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Främja studiero i klassrummet
– lärares ledarskap

Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar är i första hand 
till för förskollärare och lärare. De riktar sig också till beslutsfattare som på olika sätt 
kan främja goda förutsättningar för en undervisning på vetenskaplig grund. 
Sammanställningarna har även en given plats i olika utbildningssammanhang, inte 
minst på lärarutbildningarna. 

I denna metaöversikt, en översikt över andra forsknings
översikter, sammanställs forskning om hur lärare kan arbeta 
för att främja studiero i klassrummet, och därigenom skapa 
förutsättningar för elevers utveckling och lärande.

Lärares ledarskap
Fokus är på läraren i klassrummet och på olika arbetssätt som 
är oberoende av vilket ämne läraren undervisar i. Arbetssätt 
för att skapa en positiv lärandemiljö beskrivs ofta i termer av 
lärares ledarskap i klassrummet. Ledarskap inbegriper lärares 
arbete brett men vi gör en avgränsning till just lärares arbete i 
klassrummet. 

Vad är syftet med metaöversikten?
Syftet är att sammanställa forskning om hur lärare kan arbeta 
för att främja studiero i klassrummet, och därigenom skapa 
förutsättningar för elevers utveckling och lärande. 

Vad har vi studerat?
Utgångspunkten för den här metaöversikten är att arbetet 
med att främja studiero är en integrerad del av att vara lärare, 
och att ökad kunskap om vad som kan främja studiero kan 
stödja lärare i det arbetet. Forskningsfrågan som metaöver-
sikten besvarar är: 

Vad kännetecknar lärares ledarskap som främjar 
studiero i klassrummet?

Vilka är de huvudsakliga resultaten?
Främjande av studiero i klassrummet är en komplex uppgift 
som kräver ett aktivt ledarskap av läraren och som innefa ttar 
både proaktiva och reaktiva arbetssätt. Bilden som framträ-
der ur de översikter som analyserats pekar mot att det finns 
mycket en lärare kan göra för att utveckla arbetet med att 
skapa och upprätthålla studiero.

Det stora antalet arbetssätt och variationen mellan dessa 
visar också de stora möjligheterna med att se utvecklandet av 
studiero som ett arbete lärare gör snarare än till exempel ett 
resultat av en lärares personlighet eller något som sker av sig 
självt.

Observera och anpassa

Genom att aktivt arbeta med att utveckla klassrumsmiljön 
och sina egna arbetssätt kan lärare förbättra studieron i klass-
rummet. Det handlar om en kombination av förebyggande 
arbete och medvetet ledarskap i akuta situationer. För att 
arbetet med att främja studiero ska bli effektivt och nå alla 
elever behöver det också anpassas till behoven hos de enskilda 
eleverna och till elevgruppen som helhet. Det kräver att lära-
ren kan och har möjlighet att observera vad som händer i 
klassrummet, både hos eleverna och hos sig själv.

En cyklisk process där stegen sker parallellt

Resultaten lyfter fram de potentiella fördelarna med att lärare 
kontinuerligt utvärderar studieron och hur den kan utvecklas 
vidare. Genom att ta avstamp i relationer vill vi lyfta vikten av 



att det är genom att lära känna eleverna som läraren får förut-
sättningar att välja och anpassa arbetssätt. Likaså är det genom
att utvärdera vad som händer i klassrummet som en lärare får 
bättre kunskap både om sin egen praktik och sina elever, och 
därmed bättre förutsättningar i det fortsatta arbetet. 

Att skapa studiero i klassrummet är en ständigt pågående process. Vi har här 
markerat med olika färgnyanser skillnaden mellan det som är arbetssätt i 
klassrummet och det som handlar om lärares val och utvärdering av arbetssätten.

Hur kan resultaten användas?
 Förhoppningen är att lärare genom den här metaöversikten 

ska få en ökad kunskap om några av de arbetssätt och sätt att 
utöva ledarskap i klassrummet som har stöd i forskning. 
Resultaten från metaöversikten kan ge inspiration eller vara 
diskussionsunderlag när lärare arbetar med att utveckla sitt 
ledarskap i klassrummet. Utifrån en reflektion och analys av 
behoven i det egna klassrummet kan resultaten vara ett stöd 
i att bedöma vad som behövs för att arbeta vidare med stu-
dieron. 

Med hjälp av ett effektivt ledarskap i klassrummet kan 
läraren skapa en utvecklande klassrumsmiljö som främjar 
lärande, vilket är en komplex uppgift. 

Vilka studier ingår?
Metaöversikten är en sammanställning av 39 översikter som 
systematiskt har valts ut efter sökningar i nationella och 
internationella forskningsdatabaser. Översikterna innefattar 
tillsammans ett stort forskningsunderlag kring olika aspek-
ter av studiero i klassrummet. Metaöversikten samlar forsk-
ning om vad läraren gör i klassrummet och inom reguljär 
klassundervisning i grund- eller gymnasieskolan. Majorite-
ten av studierna är genomförda i en engelskspråkig kontext, 
och vanligast är att de är genomförda i USA.

Vad gör Skolforskningsinstitutet?
Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i för-
skolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi 
genom att

• sammanställa forskningsresultat
• fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

Projektgruppen
Våra systematiska forskningssammanställningar genom-
förs i projektform. I p rojektgruppen ingår både externa 
forskare med särskild ämneskompetens inom det aktuella 
området och medarbetare vid institutet. Externa granskare, 
såväl forskare som lärare, har bidragit med värdefulla syn-
punkter.

www.skolfi.se | Twitter @skolfi | facebook @skolforskningsinstitutet
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