärare bryr sig om hur relationerna till eleverna ser ut och att relationerna utvecklas. Det 
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krävs att lärare går in i sina klassrum med särskilda uppfattningar om utveckling, relationer, 

där de viktigaste utgörs av förväntningar på att alla elever kan lära och att man själv som 

lärare kan påverka alla elevers lärande. Rubie- Davis (2009) har i en studie fokuserat på 

skillnader i vardagsarbetet i olika klassrum beroende på graden av förväntningar från lärare. 

De beskriver att i klassrum som präglas av höga förväntningar från läraren fick eleverna tät 

återkoppling på sitt lärande, utmaningar i sitt tänkande genomolika typer av frågeställningar 

och i huvudsak positiva korrigeringar på sitt beteende. 

Positiva relationer 

En tredje fokuskategori är ”positiva relationer” och kan definieras enligt följande. ”Positiva 

relationer” till alla elever definierar Hattie (2009) som att ha förtroendefulla relationer mellan 

lärare och elever där läraren har respekt för det eleverna bär med sig in i skolan och i 

klassrummet från hemmet, kulturen och kamrater. För utveckling av goda postiva relationer 

till alla elever krävs vissa färdigheter av läraren som att lyssna, visa empati, värme och 

omtanke. Även uppmuntran till abstrakt tänkande. Läraren behöver hantera detta väl i ett 

större sammanhang, där finns respekt för andra och sig själv. Även Nordenbo (2008) en dansk 

forskare stämmer också in på Hatties beskrivningar av vad som definierar positiva relationer 

till alla elever. 

Kompetensutveckling 

En fjärde fokuskategori är ”kompetensutveckling” och kan definieras enligt följande. 

Timperley skrivet att professionellt lärande inte är en process som handlar om att först lära sig 

nya saker och därefter hur man tillämpa dem. Hon menar att tillämpningen är en del av hur 

man lär sig och förstår det mer ingående.  Timperley menar också att läraren hela tiden själv 

måste lära sig för att på bästa sätt förbättra elevernas lärande och menar att i det professionella 

lärandet läggs ansvaret på läraren. Läraren måste hela tiden själv lära sig för att på bästa sätt 

förbättra elevernas lärande och lärares lärande sker bäst tillsammans i det kollegiala där 

reflektion och diskussion är en grund. Attard & Tonnas (2017) beskriver det professionella 

lärandet hos lärare och lärare ska omsätta och modifiera mycket kunskap till eleverna och 

deras metoder och strategier ska hela tiden utvecklas. Detta sker mest framgångsrikt 

tillsammans med andra lärare. Framgångsrik kompetensutveckling för lärare sker tillsammans 

med andra lärare. 
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5 Metod 
 

Metoden är att jag genomför en undersökning där lärares uppfattningar mot kända 

framgångsparametrar mäts. Som utgångspunkt använder jag de fokuskategorier jag lyft fram 

från beskriven forskning för framgångsrikt ledarskap hos lärare. Syftet med undersökning är 

att utifrån enkätsvaren se om det mellan våra valda variabler finns samband mellan dem, för 

det används en induktiv metod, som ger mig möjlighet att se samband i denna explorativa 

undersökning. Med det menar jag är en kvalitativ enkät vilken används som mätmetod med 

huvudsakligen ordinalskalor, (Trost 2012), då jag vill kunna klassificera hur lärare skattar sig 

utifrån deras uppfattningar på olika påståenden. Till vissa av bakgrundsfrågorna kommer jag 

att använda en nominalskala vilket blir en så kallad enkel klassificering.  

 

5.3 Genomförande 

 

Enkät väljs som intervjumetod, definierad utifrån Trost (2012), detta för att kunna kontrollera 

distributionen och insamlandet av data. För att minska eventuellt svarsbortfall genomförs 

enkäten vid tillfällen då jag själv kan närvara på de utvalda skolenheterna. Enkäten inleds med 

information om bland annat syftet med studien, att enkäten är anonym och att varje lärares 

röst är viktig. Detta för att säkerställa att samma information inför enkäten ges till alla 

respondenter. Frågorna bestäms i förväg och i vilken ordning de skall besvaras i en enkät 

vilket leder till en hög grad av standardisering och strukturering (Hartman 2014) då det känns 

viktigt att det är en enkät som är lätt att svara på och går relativt snabb att genomföra. 

Förutbestämda frågor gör också att alla lärare får exakt samma frågor och i exakt samma 

ordning. Helt strukturerade frågor ger mig bättre möjlighet att begränsa svarsutrymmet. För 

att ge intervjupersonen utrymme att utrycka sig fritt inom en fokuskategori avslutas varje 

frågekluster med en öppen fråga där lärares åsikter kan utryckas fritt. 

Avgränsningar är huvudsakligen praktiska skäl då jag väljer att använda 

bekvämlighetsprincipen, (Trost, 2012), och valet av enheter är endast i den kommun jag själv 

är verksam i. Jag har gjort bedömningen att då alla yrkeskategorier av lärare finns i urvalet ser 

jag det som i statistisk mening ett representativt urval. Det finns inom ramen för denna 

undersökning ingen annan reell möjlighet utifrån aspekter att få fler att delta. Urvalet är alla 

lärare i den undersökta kommunen. Möjligheten att välja ett mer representativt kvoturval finns 

därför inte (a.a., 2012). Dessutom görs urvalet utifrån att kunna använda resultatet till 
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kommande kompetensutvecklingsinsatser för lärare i kommunen.  

I urvalet på de olika skolorna har ställts upp följande kriterier: 

- lärare ska vid studiens genomförande vara verksam på berörd skolenhet, samt 

- ha en tjänsteomfattning med undervisning i klassrum omfattande minst 40 % av heltid. 

Detta för att få ett så likvärdigt urval som möjligt även då jag utgår från olika skolenheter. 

Enkätutformning och operationalisering  

För att mäta är inledande del av enkäten är uppbyggd av attityd- eller åsiktsfrågor (Trost 

2016) med syfte att mäta hur lärare skattar sig.  

De valda frågeställningarna ber respondenten att ta ställning till påståenden i vilken 

utsträckning vederbörande instämmer i standardiserade svarsalternativ. Svarsalternativen är 

ordnade i tabellarisk frågeställningsform, icke-öppna då det endast finns fasta svarsalternativ. 

Enkäten upprättas i Web Survey & report via Karlstad universitet. Attityd- eller åsiktsfrågorna 

är indelade i fyra grupper utifrån vad forskningen säger, Lektionsstruktur, Höga 

förväntningar, Positiva relationer och Kompetensutveckling. Se bilaga 1, Enkätfrågor. Dessa 

grupper skapades utifrån vad som framkommit i tidigare forskning på området kring 

framgångsrik undervisning genom lärares ledarskap en förmåga att:  

- Ha en struktur på undervisningen där kraven och målen är tydligt definierbara. 

- Ha höga förväntningar på eleverna och ge återkoppling. 

- Skapa förtroendefulla relationer till eleverna 

- Utveckla sin undervisning utifrån kunskap om vilka behov eleverna har. 

- Känna sig trygg i sin yrkesroll och våga bjuda in till klassrummet – lära av varandra. 

Svarsalternativen för respondenterna är ”Alltid”, ”Ofta”, ”Sällan” och ”Aldrig”.  

Efter varje grupp ställs en öppen fråga där respondenten får svara mer beskrivande. Jag är 

medveten om att öppna frågor enligt Trost (2012) påvisar problematiska saker så som stort 

bortfall, resultatet är svårt att handskas med och att svaren är starkt personliga och har med 

beteende och synsätt att göra.  

Av hänsyn till den svarandes anonymitet används en avidentifierad elektronisk 

enkätundersökning, vilket är särskilt viktigt då jag som forskare står i en direkt och indirekt 

relation till respondenterna.  
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I resterande del fastställs ett antal bakgrundsvariabler, sakfrågor, (Trost, 2012) för att utifrån 

dessa kunna göra olika urval för att fastställa eventuella samband, korrelationer och göra 

djupare analyser.  

Bearbetningen, analysarbetet av materialet, har skett i SPSS (IBM Statistical Package for the 

Social Sciences). Den insamlade datan bedömer jag vara på en ordinalskala. I SPSS krävs det 

mestadels att datan redovisas i sifferform för att jag skall kunna utföra vissa typer av 

statistiska beräkningar. Omkodning av svaren sker till en ordinalskala som innebär 

rangordning av värdena, såsom beskrivet i Djurfeldt (2014, s. 43). Jag anser att en vinst med 

detta är att öka åskådlighet över materialet. Omkodningen för bakgrundsvariabler fördelas på 

en nominal skala som innebär en klassificering av värdena. 

 

5.4 Valda tester och analysinstrument 

 

Nedan beskrivs de tester som genomförs i SPSS i syfte med att svara på undersökningens 

syfte och frågeställningar. 

Rent generellt kännetecknas analysarbetet kännetecknas av en deduktiv ansats där 

verkligheten studeras och utifrån det dras logiska slutsatser. I analysarbetet söker jag 

samband. Jag utgår inledningsvis från en grundläggande univariabel nivå för att utifrån dessa 

analysers resultat, gå vidare och undersöka samband. Min tanke är att dessa inledande 

univariabla analyser skall ge oss vägledning i vilken riktning de fortsatta bi- och multivariabla 

analyser bör fortskrida. 

I den bi-variabla delen, vars riktning alltså till vissa delar kan styras av den inledande 

analysen, har jag för avsikt att undersöka huruvida samband mellan olika variabler statistiskt 

kan fastställas.  Här har jag inledningsvis skapat ett index för varje grupp av påståenden, 

enligt följande.  

 

Index för Lektionsstruktur består av påståendena: 

”Jag har en noggrann planering för varje lektion.” 

”För varje lektion finns tydliga mål.” 
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”Jag har en tydlig och igenkännbar struktur på mina lektioner.” 

”Mina lektioner kännetecknas av ett varierat arbetssätt.” 

”Jag går igenom ämnesspecifika begrepp inför varje nytt arbetsområde.” 

 

Index för Höga förväntningar består av följande påståenden: 

”Kontinuerlig återkoppling ges till eleverna kopplade till kunskapskraven i Lgr 11.” 

”Jag anpassar min undervisning efter elevernas behov.” 

”Jag säkerställer och följer upp att eleverna vet att jag har höga förväntningar på dem.” 

 

Index för Relationer består av följande påståenden: 

”Jag har en positiv och stöttande relation till alla elever.” 

”Jag skapar en positiv klassrumsmiljö som präglas av trygghet och studiero.” 

 

Index för Kompetensutveckling består av följande påståenden: 

”Jag har passion för mitt läraruppdrag.” 

”Jag utvecklar mitt eget lärande utifrån elevernas behov.” 

”Kollegialt lärande utvecklar mitt ledarskap.” 

 

Med index har genomförts ett antal t-test för att kunna jämföra medelvärden mellan två 

grupper mot en variabel. Med index har även genomförts korrelationstest där vi kan se hur 

samband och skillnader ser ut mellan olika grupper. Här har de båda applicerade 

analysmetoderna tillsammans gett en bild kring huruvida ett samband existerar eller inte. 

Analys och statistikbearbetning sker utifrån från Djurfelt, Larsson och Stärnhagen (2010, s 

378-381) som beskriver metoder för analys i ett flödesdiagram vilka används.  Bivariat 

korrelationsanalys med Spearmans sambandstest används för att undersöka sambandet mellan 

de olika indexvariablerna för respektive lektionsstruktur, höga förväntningar, relationer och 

kompetensutveckling. 
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5.5 Reliabilitet 

 

Jag ämnar även om den inledande analysen pekar i en sådan riktning att skapa någon form av 

indexvariabel och härvid använda oss utav ett Cronbach´s alpha test för att undersöka 

reliabilitet eller tillförlitligheten i frågorna för att se om det finns variationer. Jag mäter 

Cronbachs Alpha som är ett homogenitetsmått och visar om frågorna är homogena och har 

samband. 

För de fem frågorna kring ”Lektionsstruktur” visar Cronbachs Alpfa (CA) ett mått på 0,844. 

Ju närmare 1,0 måttet är desto bättre för reliabiliteten. 

Alla fem frågorna kring ”Lektionsstruktur” hamnar på mått mellan 0,793 upp till 0,823 vilket 

gör att reliabiliteten är god. Ingen fråga visar på negativ korrelation och behöver tas bort. 

Frågorna kring ”Höga förväntningar” visar på ett mått på 0,646, bild 1, vilket är lite lägre. 

Ingen av dessa tre frågor bedöms reducera CA i nämnvärd mån och behöver således inte 

uteslutas. 

 

Bild 1 

 

De två frågorna kring ”Relationer” visar ett reliabilitetsmått på 0,717 vilket bedöms relativt 

högt, bild 2. 

 

Bild 2 

Frågorna för ”Kompetensutveckling” har ett CA på 0,684, bild 3. 
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Bild 3 

Det relativt lågt men det bedöms inte reducera CA i nämnvärd mån och ingen fråga behöver 

uteslutas. 

De två frågorna som ligger lägst i CA är under ”Höga förväntningar” – Jag anpassar min 

undervisning efter elevernas behov samt under ”Kompetensutveckling” - Jag utvecklar mitt 

eget lärande efter elevernas behov. Skulle vi plocka bort någon fråga föreligger ingen större 

skillnad på värdet. Båda ligger knappt under 0,5. 

Fyra index skapas på grupper av frågor för Lektionsstruktur, Höga förväntningar, Relationer 

och Kompetensutveckling, bild 4. Det gör att det finns ytterligare fyra variabler, ett för varje 

grupp. En deskriptiv analys av medelvärdena av dessa görs för att kunna jämföra 

medelvärdena. 

 
Bild 4 

 

 

Vid jämförelse mellan medelvärdena på de fyra index ligger Lektionsstruktur, Höga förväntningar 

samt Kompetensutveckling relativt nära varandra, strax över 1,5 och upp till 1,6. Medelvärdet för 

Relationer ligger på drygt 1.3 men ändå relativt nära de andra tre index. Approximativt tyder det 

på att lärarna har uppgett svaret Alltid eller Ofta. 

 

5.5 Validitet 
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Studien har ett antal frågeställningar och med enkätmetoden där lärarna skattar sig anonymt 

bedöms studien ha en relativt god validitet. Studien i dess undersökande form kan ge en 

uppfattning om hur lärare tänker ute på fältet i sin vardag. Det ger studien ett värde. Likväl 

som man som skolledare förväntar sig att lärarna tar reda på var eleverna befinner sig för att 

utgå därifrån och planera sin undervisning utifrån var de befinner sig, kan skolledare använda 

samma metod. Vi kan få en uppfattning om hur lärare tänker och ta reda på var de befinner sig 

för att bättre kunna planera och genomföra insatser och strategiskt arbete i hela kommunens 

bildningsverksamhet.  

Studien mäter hur lärare skattar sig och det kan aldrig mäta eller sägas vara hela sanningen 

men det ger oss en fingervisning. Det finns möjlighet för lärare att svara det som de vill och 

inte det som beskriver verkligheten. 

Indexet för Relationer innehåller endast två variabler som lärarna skattar sig på dels ”Jag 

stöttande och positiv relation till alla elever” och dels ” Jag skapar en positiv klassrumsmiljö 

som präglas av trygghet och studiero”. Det kan tyckas vara få variabler för aktuellt index och 

frågan om validitetens kvalité på om variablerna mäter det som är tänkt att mätas kan 

uppkomma. Jag vill hävda att det är ett adekvat mått i just denna kontext då lärares ledarskap i 

klassrummet undersöks. 

 

5.5 Bortfallsanalys 
 

Antal respondenter som fick enkäten var 47 och 37 respondenter har svarat. Det betyder att tio 

respondenter har ej svarat på enkäten. Anonymiseringen av enkäten gör att det inte går att se 

vilka som svarat eller ej svarat. Det gör att det inte går att se om det är någon grupp som valt 

att inte svara förutom manliga och kvinnliga respondenter. De som valt att svara har svarat på 

hela enkäten. Som forskare tänker jag att det kan spela in att jag som genomför 

undersökningen är rektor och utvecklingschef i den undersökta kommunen vilket betyder att 

jag har en viss maktposition vilket kan påverka respondenternas motivation att svara på 

enkäten. Det kan finnas en rädsla att inte vilja visa vad man tycker trots att enkäten är 

anonym. Urvalet är relativt få och det kan upplevas som att det som framkommer blottar lite 

vad lärargrupper tycker vilket kan upplevas som känsligt. 
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5.3 Genomförande 

 

Det finns fyra krav enligt Vetenskapsrådet (2002) som bör ställas på forskningen. Det första är 

informationskravet vilket innebär att respondenterna ska känna till syftet med studien. Alla 

lärare har fått muntlig information om denna studie. I missivbrevet som skickades ut till 

respondenterna framkommer också studiens syfte. Det andra är samtyckeskravet. Som innebär 

att all respondenter har rätt att själva bestämma över sitt deltagande. Enkäten har gått ut i mail 

och de som inte velat svara har kunnat välja att inte var med. Det tredje är kravet på 

konfidentialitet vilket har uppfyllts då ingen har tillgång till enskilda individers svar då 

enkäten var anonym. De fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som handlar om att 

enskildas uppgifter endast får användas för forskningsändamål. Min bedömning är att studien 

lever upp till dessa fyra krav för etisk försvarbar forskning. 

 

 

 

6. Resultat 
 

Syftet med enkäten är att undersöka vilka samband som finns kring lektionsstruktur, höga 

förväntningar, positiva relationer till eleverna och kompetensutveckling. Med denna enkät har 

över hälften av respondenterna svarat och det gör att enkätsvaren är statistiskt användbara. 

 

 

6.2 Vilka samband finns mellan lektionsstruktur och höga förväntningar på eleverna? 
 

I en bivariat korrelationsanalys med Spearmans sambandstest framkommer att index för 

”lektionsstruktur” korrelerar med index ”höga förväntningar” på eleverna. Värdet på 

korrelationskoefficienten är 0,547. Det är medelstark korrelation och sambanden finns, bild 5.  
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Bild 5 

Tolkningen är att lärare som har en tydlig lektionsstruktur genom att ha en noggrann 

planering för varje lektion med tydliga mål och vilken har en igenkännbar struktur på 

lektionen och genomgångar av ämnesspecifika begrepp inför nya arbetsområden har också 

höga förväntningar på sina elever. Där höga förväntningar betyder att kontinuerlig 

återkoppling kopplade till kunskapskraven ges till eleverna. Läraren anpassar också 

undervisningen efter elevernas behov och säkerställer att eleverna vet att förväntningarna på 

dem är höga. 

6.3 Vilka samband finns mellan lektionsstruktur och positiva relationer till eleverna? 

 

I en bivariat korrelationsanalys med Spearmans sambandstest framkommer att index för 

”lektionsstruktur” och index för ”relationer” visar en medelstark korrelation och samband 

finns. Korrelationskoefficienten är 0,419 vilket tyder på en medelstark korrelation mellan 

index för lektionsstruktur och positiva relationer till eleverna, bild 6. 
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Bild 6 

Tolkningen av resultatet är att lärare som har en tydlig lektionsstruktur genom att ha en 

noggrann planering för varje lektion med tydliga mål och vilken har en igenkännbar struktur 

på lektionen och genomgångar av ämnesspecifika begrepp inför nya arbetsområden har också 

positiv och stöttande relation till alla elever. Dessa lärare skapar också en positiv 

klassrumsmiljö som präglas av trygghet och studiero. 

 

6.4 Vilka samband finns mellan lektionsstruktur och kompetensutveckling? 
 

I en bivariat korrelationsanalys med Spearmans sambandstest framkommer att index för 

”lektionsstruktur” och ”kompetensutveckling” visar på en medelstark korrelation med en 

korrelationskoefficient på 0,558, bild 7 

 

Bild 7 
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Tolkningen av resultatet är att lärare som har en tydlig lektionsstruktur genom att ha en 

noggrann planering för varje lektion med tydliga mål och vilken har en igenkännbar struktur 

på lektionen och genomgångar av ämnesspecifika begrepp inför nya arbetsområden har också 

passion för sitt läraruppdrag och utvecklar sitt lärande utifrån elevernas behov. Dessa lärare 

tycker också att kollegialt lärande utvecklar hens ledarskap. 

 

6.5 Vilka samband finns mellan höga förväntningar och kompetensutveckling? 
 

I en bivariat korrelationsanalys med Spearmans sambandstest framkommer att index för 

kompetensutveckling och höga förväntningar visar på en relativt stark korrelation med en 

korrelationskoefficient på 0,691. Sambanden är stora mellan dessa index, bild 8. 

 

 

Bild 8 

Tolkningen av sambanden är att lärare som har passion för sitt läraruppdrag och utvecklar sitt 

lärande utifrån elevernas behov och även tycker att kollegialt lärande utvecklar hens ledarskap 

har även höga förväntningar på eleverna. Dessa lärare ger eleverna kontinuerlig återkoppling 

till eleverna kopplat till kunskapskraven. De anpassar sin undervisning efter elevernas behov 

och säkerställer att eleverna vet att det har höga förväntningar på dem. 
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6.6 Övriga resultat  

 

6.6.1 Vilka köns- erfarenhets- och komptensskillnader finns i relation till lektionsstruktur? 

 

När det gäller vilka samband det finns i lärares ledarskap kring lektionsstruktur så visar 

resultatet i studien att en hög andel lärare alltid eller ofta har en noggrann planering. Två 

lärare har sällan en noggrann planering. Det visar sig att de som svarat att de har en noggrann 

planering även har tydliga mål med sina lektioner. Vid T-test med index för lektionsstruktur 

visar analys att det finns inga skillnader i hur lärare skattat sig i sitt ledarskap när vi jämför 

kvinnliga och manliga lärare, vilka ämnen du är behörig i, om läraren har lärarlegitimation 

eller inte. Värdena för signifikans ligger högre än 0,05. I Spearmans korrelationstest finns det 

korrelation mellan påstående för lektionsstruktur gällande de lärare som undervisar de yngre 

eleverna. När lärare skattar sig på påståendena om struktur på lektionerna visar lärares 

skattning för de yngre åldrarna att de i högre grad har noggrann planering för varje lektion, för 

varje lektion finns tydliga mål, det finns en igenkännbar struktur på lektionerna, mina 

lektioner kännetecknas av ett varierat arbetssätt och de går i högre grad igenom 

ämnesspecifika begrepp inför varje nytt arbetsområde. Ju yngre eleverna är desto mer struktur 

på lektionerna när lärarna skattar sig. Tolkningen av det resultatet är att lärare som undervisar 

i de lägre åldrarna har i högre utsträckning noggranna lektionsplaneringar med tydliga mål 

med en igenkännbar lektionsstruktur vilka delar alla är viktiga för elevernas framgång. Ju 

högre upp i åldrarna desto mer ansvar ges eleverna är en analys av resultatet. Lärare vet att 

eleverna måste ges en progression med ökad ålder att ta mer ansvar och att hantera att 

lektioner ser olika ut.  

Det finns större samband hos lärare vilka jobbar i de yngre åldrarna och forskning som visar 

att lektionsstrukturen är av stor vikt. Det resultatet leder till att utvecklingsarbete behöver 

riktas till lärare att utveckla metoder i de högre åldrarna kring lektionsstruktur för att öka de 

äldre elevernas förutsättningar och för att öka sambandet mellan alla lärares uppfattning till 

forskningen på vad som beskrivs som framgångsrikt lärande gällande lektionsstruktur.  

De flesta lärare anser att de alltid eller ofta varierar arbetssätten i sin undervisning, bild 9. 
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Bild 9 

 

Tre lärare varierar sällan arbetssätt. Resultatet visar att det finns starka samband med 

forskningen kring variation i undervisningen samtidigt som det finns tre lärare som sällan 

varierar undervisningen vilket gör att många elever riskerar att bli omotiverade och inte 

känner att det finns ett lärande sammanhang.  

Ett Anova-test visar att det finns skillnader mellan grupperna för hur länge du jobbat som 

lärare kring påståendet ”Jag har en igenkännbar struktur på mina lektioner”. Lärare på årskurs 

1-3 har högst värde och lärare i årskurs 4-6 har lägst värde men skillnaderna är inte så stora att 

det finns signifikans. Lärare på årskurs 1-3 har skattat i högre grad att det har en tydlig och 

igenkännbar struktur på lektionen. Det tolkas som en naturlig del att med stigande ålder 

frångå trygghetszoner för att få mer variation i undervisningen ju äldre eleverna är. 

Lärarna skriver i den öppna frågan kring lektionsstruktur vilka strategier de använder sig för 

att skapa en god lektionsstruktur. De vanligaste svaren handlar om att de har en igenkännbar 

struktur på sina lektioner med tydliga förväntningar och mål för lektionen. Endast en lärare 

skriver om att ha variation i arbetssätt. Endast en lärare skriver vikten av att tydliggöra 

begrepp. Ingen lärare skriver att de går igenom ämnesspecifika begrepp inför varje nytt 

ämnesområde vilket stämmer med den analysen av svaren där det framgår att få av lärarna 

anser att de i sitt ledarskap skattar högt på påståendet att ”Jag går igenom ämnesspecifika 

begrepp inför varje nytt arbetsområde”. De öppna frågorna bekräftar till viss del resultatet för 

lärares skattning kring struktur på lektionerna. De vanligaste svaren handlar om att de har en 

igenkännbar struktur på lektionerna samt att de har tydliga förväntningar och mål för 

lektionen. Få lärare ger exempel på hur de konkret ger eleverna variation i undervisningen. 

Ingen lärare beskriver att de går igenom ämnesspecifika begrepp inför nytt område.  
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6.6.2 Vilka köns- erfarenhets- och kompetensskillnader finns i relation till höga 

förväntningar? 

 

När det gäller höga förväntningar skattar sig lärare på påståendet ”Kontinuerlig återkoppling 

ges till eleverna kopplade till kunskapskraven i Lgr11” svarar många Alltid eller Ofta. Det är 

8 lärare som svarar sällan och ingen lärare svarar aldrig. Detta resultat betyder att elever till 

dessa 8 lärare sällan får återkoppling mot kunskapskraven i Lgr11, bild 10. 

 

 

Bild 10 

 

T-test visar att det finns ingen skillnad hur kvinnliga eller manliga lärare, om läraren har 

legitimation eller inte, undervisar i teoretiska eller praktiska ämnena. I Anova-test analyseras  

”antal år i yrket” och ”vilket stadium”. Testerna visar inte på några större skillnader mellan 

grupperna. Oavsett om du är ny lärare eller har många år i yrket så ställer lärare relativt lika 

höga förväntningar på eleverna. Avsett vilket stadium du jobbar så ställer lärare relativt lika 

höga förväntningar på eleverna. Sambanden är medelstarka. 

 

Deskriptiv analys visar att det finns lärare som sällan eller aldrig säkerställer och följer upp att 

eleverna vet att jag har höga förväntningar på dem även om de flesta gör det alltid eller ofta, 

bild 11. 
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Bild 11 

 

Det är fem lärare som Sällan eller Aldrig säkerställer och följer upp att eleverna vet att jag har 

höga förväntningar på dem vilket betyder att en relativt stor andel elever inte känner och vet 

att deras lärare har höga förväntningar på dem. Lärarna ger inga exempel på hur de 

säkerställer att eleverna vet att de har höga förväntningar på dem. Däremot uttrycks exempel 

på hur lärarna ger återkoppling till eleverna kopplade till kunskapskraven vilket stämmer med 

den beskrivande statistiken. De lärare som anpassar undervisningen efter elevernas behov 

säkerställer och följer även upp att eleverna vet att de har höga förväntningar på dem enligt 

Spearmans korrelationstest visar signifikansvärdet visar 0,02. Detta tyder på att dessa lärare 

har verktyg och metoder för att anpassa undervisningen och eleverna vet att lärarna har höga 

förväntningar på dem. 

 

 

6.6.3 Vilka köns- erfarenhets- och kompetensskillnader finns i relation till positiva relationer? 

 

När det gäller lärares relationer till eleverna så skattar de flesta sig högt, bild 12.  
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Bild 12 

 

Det är 8 lärare som svarar Ofta vilket betyder att det finns elever som har lärare som inte alltid  

har en positiv och stöttande relation till dem. Vidare analys i ett t-test visar att en positiv och 

stöttande relation inte är beroende på kvinnliga/manliga lärare och om lärare undervisar 

teoretiskt eller praktiska ämnen. Här finns starka samband mellan grupperna.  

 

Det är stor samstämmighet bland lärarna men också till forskningen om vikten av att det 

skapas en positiv klassrumsmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det ges konkreta 

beskrivningar på hur lärare skapar en bra relation med eleven samt en positiv klassrumsmiljö. 

De lärare konkret svarat i den öppna frågan kring hur de skapar en positiv och stöttande 

relation till alla elever är bland annat att relationen med eleven är en viktig förutsättning. Det 

kan vara att uppmärksamma positiva saker eleven gör och välja vilka negativa saker som det 

behöver bli mindre av. Lärare uttrycker också vikten av ett tydligt ledarskap. Prata med 

eleverna och lyssna på dem kan vara sätt att skapa en positiv relation med eleverna. Det 

handlar om bemötande och att vara vänlig och bry sig om. Att ta sig tid med eleverna, prata 

mycket med eleverna, berömma och uppmärksamma positiva saker och ”se” eleven varje dag. 

 

 

6.6.4 Vilka köns- erfarenhets- och kompetensskillnader finns i relation till 

kompetensutveckling? 
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Lärare upplever att de har passion för sitt uppdrag och de flesta upplever att de utvecklar sitt 

eget ledarskap utifrån elevernas behov. I den deskriptiva analysen är det ingen lärare som 

svarar Sällan eller Aldrig. De flesta lärare i studien upplever passion för sitt uppdrag vilket 

tolkas som ett gott resultat med starka samband med forskningen. Samstämmigheten är 

mycket hög och lärare upplever att de har passion för sitt ämne. Resultatet tolkas att det är 

gynnsamt för eleverna att lärare har passion för sitt ämne och sannolikt visar stort 

engagemang kring sitt ämne vilket i sin tur kan inspirera eleverna. 

 

Analyser kring påståendet ”Jag utvecklar mitt lärande utifrån elevernas behov” visar att det 

finns fyra lärare som svarat Sällan på det. Å andra sidan är det 33 lärare som svarat Alltid 

eller Ofta oberoende på vilken bakgrundsfaktor som studerats. De stora gruppen andelen 

lärare tycker att det utvecklar sitt eget lärande utifrån elevernas behov, bild 13. 

 

 

Bild 13 

 

Vid t-test syns inga skillnader mellan grupperna för manliga och kvinnliga lärare, om lärare 

har lärarlegitimation eller inte eller om de undervisar i teoretiska eller praktiska ämnen. När t-

test görs för ”antal år i yrket” är sambanden mellan grupper höga, signifikansen är 0.994 

vilket är nära 1.0 och det tolkas att det finns nära på inga skillnader mellan lärargrupperna. De 

flesta lärare tycker att de utvecklar sitt lärande utifrån elevernas behov. 

 

 

De flesta lärare upplever kollegialt lärande utvecklar ledarskapet Alltid eller Ofta med 

undantag av tre lärare som Sällan tycker att kollegialt lärande utvecklar mitt ledarskap, bild 

14. 
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Bild 14 

 

Djupare analys genom t-test visar inte att någon av bakgrundsvariablerna har någon betydelse 

i sammanhanget. Tolkningen blir att sambanden är starka mellan lärargrupperna. Det spelar 

alltså ingen roll om man är manlig eller kvinnlig lärare eller hur många år man har i yrket för 

vad man tycker kring ”Kollegialt lärande utvecklar mitt ledarskap”. Anova-test kring ”år i 

yrket” visar på ett högt värde, nära 1,0 oavsett hur länge lärare jobbat vilket visar på en hög 

samstämmighet mellan grupperna. Även Anova-testet kring ”vilket stadium” lärare jobbar 

visar på en samstämmighet mellan grupperna. Det är alltså ingen skillnad om du jobbar med 

yngre eller äldre elever. Alla tre grupperna visar samstämmighet och tycker att kollegialt 

lärande utveckling mitt ledarskap. Det är 8.6 % av lärare som inte anser att kollegialt lärande 

utveckla mitt ledarskap. 

Spearmans korrelationstest gjordes och analys visar att det finns en korrelation gällande hur 

lärare svarat på påståendena ”Jag har passion för mitt uppdrag”, ”Jag utvecklar mitt lärande 

utifrån elevernas behov” och ”Kollegialt lärande utvecklar mitt lärande”. Det resultatet tolkas 

att lärare som har passion för sitt uppdrag upplever också i högre grad att de utvecklar sitt 

lärande utifrån elevernas behov och de tycker även att kollegialt lärande utvecklar deras 

ledarskap. Det finns flera konkreta exempel på hur kollegialt lärande ser ut i olika arbetslag.  
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7. Slutsats och diskussion  
 

Nedan följer ett resonemang om undersökningens begränsningar och en diskussion kring 

undersökningens metod. Detta följs av en diskussion kring undersökningens resultat i 

relation till den forskning som presenterats i forskningsöversikten. Därtill följer ett 

resonemang om undersökningens begränsningar och en diskussion kring undersökningens 

metod. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning och mina reflektioner.   

 

 

7.1 Metoddiskussion  

 

Syftet med föreliggande studie är att studera lärares ledarskap för att se mönster och samband 

mellan fokuskategorierna lektionsstruktur, höga förväntningar på eleverna, positiva relationer 

till eleverna och lärares egen kompetensutveckling. Min tanke är att kunna använda resultatet 

för att organisera adekvata och lämpliga kompetensutvecklingsinsatser.  

I studiens litteratur på området är urvalet avgränsat vilket inte gör den heltäckande. Totalt 37 

lärare har svarat på enkäten som skickades till 47 personer, det är 79 procents svarsfrekvens. 

Av de som svarat var det 5 män och 32 kvinnor. Av alla som svarat var det 32 lärare som har 

lärarlegitimation och 5 lärare har inte lärarlegitimation. 32 lärare anser sig undervisa 

huvudsakligen i de ämnen de har legitimation för. En lärare anser sig inte undervisa i de 

ämnen hen huvudsakligen har legitimation för.  

Nio lärare undervisar huvudsakligen i praktisk/estetiska ämnen och 28 lärare undervisar i 

teoretiska ämnen. 12 lärare undervisar i årskurs 1-3, 13 lärare undervisar i årskurs 4-6 och 15 

lärare undervisar i årskurs 7-9. 

Jag valde att kategorisera följande områden att ställa frågor kring. Fokuskategorierna var 

lektionsstruktur, höga förväntningar på eleverna, positiva relationer till eleverna och lärares 

kompetensutveckling då dessa blev framträdande i den valda forskningen. En lärare genomför 

ledarskapsgärningar i sitt vardagliga uppdrag och studien belyser forskningens framgångsrika 

ledarskapshandlingar med fokus på dessa fokuskategorier. Avgränsningen i litteratur påverkar 

resultatet men å andra sidan blir de sambanden och eventuella mönster som studien visar ett 

resultat i sig på det sättet att studien visar ett nuläge på området i den undersökta kommunen. 

Resultatet visar relativt starka samband mellan fokuskategorierna.  
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Anledningen till valet att ha med öppna frågor är att det finns ett värde att se hur lärarna 

uttrycker konkreta exempel på hur de i sin vardag använder metoder för framgångsrik 

undervisning. Syftet med att ha med de öppna frågorna efter varje fokuskategori är att de 

kompletterar de skattade svaren med fast svarsalternativ och med det bevisar konkreta 

metoder. Undersökningen utfördes som en webb-enkät med hjälp av enkätprogrammet Survey 

and Report. Barmark och Djurfeldt (2015) beskriver många fördelar med webb-enkät, inte 

endast de självklara fördelarna gällande tids- och kostnadseffektivitet utan att ett digitalt 

enkätprogram kan ”tvinga” respondenterna svara på alla frågor innan de trycker på skicka-

knappen. Detta ger förutsättningar för ett lägre internt bortfall. Genom ett enkätprogram och 

webb-enkät kan det interna bortfallet bli lägre då programmet kan ge möjlighet att endast 

markera ett svarsalternativ på varje fråga. Dock ger ofta webb-enkäter ett lågt deltagande, 

vilket även så är fallet i aktuell undersökning och påverkar möjligheten att dra slutsatser kring 

resultatet. Att använda en webbenkät och digitaliserade svar ger även större effektivitet när 

data ska exporteras till analysverktyget SPSS.   

I mina val att analysera samband genomfördes korrelationstest skapade jag möjligheter att 

hitta sambanden mellan fokuskategorierna 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Bakgrunden till undersökningen är mitt stora intresse för skolutveckling efter att ha jobbat i 

skolan i 24 år. Som skolledare är det högst intressant att finna framgångsfaktorer för att, i ett 

så brett område som ledarskap i klassrummet, kunna skapa förutsättningar för lärare att lyckas 

med alla sina elever. Att kunna göra en kartläggning på hur lärare i nuläget tänker och utifrån 

det resultatet leda skolans utveckling.  

Lektionsstruktur – höga förväntningar 

Frågeställningen om samband mellan lektionsstruktur och höga förväntningar så finns det 

samband som visar att, lärare som har en tydlig lektionsstruktur med noggrann planering för 

varje lektion med tydliga mål, igenkännbar struktur och genomgångar av ämnesspecifika 

begrepp inför nya arbetsområden, har också höga förväntningar på sina elever. Skulle lärare 

utveckla metoder för en tydligare lektionsstruktur så ökar sannolikheten att lärare skapar höga 

förväntningar på eleverna. De lärare som inte har metoder för en tydlig lektionsstruktur har 
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troligen inte heller särskilt höga förväntningar på sina elever. Höga förväntningar på eleverna 

är en viktig ledargärning hos lärare. En av Dylan Wiliams (2013) fem strategier handlar om 

vikten av rätt feedback där han trycker på att den framåtsyftande feedbacken är det viktigaste 

verktyget för att utveckla elevernas lärande. Dylan menar också att undervisningsmiljön ska 

vara trygg och formativ, framåtsyftande. Enligt Dweck (2006) måste återkoppling som ges 

gynna elevernas lärande för att vara en framgångsfaktor. Återkopplingen måste handla om 

elevernas ansträngning och kopplas till det som eleven gjort och inte talangen i sig. Studien 

visar att skolan måste jobba mer samlat kring att utveckla metoder för att ge alla kontinuerlig 

återkoppling kopplade till kunskapskraven i Lgr11. Även Dweck (2006) betonar att 

framgångsrika lärare återkopplar och ger feedback på elevernas ansträngning vilket betyder 

att sambandet mellan forskning och praktik bör utvecklas. Det gäller inte minst för den grupp 

lärare som har jobbat som lärare länge och troligen inte fått dessa i sin utbildning. 

Skolledning kan lyfta fram lärare som har metoder i sin undervisning för tydligare 

lektionsstruktur och som också ställer höga förväntningar på sina elever. Det skulle stärka fler 

lärare som inte har tydlig lektionsstruktur eller ställer höga förväntningar på eleverna. Det 

kollegiala lärandet kan vara formen vilken skolledning bör organisera. Hattie (2009) menar att 

det är viktigt att synliggöra själva lärandeprocessen i sin undervisning på lektionerna. Det 

handlar inte om hur många elever som finns i klassrummet utan vad läraren väljer att göra 

med eleverna. Enligt honom kan metoder som inte fungerar rent av påverka elevernas 

kunskapsutveckling negativt. Lärarens aktiva val av att anpassa undervisningen till elevernas 

behov är avgörande för hur goda resultat eleverna får. Då resultatet visar att det finns 

samband kan en enhet kartläggas och lärare med tydlig lektionsstruktur och vilka även ställer 

höga förväntningar på sina elever identifieras. Även Steinberg (2013) och Dylan (2013) 

betonar att lektionsstrukturen är en viktig del i elevernas förutsättningar för lärande. Steinberg 

(2013) menar att en tydlig struktur på lektionen inte är mycket värd om inte innehållet är 

anpassat och planerat för den aktuella elevgruppen. Hugo (2011) menar att läraren bör planera 

sin undervisning utifrån elevernas tidigare erfarenheter.  

 

Lektionsstruktur – positiva relationer 

Frågeställningen om samband mellan lektionsstruktur och positiva relationer med eleverna så 

finns det samband mellan att, lärare som har en tydlig lektionsstruktur med noggrann 

planering för varje lektion med tydliga mål, igenkännbar struktur och genomgångar av 
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ämnesspecifika begrepp inför nya arbetsområden, också har förmåga att skapa en positiv 

klassrumsmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det finns också lärare som inte både har 

en tydlig lektionsstruktur och samtidigt skapar en positiv klassrumsmiljö som präglas av 

trygghet och studiero. Samuelsson (2017) menar att läraren har en viktig roll i sitt ledarskap 

för att bland annat etablera förståelse för klassen som socialt system och skapa respektfulla 

relationer till eleverna. Även Sterret (2011) pekar på vikten av lärares förmåga att skapa goda 

relationer med alla elever. Det finns lärares om inte har goda relationer med alla elever vilket i 

sin tur påverkar elevernas kunskapsutveckling negativt. Då de finns samband blir en slutsats 

att lärare som inte har Att skolan präglas av trygghet och studiero är oerhört viktigt för varje 

elev gör att detta samband tydliggör vikten av att skolutveckling bör fokuseras på att utveckla 

undervisningen i klassrummet där metoder för att utveckla en tydlig lektionsstruktur och 

skapa goda relationer med eleverna. 

Frågeställningen om samband mellan lektionsstruktur och kompetensutveckling visar 

resultatet i studien att samma kategori av lärare också har passion för sitt läraruppdrag och 

utvecklar sitt lärande utifrån elevernas behov. Dessa lärare anser också att kollegialt lärande 

utvecklar hens ledarskap. I sin artikel beskriver Muijs och Harris (2002) att för skolutveckling 

krävs att lärare ägnar tid till kollegialt lärande i sin kompetensutveckling. Där lärare planerar 

tillsammans och skapar samarbete genom klassrumsobservationer sker utveckling. Det leder 

till tankar som att skolledare bör lägga stor vikt för att skapa förutsättningar till lärare för att 

träffas kollegialt och organisera strukturer för detta. 

 

Höga förväntningar - kompetensutveckling 

Frågeställningen om samband mellan höga förväntningar och kompetensutveckling visar 

resultatet att samband finns. Lärare som har passion för sitt läraruppdrag och utvecklar sitt 

lärande utifrån elevernas behov har även höga förväntningar på sina elever. Dessa lärare ger 

kontinuerlig återkoppling kopplat till kunskapskraven. Det finns medelstarka korrelationer att 

de lärare som anpassar undervisningen efter elevernas behov även säkerställer och följer upp 

att eleverna vet att de har höga förväntningar på sig. Dessa lärare kan ses som viktiga att 

identifiera i verksamheten för att stärka kollegor som saknar verktyg för att på ett bra sätt 

säkerställa för eleverna och följa upp att de vet att lärare har höga förväntningar på dem. 

Kunskaper och kompetens finns och det kollegiala lärarande kan vara en form för att för att nå 

ut med kunskapen till fler. 
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 Håkanssson & Sundberg (2012) lyfter bland annat vikten av att eleverna får snabb och 

korrigerande återkoppling är för att skapa höga förväntningar på eleverna. Kan det vara så att 

lärare tänker att de gör detta men att alla elever inte förstår och acceptera målen vilket då 

medför att de inte i nästa steg för står återkopplingen läraren ger? Här finns det anledning att 

fördjupa ett utvecklingsarbete för att säkerställa att alla lärare jobbar aktivt för att säkerställa 

att eleverna förstår målen de jobbar mot och då lättare tar till sig återkoppling. Läraren är 

avgörande för eleven endast om läraren själv inser att hen är det menar Hattie (2009). De 

finns inget som tyder på att det har med manliga och kvinnliga eller år i yrket eller någon av 

de andra bakgrundsvariablerna. Enligt Hattie (2009) blir det allt viktigare att i 

skolutvecklingsprocesser stärka lärare att synliggöra lärprocesser så att eleverna också ges 

möjlighet att vara delaktiga i sin kunskapsutveckling. Även Dweck (2006) lyfter fram höga 

förväntningar på eleverna och en stödjande skolmiljö som är omhändertagande och stödjande 

bidrar till elevers lärande. Här behöver lärare utveckla metoder för att alla elever ska känna att 

alla lärare säkerställer och följer upp att de vet att lärare har höga förväntningar på det vilket 

är en viktig framgångsfaktor för elevernas kunskapsutveckling. 

Forskningen som Hattie säger är att lärarens roll lyfts fram i framgångsrik undervisning. Han 

menar att lärares passion för sitt ämne kan vara avgörande genom att läraren ser sin egen 

betydelse, ”Know my impact”. Läraren är avgörande för eleven endast om läraren själv inser 

att hen är det. I studien stämmer tidigare forskningen överens med resultatet på vad lärarna 

skattar sig där de får påståendet om de har passion för sitt ämne. Att ha passion för sitt ämne 

innebär enligt Hattie (2009) att se sin egen betydelse för elevernas lärande. Läraren är 

avgörande för eleven endast om läraren själv inser att hen är det. Lärarna skattar sig högt och 

många svarar att de känner passion för sitt ämne. Finns passion för uppdraget visar studien att 

lärare även utvecklar sitt lärande utifrån elevernas behov och även att de ser kollegialt lärande 

som en form för att utveckla sitt eget ledarskap. Det är ett positivt resultat och lärares passion 

för sitt ämne är av stor betydelse för elevernas lärande. De lärare som har passion för sitt 

ämne tycker också att det utvecklar sitt ledarskap genom kollegialt lärande.  Timperleys 

forskning (2013) säger att det krävs ett tryggt kollegium med professionella lärare som vågar 

öppna dörren till sitt klassrum för att sen kunna utvecklas gemensamt och lära av varandra. 

Resultatet i studien samstämmer med Timperleys (2013) forskning där framgångsrikt resultat 

kan utvecklas då lärare gemensamt lär av varandra och ett kollegialt lärande fungerar. 

Sambandet samstämmer även med Hugo (2011) som betonar vikten av att lärare stödjer 

varandra i vilket förhållningssätt och vilka regler som ska råda, det kollegiala samarbetet. 
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Forskningen kring ett organiserat och strukturerat kollegialt lärande Campbell, Lieberman & 

Yashkina, (2013, 2014) samstämmer också, där lärare som lär av varandra skapar ökad 

trygghet och tillit hos kåren vilket är en förutsättning för att lärare utvecklar sitt lärande, 

ledarskap och sin förståelse för sitt eget lärande och uppdrag. 

Slutsatsen är att det är av stor vikt att medvetandegöra lärare om sin betydelse för alla elevers 

lärare. Skolledning har en viktig roll att kommunicera varje lärares betydelse för alla elever 

och att skapa goda förutsättningar för att lärare kan utveckla passion för sitt ämne. Alla lärare 

måste medvetandegöras på den viktiga roll lärare har. 

Ansvarsfull skolledning bör prioritera fokusområden tillsammans med sina lärare och välja 

utvecklingsprocesser där synergieffekter uppstår. Studiens resultat visar att samband finns 

mellan fokuskategorierna lektionsstruktur, höga förväntningar, positiva relationer och 

kompetensutveckling med det kollegiala lärandet. Fördjupas arbetet med lektionsstruktur så 

kommer sannolikheten för att lärares höga förväntningar också öka liksom lärares positiva 

relationer med eleverna och trygghet och studiero råder.  

 

7.2 Diskussion kring övriga resultat 
 

 

En slutsats är att lärares kompetensutveckling ska riktas för att skapa förutsättningar för lärare 

att få kunskap om metoder och arbetssätt som säkerställer att eleverna vet att lärarna ger dem 

återkoppling mot kunskapskraven i styrdokumenten. Det kollegiala lärandet kan vara en väg 

då det framkommit att det finns lärare som har kunskapen och använder metoder som 

återkopplar till eleverna kopplade till kunskapskraven i Lgr11. Enligt forskning är det en 

viktig förutsättning för framgångsrikt ledarskap. Det handlar om kompetensutveckling för 

ökad kvalité i feedbackarbete och återkoppling till alla elever.  

Lärare skattar att de går igenom ämnesspecifika begrepp inför varje nytt ämnesområde 

samtidigt som studien visar ett behov av att stärka sambandet mellan alla lärares uppfattning 

och forskningen så att alla lärare i högre utsträckning går igenom ämnesspecifika begrepp 

inför varje nytt ämnesområde och på så sätt öka elevernas förutsättningar att känna ett lärande 

sammanhang och därmed också motiveras till studier. Det kollegiala lärandet ses som en 

lämplig form då kunskap och kompetens om detta finns. 
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En problematisk del som jag ser att studien visar är att lärare skattar sig i studien att de har 

höga förväntningar på eleverna men de beskriver inte metoder att säkerställa och följa upp att 

eleverna vet att läraren har höga förväntningar på dem. Jag hade förväntat mig konkreta 

förslag på hur lärare säkerställer att de har höga förväntningar på eleverna. Det kan betyda att 

lärarna tycker att de säkerställer att de har höga förväntningar men eleverna känner inte till det 

då inga konkreta metoder beskrivs. Detta kan vara ett område för vidare studier och forskning. 

En slutsats är att på bred front kommunicera mer kring vikten av att använda metoder för att 

medvetandegöra lärarna på att eleverna behöver veta att du som lärare har höga förväntningar 

på alla elever. En del av den pedagogiska utvecklingen behöver belysa detta för att skapa 

bättre förutsättningar för lärande lärarna säkerställer och följer upp att eleverna vet att lärare 

har höga förväntningar på dem.  

Studien visar att det finns kunskap och metoder om hur återkoppling och feedback kopplade 

till styrdokumenten kan ges eleverna. Det är trots allt 16 % som svarar att de sällan ger 

återkoppling och feedback mot kunskapskraven. Det betyder att det finns elever som sällan 

eller aldrig får återkoppling och feedback på kunskapskraven. Skolans tradition är att bedöma 

kunskap men mer av summativ art. Framåtsyftande ”feedback” och formativ bedömning är en 

relativt ny företeelse i skolan. Det är nyare skolforskning som lyfter fram vikten av 

”feedback”. Det kan vara en förklaring till resultatet att lärare som jobbat ganska länge i 

skolan inte har de verktyg som krävs för att kunna ge elever både summativ och formativ 

bedömning på vad elever presterar.  

 

Det finns starka samband mellan lärargrupper på de tre stadierna om att det är viktigt att ha 

goda relationer med alla elever samtidigt som några få lärare som inte har goda stöttande 

relationer med alla elever vilket gör att som skolledning är detta ett aktuellt ämne som är 

viktigt. Att ha en god relation med alla elever är en grundläggande för gott resultat.  

Ett gott resultat i studien är att sambanden mellan lärarna när det gäller att skapa ar en positiv 

klassrumsmiljö som präglas av trygghet och studiero är stark och det finns konkreta metoder 

beskrivna på hur lärare går tillväga. Lärare utrycker metoder som att uppmärksamma positiva 

saker eleven gör och välja vilka negativa saker som det behöver bli mindre av. Lärare 

uttrycker också vikten av ett tydligt ledarskap. Det kan handla om att prata mer med eleverna 

och lyssna på dem kan vara sätt att skapa en positiv relation med eleverna. Det handlar om 

bemötande och att vara vänlig och bry sig om. Att ta sig tid med eleverna, prata mycket med 

eleverna, berömma och uppmärksamma positiva saker och ”se” eleven varje dag. Enligt 
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Nordahl (2014) är en positiv relation till eleverna, tydlig struktur på undervisningen, höga 

förväntningar på eleverna och en lärande kultur är enligt de fyra grundläggande delarna för ett 

framgångsrikt ledarskap i ett klassrum. Även Bergvall (2013) lyfter fram lärarens och lärarens 

personlighet vilken anses ha stor betydelse. Personliga egenskaper hos en lärare som gynnar 

är en lärare med ett demokratiskt förhållningssätt där eleverna känner att läraren ”bryr sig 

om”.  

Studien visar också att samstämmigheten är stor när det gäller att lärare har passion för sitt 

uppdrag vilket är en framgångsfaktor enligt Hattie (2009).  

Det finns några få lärare som sällan upplever att de utvecklar sitt ledarskap via kollegialt 

lärande. Det är på sätt och vis allvarligt då skolforskning pekar att det kollegiala lärandet är en 

stor framgångsfaktor i skolans utveckling. Traditionen i skolan har varit att lärarjobb är ett 

ensamarbete och på senare år visar forskning att framgångsrik undervisning sker när lärare 

jobbar tillsammans. Attard & Tonnas pekar på vikten av att skapa kollegialt lärande för lärare 

för att utvecklas professionellt. Det kan bli en viktig fråga att kommunicera med lärare då 

kollegialt lärande är den effektivaste metoder för att utveckla lärares kunskaper enligt dagens 

forskning.  

En slutsats är att skolledning behöver anpassa kompetensutveckling än mer för att skapa 

förutsättningar för lärare. Kollegialt lärande bör organiseras så att den leder till det som 

förväntas. 

 

7.3 Egna reflektioner 
 

Studiens resultat med de olika sambanden har tydliggjort en bild av viktiga ledargärningar hos 

lärare. Sambanden gör att som skolledare kan lägga fokus på identifiera de lärare som har 

verktyg och metoder för en tydlig lektionsstruktur där lärandet synliggörs och där 

förväntningarna på eleverna är höga samt där lärare har goda relationer till alla elever för att 

utveckla och stärka alla lärare som finns i verksamheten. Med kollegialt lärande som form kan 

kompetensutveckling vara ett naturligt inslag. Nu ser vi att kunskapen och kompetensen finns.  

Det har blivit tydligt att det finns anledning att strategiskt planera och inrikta sig på vissa 

fokusområden när det gäller lärares kunskap, förståelse och kompetensutveckling. Studiens 

fyra fokuskategorier vilka studerats är lektionsstruktur, höga förväntningar, positiva relationer 
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till eleverna och kompetensutveckling. Alla fyra är av stor vikt för en elevers 

kunskapsutveckling och kan vara avgörande. Studiens resultat har gett en nulägesbild av hur 

lärarna skattar sig i verksamheten kring påståendena på de fyra ovan nämnda områden. En 

lärares vardag präglas av många delar och beslut som ska att fattas. Det är inte alltid som 

resultatet kan vara i fokus. Skolledningens ansvar att skapa goda förutsättningar är en 

utmaning men genom att känna till vad lärarna anser kring viktiga nyckelområden så är en 

slutsats att vi har tagit ett steg vidare. Jag konstaterar att studiens resultat och ett utgångsläge 

som vi ska använda för att utveckla elevernas undervisning och vägen fram är att stärka 

lärares ledarskap genom att fokusera på några få områden. Studien har också tydliggjort vad 

framgångsrik undervisning är och vilka komponenter som är viktiga i en lärares 

ledarskapsgärning i klassrummet. Det är många delar att förhålla sig till. Nu vet vi mer om 

vad vi ska förhålla oss till och vilken utgångspunkt vi har. Forskningen på framgångsrikt 

ledarskap i klassrummet utgörs av lärarens förmåga att:  

- Skapa förtroendefulla relationer till eleverna 

- Ha en struktur på undervisningen där kraven och målen är tydligt definierbara. 

- Ha höga förväntningar på eleverna och ge återkoppling. 

- Utveckla sin undervisning utifrån kunskap om vilka behov eleverna har. 

- Känna sig trygg i sin yrkesroll och våga bjuda in till klassrummet – lära av varandra. 

Detta ska leda till mer professionella lärare som vågar öppna klassrummet, ta in nya 

kunskaper och lära tillsammans. Som rektor kan jag aldrig vara nöjd om inte alla lärare är 

med på tåget. Det kostar kvalité på för många elevers kunskapsutveckling.  

Efter att ha sammanställt, analyserat och reflekterat över resultaten i studien anser jag mig 

uppnått syftet med enkätstudien att studera framgångsrika lärares ledarskap i klassrummet för 

se vilka samband som finns kring lektionsstruktur, höga förväntningar på eleverna, positiva 

relationer till eleverna och lärares egen kompetensutveckling. Någon djupare slutsats bedömer 

jag inte kunna göra då jag tycker att det krävs en metod där man kompletterar enkäten med 

intervjuer av lärare. Tänker också att enkäten hade kunnat underbygga frågor till intervjuer för 

att få en bredare och ett djupare perspektiv. Det krävs också fler respondenter än i denna 

studie för att kunna dra några större slutsatser. Ett fortsatt arbete med att stärka och utveckla 

lärares ledarskap tänker jag blir att jobba mer med att lärare diskuterar olika metoder för att 

göra reflektioner över sin egen undervisning och utveckla den. Det kollegiala lärande är 

formen och reflektionen blir verktyget i syfte att utveckla undervisningens kvalité för elevers 

förutsättningar till högsta måluppfyllelse. Slutsatsen är att studien ger en nulägesbild av 
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lärares ledarskap i klassrummet jämfört med lärargrupper med olika bakgrundsfaktorer och 

koppling till forskningen. Denna utvecklade kunskap kan användas för att stärka lärares 

ledarskap på vissa områden så som lektionsstruktur, höga förväntningar, positiva relationer 

med eleverna, återkoppling och kollegialt lärande. Framtida forskning skulle kunna handla om 

vilka metoder och arbetssätt lärare använder sig av i klassrummet genom en djupare och 

vidare studie med kvalitativa metoder. 

Avslutningsvis tycker jag det har varit mycket intressant att göra studien. Resultatet är ett 

underlag för hur skolledningen kan tänka strategiskt för att ge lärarkåren bättre förutsättningar 

än idag. Som skolledare tycker jag att det har gett mig en bra kunskap om vad lärarna tänker 

kring viktiga framgångsfaktorer i undervisningen. 
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9. Bilaga 

9.1 Bilaga 1: Enkät 
 

      Bilaga 1 

Enkät 

Hej alla lärare i Grästorp! 

Det är känt att läraren har en nyckelroll i varje elevs kunskapsutveckling och mående. 

 

Bildningsverksamheten i Grästorp vill veta hur ni ser på ert ledarskap. I samband med 
magisterkursen kursen Utbildningsledning och skolutveckling på Karlstad universitet görs denna 
studie. 

Enkäten heter "En studie om lärares ledarskap i klassrummet" och den ska leda till att vi tydligare 
kan se hur lärares viktiga ledarskap ser ut i vardagen. Hur gör du i din vardag varje dag är högst 
intressant. 

 

Enkäten är anonym. Den är extra intressant då alla lärare i Grästorp ingår i studien och frågorna är 
ställda utifrån forskning från framgångsrik undervisning. Resultatet kommer ligga till grund för 

satsningar på kompetensutveckling inom Bildningsverksamheten. 

Tack för att du bidrar till ny kunskap! 

 

Med vänlig hälsning Åsa Fouganthine, 

rektor/utvecklingschef Bildningsverksamheten och student på Karlstad universitet. 
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1. Lektionsstruktur 
  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Jag har en noggrann planering inför varje lektion. 
    

För varje lektion finns tydliga mål. 
    

Jag har en tydlig och igenkännbar struktur på min lektioner. 
    

Mina lektioner kännetecknas av ett varierat arbetssätt. 
    

Jag går igenom ämnesspecifika begrepp inför varje nytt arbetsområde. 
    

 

 
Vilka strategier använder du dig av för att skapa en god lektionsstruktur? 

 

 
 

 

 

 

2. Höga förväntningar 
  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Kontinuerliga återkoppling ges till eleverna kopplade till kunskapskraven i Lgr 11. 
    

Jag anpassar min undervisning efter elevernas behov. 
    

Jag säkerställer och följer upp att eleverna vet att jag har höga förväntningar på dem. 
    

 
 
Hur kommer dina förväntningar på eleverna till konkreta uttryck? 

 
 

 

3. Relationer 
  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Jag har en positiv och stöttande relation till alla elever. 
    

Jag skapar en positiv klassrumsmiljö som präglas av trygghet och studiero. 
    

 
 
Hur skapar du en positiv och stöttande relation till alla elever? 

 
 

4. Kompetensutveckling 
  Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Jag har passion för mitt läraruppdrag. 
    

Jag utvecklar mitt eget lärande utifrån elevernas behov. 
    

Kollegialt lärande utvecklar mitt ledarskap. 
    

 
 

Hur går du konkret tillväga för att utveckla ditt ledarskap i klassrummet? 
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5. Kön 

Man 

Kvinna 

  
 

6. Hur länge har du jobbat som lärare? 

0-5 år 

6-10 år 

11-15 år 

16-20 år 

21 eller längre 
  

 
7. Har du lärarlegitimation? 

Ja 

Nej 
  

 
8. Undervisar du huvudsakligen i de ämnen du har legitimation för? 

Ja 

Nej 

Har ej lärarlegitimation 

  
 
9. Inom vilket ämnesområde undervisar du huvudsakligen i? 

Praktiskt/estetiskt 

Teoretiskt 

  
 
10. I vilka årskurser undervisar du huvudsakligen i? 

1-3 

4-6 

7-9 

 

Slut 

 


