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1. Inledning  
 

Jag börjar med ett citat för att visa hur jag ser på ledarskap:” Att vara en bra ledare 

betyder inte att man inte har några dåliga egenskaper, utan att man är medveten om 

dem.”( Hellström, C. Landin, M. 2001 s.25). 

 

I denna uppsats kommer jag skriva om ledarskap i klassrummet. Jag blev intresserad 

av det efter alla verksamhetsförlagdautbildningar och alla dagar som vikarierande 

lärare. Intresset blev starkare i samband med att jag sett olika ledarskap, där resultatet 

i klassrummet med eleverna har fallit sig olika. Jag insåg vad viktigt det var för 

eleverna att det fanns ett bra ledarskap, allt utifrån elevperspektiv, för att de skulle 

lyckas. Det är vårt ansvar att ge dem vårt bästa till våra elever varje dag och att visa 

dem ett sätt att ta sig framåt i livet.  Det var här jag förstod att jag behövde fråga hur 

läraren såg på sitt ledarskap som pedagog i klassrummet. I läroplan för grundskolan 

(Skolverket, 2011) står det under ”normer och värden” att lärare ska diskutera 

värderingar, uppfattningar och problem i samhället. I texten står det att tillsammans 

ska lärare och elever utveckla regler och få ihop ett bra samspel och samarbete i 

klassrummet. Men hur ska en elev utan hjälp av ett ledarskap klara detta? Är alla 

pedagoger ledare? Det jag vet är att det är skillnad på att tro sig kunna bära 

ledarskapet och att veta att man verkligen kunna hantera ledarskapet.  Alla är vi tyvärr 

inte födda till att bära denna egenskap som ledare. När ordet ”ledarskap i klassrum” 

kommer upp, får jag en bild av en lärare som står framför en klass och ska undervisa 

eleverna genom dagen. Jag ser hur läraren försöker få alla i klassen att fokusera på det 

som ska göras och det som sägs. Läraren ska stå där och fånga upp alla för att varje 

enskild elev ska nå sina mål. 

 

Maltén (2003) menar att läraren bör utveckla elevernas förmåga att fungera i grupp 

förutom undervisa eleverna i de olika ämnena. Allt läraren gör i sin yrkesroll 

genomskådas helt av eleverna. Lärarna ska vara ledare i klassrummet samt även goda 

förebilder. Ordet makt kan både vara ett positivt ord men kan även vara negativt. Det 

positiva för mig innebär demokrati, samspel och positiva människor som för andra 

människor framåt i ett gemensamt tänk. Den negativa sidan av ordet makt är den 

auktoritära, den som medför en grupp tysta människor som saknar eget tänkande. I 

världen finns det tyvärr båda två.  

 

I ”Teachers´practical knowledge about classrooms management”,(2007), skriver 

Brook,P med flera, om olika strategier för hur man kan få elevernas uppmärksamhet i 

situationer där eleverna inte håller sig inom ramen. Olika händelser medförde olika 

tillvägagångssätt. En strategi var när eleverna inte hittade till sin plats när de kom in i 

klassrummet, så intog läraren en stående position i tysthet mitt i klassrummet. På det 

viset fick läraren den uppmärksamheten hen skulle ha. En annan taktik var att samla 

alla elever på en samlingsmatta, och därefter ge dem dagens instruktioner. 

Pedagogerna behöver sin ram, struktur och sina regler, men även ett samarbete 

behövs mellan lärare och elev. Tillsammans gör de strukturen. 

 

 En lärare bör ha olika strategier om hur en klass ska agera i rummet, och utanför, 

alltså i alla fysiska rum anser Stensmo (2008). I dessa olika rum möts elever-elever 

och aktörerna (läraren) – elever. Här ska aktörerna vara lyhörda, vara flexibla. Skolan 

är en mötesplats för alla och här möts olika värderingar från alla håll. Stensmo 

fortsätter att i skolan finns det en kultur som sitter i väggarna, något som finns men 
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inte syns, en dold kultur. Den visar hur man ser på olika saker i skolans värld. Vilka 

det är som har makt på både bra och mindre bra sätt på skolan mellan aktörerna och 

eleverna? 

 

Vi kan läsa i olika medier mer eller mindre dagligdags, hur skolan får sämre resultat. 

Vi halkar enligt PISA (Skolverket) längre ned på listan i undersökningen. Vi har 

under oss 5 länder av 65 (år2014) i resultatlistan. Alla inom skolan, pedagoger, 

rektorer, föräldrar reagerar på att detta händer. Varför blir det försämring i Svenska 

skolor? Har vi tappat strukturen? Jag tror helt klart att vi lärare, ledare gör skillnad. 

 

Min problemställning är: ” Vilket ledarskap anser lärare vara viktigt för elevens bästa 

i skolan?”   

 2. Bakgrund  
 

Bakgrunden kommer att börja med att jag ger några olika definitioner av ordet 

ledarskap, teorier om ledarskap och presenterar olika ledarstilar. 

2.1 Definition av ledarskap. 
 

Enligt Nationalencyklopedin (NE) är: ” ledarskap, det faktiska utövandet av 

ledningsuppgifter inom t.ex. en stat, en organisation, ett företag eller ett idrottslag”.  

NE fortsätter med sin definition av ledarskap som:” Informellt ledarskap är inte 

kopplat till ansvar och inte heller nödvändigtvis till uppgifter eller mål. Det formella 

ledarskapet förutsätter däremot att uppgifter ska lösas och att mål ska nås. En 

skiljelinje mellan ledarskap (att få folk med sig) och chefskap/administration (att ha 

ansvar för att uppgifter löses och att resultat uppnås) är omöjlig att dra i formella 

organisationer”. 

 

Hermansen (2000) menar att ledarskap kan definieras, som ”lärarens förmåga att 

skapa en positiv, samarbetsinriktad och inkluderande kultur i klassen”(s.75).  Han 

säger vidare att ledarskap finns i tre olika perspektiv.  

 

Det första perspektivet som Hermansen(2000) pratar om är relationellt. I det 

perspektivet pratar han om kultur, position, makt, kommunikation och språk. Här 

pratar han hur viktig läraren är för elevens resultat. Större självkänsla som ökas 

genom pedagogens arbete med eleven är den delen som leder till bättre resultat i 

skolan. Han framhäver att föräldrarnas roll inte är lika viktig för resultatet som vad en 

kompetent lärare är för elevens inställning och senare för elevens betyg. Det andra 

perspektivet är didaktiskt, där planering, organisation, samordning, målformulering, 

vägledning, upprättande av ramar, kontroll och utvärdering finns. I det tredje 

perspektivet handlar ledarskapet om mening, syfte, moral och etik. I denna del talar 

Hermansen om hur läraren genom språket får med eleverna på tåget. Han berättar hur 

viktigt det är med samarbete mellan elever och lärare. Läraren har det övergripande 

ansvaret över undervisningen. Men genom att belysa vad eleven lärt sig, gör att 

samarbetet stärks mellan lärare-elev.  Hermansen (s.80) betonar vikten av att ha ett 

positivt förhållningssätt i klassrummet. Han fortsätter med att läraren inte kan 

negligera hur viktig betydelsen är att vi lärare förstår innebörden av en positiv 
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inställning och ett positivt agerande gentemot eleverna. Detta får eleverna i sin tur att 

bygga upp en bra självkänsla och då kommer resultaten. 

 

I en klass bör alla enligt Kimber (2009) veta vilken som har vilken roll i systemet. Vet 

ingen var i systemet man står blir det problem. Gränsen blir otydlig och det blir lätt 

kaos. Den första av de fyra lärartyper/ledarstilar/ledarskap, är ”Kompisläraren”. 

Kimber menar att om en lärare hamnar i en kompissituation kan det uppkomma 

besvärliga förhållanden mellan läraren och eleven. I klassrummet finns det en 

möjlighet att det blir fler och fel ledare. Detta i sin tur skapar oordning för alla, 

framförallt eleverna, främst de elever som har diagnoser och de som är behov av 

speciellt stöd. Det finns även ”den fulländade” som hon benämner den andra sorten av 

lärare i klassrummet. Här är det tal om menar Kimber att läraren tar på sig för mycket 

jobb, vill vara hängiven och duktig. Men när läraren tar på sig för mycket kan det bli 

att hon fastnar i ett antal fällor. Fällor kan vara att vilja prova nya idéer men få höra 

att av andra pedagoger att det gjorde jag förr, så det är ingen idé att försöka på och av 

det blir det inget mer. Den fulländade läraren kan se sina kollegor som inte gör ett lika 

bra arbete som hen själv som smitare och i sin tur kan den fulländade bli kallad för en 

besserwisser. 

 

Det tredje ledarskapet är enligt Kimber ”hönsmamman-storpappan”. Här är det 

engagemang mot eleverna som är det stora pluset. Ett stort och varmt hjärta 

symboliserar denna ledare. En lärare som alltid har en öppen famn att gå till, men 

ibland kan det bli alltför hjärtligt och gränsen mellan läraren, eleverna och elevernas 

vårdnadshavare blir för suddig. Då läraren går in både som lärare och agerar nästintill 

som förälder till eleven. Kimber menar att just här finns det två effekter av detta 

agerande från läraren. Den ena är att vårdnadshavaren tacksamt tar emot hjälpen av 

läraren och i samma veva fortsätter att få mer hjälp. Det kan å andra sidan bli så att 

vårdnadshavaren blir förnärmad över agerandet ifrån läraren. Istället för att gå över 

gränsen till denna ledartyp vore det bättre menar Kimber att föra över detta 

engagemang till elevens arbetsprocess. Den fjärde ledartypen är den auktoritära. När 

denne undervisar så är det ordning och reda som gäller. Det är disciplin och rättvisa i 

klassrummet. Tydliga regler ger enligt den auktoritäre en bra arbetsmiljö. Här finns 

det bara ett sätt att arbeta på och det är mer eller mindre i tystnad. Det stora negativa i 

denna ledarstil är att denne lärare kategoriserar efter hur man är i klassrummet och 

vem som gillar läraren eller inte. Denna typ av ledare kan gå i diskussion med sina 

kollegor framförallt om nyheter utifrån det pedagogiska klassrummet. Den auktoritäre 

kör gärna såsom hen alltid har gjort. Kimber menar att dessa fyra ledartyperna kan 

finnas i en och samma lärare. Läraren känner oftast igen sig i olika delar i olika 

situationer utifrån dessa fyra typer av ledare. 

Kimber menar att en stark ledare behövs i klassrummet, då den kan vända en negativ 

klass genom struktur och starkt ledarskap  

 

Maltén (2000 s.7-8) menar att egentligen finns det inga raka svar på vad som 

kännetecknar gott ledarskap. Han säger att det egentligen inte finns något enkelt svar 

som svarar på ”Vad är gott ledarskap”? Det som är komplicerat med ett rakt och rätt 

svar är att frågan är komplex och ledarskapet ett mångfasetterat fenomen. Så länge vi 

studerar och undersöker olika synsätt och infallsvinklar kan man genom det få en 

förförståelse för begreppet ledarskap. Det han också säger är att ledarskap är en 

påverkansprocess där syftet är att få en grupp människor, individer och grupper att gå 

åt samma håll. Det är en samverkansprocess. Maltén fortsätter sin beskrivning genom 
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att säga att ledarskapet förutsätter gruppdynamiska och problemlösande färdigheter. 

Eftersom ett ledarskap nästintill betyder att uppnå mål med gruppen, i samspel med 

andra människor, kan detta bara lösas genom att gruppens dynamik och 

organisationen (ledaren) har ett starkt ledarskap, ett pedagogiskt ledarskap. Ledarskap 

är också makt, menar han. Begreppet makt har funnits så länge människan vandrat på 

jorden, men det uppfattas och utövas olika beroende på var på jorden du lever. 

Makten brukar definieras med förmågan att påverka andra människor. Det är 

förmågan att få andra människor att bete sig på ett visst sätt, påverka att viktiga saker 

sker, förverkliga idéer och se till att de uppfylls. Ledarskap skriver Maltén (2004.s, 

42) är alltid sammankopplat till någonslags maktform, en form som du styr andra 

individer med. Det finns tre olika former av begreppet makt, tvångsmässig makt, 

nyttomakt och normativ makt. Tvångsmässig makt handlar om styrning med hjälp av 

fysiskt våld, såsom våld, vapen eller hot. Nyttomakt är styrning genom materiella 

ting, såsom pengar, mat, högre befattning etc. Till sist har vi den normativa makten, 

där styrning sker genom uppskattning, engagemang och moral.  

Han menar att utöva makt på eleverna känns inte som det läraren ska göra i första 

hand, utan att tillsammans med eleverna få en struktur så att alla hittar sin plats i 

klassrummet. 

 

Orlenius (2001 s.182) uttalar sig om att en lärare är en fungerande ”chef” i 

klassrummet. En person som innehar en stark position, en befattning och utifrån den 

befattningen kan läraren erhålla en viss makt och inflytande i klassrummet. Den rollen 

kan vara negativ. Orlenius menar här att läraren kan använda sin makt på ett felande 

sätt mot eleverna. Jag citerar: ”Så agerade många lärare förr (eller gäller det 

fortfarande?”)(s.182). Han skriver även att en lärare är en ledare som innehar ett 

osynligt kontrakt mellan sina elever och sig själv, där läraren visar en respekt för det 

uppdrag hen har fått. 

 

Enligt Stensmo (1997 s.9) bygger ledarskapet i klassrummet på begreppen struktur 

och ordning. Förståelsen för händelser i klassrummet mellan elever och lärare 

samband med kursplan, är ledarskap på golvet. Han fortsätter med att beskriva att det 

innebär att läraren ska ha tre typer av kompetens. Ämneskompetens är den första och 

här menar han att läraren ska kunna det hen lär ut till eleverna, läraren ska vara insatt i 

ämnets begrepp, dess fakta och teorierna. Läraren ska kunna ha den förmågan att 

kunna dra jämförelser med historiska synsätt och nutidens synsätt, samt kunna kritiskt 

granska den nya kunskapen inom ämnet.  Den andra kompetensen är den didaktiska 

kunskapen, där läraren ska kunna tillämpa undervisningens tre huvudord (vad, hur 

och varför). Läraren ska kunna planera, genomföra och utvärdera den egna lektionen. 

Den tredje typen av kompetens som Stensmo anser vara viktig är ledarkompetens. Här 

säger han att läraren bör ha kompetens och kunskaper om hur ett bra ledarskap i 

klassrummet och i andra pedagogiska rum bör utformas. Helt enkelt hur ett 

fungerande samarbete mellan lärare och elever ska utformas. Det är frågan om att 

organisera och leda skolklassen i olika arbetsuppgifter.    

 

Granström (2007 s.16-17) ser skillnad på ledarskap i klassrummet och lärarskap i 

klassrummet. Det förstnämnda beskriver han som kunskapen om klassrumsinteraktion 

och grupps processer, samt förmågan att hantera dessa två. Den sista, läraskap i 

klassrummet, beskriver han som kunskap om ämnena och förmågan att förmedla 

dessa kunskaper till eleverna i klassrummet. Han fortsätter med att beskriva vad dessa 

två betyder i rollen som lärare och fortsätter med att lärarskapet och ledarskapet kan 
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ytterligare delas upp i ytterligare två delar var. Vi delar upp ledarskapet i två delar, 

bra och dåligt ledarskap. Vi delar även nu upp lärarskapet i två delar, bra och dåligt 

lärarskap. Här tänker Granström hur du kan undervisa dina elever i klassrummet. Han 

har visat genom ett diagram hur dessa fyra kan kombineras, olika varianter hur en 

lärare kan bli om alla dessa fyra kombineras med varandra. 

 

Han kombinerar med ledarskap bra/dåligt. lärarskap Bra/dåligt. Utifrån dessa fyra 

egenskaper får han den ultimata läraren till katastrofläraren.  

 

1. Bra ledarskap och bra lärarskap: här menar han att den idealiska läraren är. Är man 

här är man yrkeskunnig med ett otroligt bra ledarskap för gruppen.  

 

2. Bra ledarskap och dåligt lärarskap: läraren som befinner sig här klarar ett bra 

ledarskap i klassrummet. Klarar att föra fram klassen och har en bra 

organisationsförmåga. Men läraren är inte direkt intresserad av ämnesinnehållet. 

 

3. Dåligt ledarskap och bra lärarskap: kunnig lärare inom ämnena, duktig på 

katedundervisning, men vid grupparbeten med eleverna blir det kaos för ledarskapet 

finns inte.  

 

4. Dåligt ledarskap och dåligt lärarskap: Här har vi katastrof läraren. Den har ingen 

ordning i klassrummet och kan absolut inget om ämnena. Gruppen blir oftast lämnad 

åt sig själv. Antingen blir det kaos i klassrummet då eller så tar eleverna själva tag i 

sin undervisning genom egna projekt.  

  

Milner och Tenor (2010) menar i sin forskning att olika ledarskap krävdes för olika 

elever. Läraren var en stor tillgång för elevernas framtid. De menade att ju mera 

läraren visste om elevernas bakgrund och kultur, desto bättre fick eleverna det i 

skolan på grund av lärarens förståelse för hemförhållandet. 

 

2.2 Olika ledarstilar 
 

Varje lärare har en egen ledarstil, menar Stensmo( 2000), därför att alla lärare har 

olika erfarenheter att bygga sitt ledarskap på. De har olika förutsättningar inför sitt 

ledarskap, genom sin egen livserfarenhet. Vilket mål just den läraren har, vilken 

personlighet den läraren bär på, lärarens temperament och hens inställning på sitt 

arbete spelar in. Läraren måste söka sitt bästa jag i klassrummet menar han. Han 

skriver om att ett demokratiskt ledarskap/lärarskap är viktigt i nutid. Förr kunde 

läraren dominera mot sina elever, men det menar Stensmo att det kan man inte i 

dagens samhälle. Han säger att det är viktigt att få med sig sina elever med på tåget, 

vinna sina elever som han skriver (s.145). Det innebär här att läraren ska ha stort 

förtroende för sina elever och att hen kan lita på att de tar sitt ansvar över sin 

utbildning menar han. Det bygger på att eleverna ska känna tillhörighet och vara 

kapabla till att ta ansvar och få till sig orden ” Jag kan”. Hur läraren och eleven ska nå 

dessa ord och få eleverna att förstå att det som de gör är av hängigt av om klimatet i 

klassrummet ger en tillåtande miljö. Detta innebär en miljö där det är okej att säga fel, 

att göra misstag utan att det blir en pinsam situation eller att någon retas för det. 

Istället så uppmärksammas den andres framgång och styrkor (Stensmo 2000). 
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 Maltén (2000) menar att sin egen ledarstil kan man länge söka efter. ”Att hitta sin 

egen ledarstil tar emellertid tid” säger Maltén (s.62). 

 

I ledarstilar finns det tre olika stilar fortsätter han: 

 Auktoritärt ledarskap 

 Demokratiskt ledarskap  

 Låt gå- mässigt ledarskap. 

 

Den första ledarstilen av dessa tre, beskriver Maltén (s.63) så här: 

 

Den auktoritäre ledaren, styr sin grupp med en järnhand och vill aldrig dela med sig 

av sina beslut innan till gruppen. Ledaren reglerar, styr, minsta detalj allt i inom 

gruppen efter sina värderingar och tar alla beslut och håller distans till gruppen. Det 

finns bara en som kan styra gruppen anser anhängaren av denna ledarstil och ingen 

annan.  

Den demokratiske ledaren låter medlemmarna vara aktiva i besluten som ska fattas 

och även ta del i planeringen. Här vill ledaren att gruppen själv tar eget ansvar över 

sitt jobb. Här ger ledaren ”råd” till självhjälp och assisterar när någon behöver hjälp. I 

denna ledarstil sker mycket kommunikation och ett viktigt begrepp är ordet 

samarbete. 

I den tredje ledarstilen, låt-gå menar Maltén att ledaren uppträder passivt. Ledaren 

ger knapphändigt råd till gruppen om de inte efterfrågar det. Ledaren håller sig bakom 

gruppen, det kan ses som om gruppen blir lämnad åt sitt öde. Vi kan säga att ledaren 

är närvarande fast frånvarande.  

 

Det Maltén (2000) fortsätter med är att gruppen påverkas av ledarstilarna på ledarna/ 

läraren. I den auktoritäre ledarstilen blir eleverna snabbt klara. I den demokratiska 

ledarstilen blir gruppens prestation absolut bäst. Här är kvaliteten på topp. Medan i 

låt-gå ledarens grupp blir prestationen sämst. 

3. Syfte  
 

Syftet med denna undersökning är att se vad pedagogerna anser vara det viktigaste i 

en lärares ledarskap, för att eleverna ska få ut det bästa av sin tid på skolan. 

4. Metod 
 

Min metod för insamling av fakta, är en fenomenografisk kvalitativ forskningsstudie. 

Jag valde att skicka ut en enkät för att få ett bra resultat och enkom för 

tidsperspektivet. Tiden var här den faktor som jag inte kunde ändra på, utan behövde 

skicka ut min enkät för att på så sätt hinna med arbetet. En annan viktig faktor var att 

jag som insamlare inte kunde påverka informanternas svar vid min närvaro. Vidare 

observerade jag ett antal gånger flera av pedagogerna i deras vardag. Jag observerade 

5 stycken lärare och varje observation varade 30-60 minuter, utifrån vilken lektion 

läraren hade. Syftet med observationerna var för att se om läraren hade svarat på 

enkäten även genomfördes i klassrummet. Jag har inte spridit min enkät i en större 

geografisk skala, alltså kan inte denna studie ses som ett resultat för hela Sverige, utan 
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bara för en skola i en stad i mellersta Sverige. De som svarade på enkäten frågade jag 

först och förklarade syftet med enkätfrågorna.   

4.1 Urval 
Det urval som gjordes var på en mångkulturellskola i mellersta Sverige. Pedagogerna 

som svarade på enkäten och observerades jobbade med elever från åk f-6. Åldern på 

pedagogerna som svarade var mellan 24 år till den äldsta som var 62 år gammal. 

Deras verksamma år var mellan 1.5 år till 39 år inom yrket. Det var 12 kvinnor och en 

man som svarade på enkäten.  Jag valde denna skola för deras framgångar inom sin 

kommun. Det är en skola som benämns positivt i medier.  

4.2 Forskningsetik 
Denna forskning följer vetenskapets etiska kod, där speciellt fyra krav ingår enligt 

Vetenskapsrådet (2002).  

Den första är: Informationkravet, här skall forskaren informera personerna som ger 

information till forskningen angående att informationen och deltagandet är frivilligt, 

samt att de har rätt att bryta sin medverkan i forskningen när som helst. Det andra, 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska informera att deltagaren har rätt att själv att 

avgöra hur länge och på vilka villkor deltagarna ska vara med på forskningen. Om 

beslutet från informanten är att inte delta eller avsluta forskningen får inga 

påtryckningar eller påverkan störa beslutsfattaren. Den tredje: Konfidientialitetskravet 

innebär att forskaren ska ta ansvar över att all information som kommer in är under 

sekretess. Och till sist den fjärde: Nyttjandekravet, är det fjärde och sista kravet i 

detta. Den handlar om att informationen som forskaren får in, inte får användas till 

något annat än det som är sagt från början, om inte informanten har medgivit att fakta 

kan användas till något annat ändamål.  

    

5. Resultatet och svaren av min empiriska kvalitativa studie. 
 
Alla enkäter finns med som bilagor, 13 stycken. Där kommer jag benämna alla 

enkätsvar med kön, ålder och hur många år lärarna har varit verksam i det 

pedagogiska yrket. Deras svar blev anonymt, då namn på pedagoger och skolans 

namn inte nämns. I resultatet kommer jag se likheter och skillnader på svaren, även 

att det finns nyckelord under varje fråga. Det är ord som är återkommande i svaren. 

Jag kommer även att tillägga observations iakttagelser efter frågorna om jag såg något 

av betydelse för frågan.  Efter det kommer jag att ha en diskussion om mitt resultat i 

diskussionsdelen.   

  

5.1 Sammanfattning av resultatet av frågorna. 
Först sammanfattar jag resultaten. Jag kommer först ta en fråga i taget och tar dem 

sedan i kronologisk ordning. Här kommer jag att se likheter och skillnader, även ta ut 

nyckelord. Jag kommer även tillägga det jag såg under observationerna. Därefter 

kommer jag i diskussionsdelen diskutera resultatet och tillägga egna åsikter. 

 

På fråga 1: Vad är det du anser utgör ett bra ledarskap i klassrummet? 

 

Nyckelord: Struktur, Tydlighet, Trygghet, Lyhördhet.  
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Likheter: vid besvarandet av denna fråga pratade många av pedagogerna om struktur 

och tydlighet. Hur viktigt det var att pedagogen håller sin struktur och inte bryter den 

hela tiden, enkom för att eleven vet då vilka förutsättningar de har att utgå ifrån.  Ett 

tillåtande klimat togs fram och nya utmaningar där pedagogens främsta uppgift då är 

att motivera och få eleven att känna sig delaktig i klassrummet. Relationen mellan 

elev och lärare framhölls. Glädje och värme var ord som belystes att det skulle finnas 

mellan pedagog-elever. En bra ledare behövde inte påpeka att det var den som var 

ledare i klassrummet utan det skulle kännas och framgå ändå. Samt Det en pedagog 

skrev var att elevernas tankar skulle komma fram i den pedagogiska miljön och 

frasen: ”tillsammans kan vi”.    

 

Skillnader: Inga stora skillnader kom upp på denna fråga utan många av svaren var 

likadan. Det som kan nämnas var enda skillnaden var hur pedagogerna hade 

formulerat sig.  

 

Observation: Vid mina observationer såg jag att pedagogerna jobbade med tydlighet 

framförallt mot eleven, men även trygghet och struktur. Pedagogerna var lyhörda och 

fokuserade, några pedagoger hade mer koncentration och fokus än andra pedagoger. 

Vidare såg jag att ”nya” lärare hade svårare med tydlighet än de ”gamla”. Jag märkte 

dock att om det blev bortfall av en pedagog, hen kunde vara sjuk etc. så föll 

strukturen bort för eleverna, samt tryggheten. Det hände även i den klassen där det var 

en äldre inarbetad struktur.  Även i vissa fall när läraren gick ut från rummet blev det 

en annan situation för vissa av eleverna. Jag såg detta tydligt på barn som i sin tur 

behövde extra stöd i sin skolmiljö. 

 

På fråga 2: Hur påverkar lärarens ledarskap klassrummets miljö, trygghet och att få 

eleverna till studiero? 

 

Nyckelord: Tydligt ledarskap.  

 

Likheter: De flesta pedagogerna som hade svarat uttalade sig för tydliga ledare, 

gemensamma regler och där alla parter, lärare och elever, var överens om vad som 

gällde i klassrummet. Här var det även tydligt med att eleverna skulle veta 

konsekvenserna om normer och regler inte följdes. Lugna och trygga ledare gav lugna 

trygga elever, var det några som hade skrivit. Pedagogerna som svarade hade en klar 

bild över att trygga, tydliga ledare gav eleverna en bra studiero och en god 

koncentrationsförmåga. Vidare tryckte de på att uppföljning av lektioner skulle göras, 

på det viset skapades det bra relationer mellan elever och lärare. 

 

Skillnader: En pedagog svarade om själva miljön i klassrummet, möbleringen, hur 

den kunde skapa lugn. En pedagog beskrev vikten av hur tillsägningar skulle 

förmedlas. Även repliken till eleven skulle förmedlas med lågmäld röst från 

pedagogerna kom det fram.  

 

Observation: Vid observationerna såg jag vikten av gemensamma regler mellan 

lärare-elev. Vid de tillfällen det spårade ur kunde pedagogen påminna om de 

gemensamma reglerna. Jag hade tillfället att vara i klasser där lärarna var av olika 

natur mot sina elever. Någon var lågmäld medan en annan var mer högljudd än 

behövligt. De olika beteendena och de som befann sig mellan dem i skalan 

återspeglades hos eleverna. Hos den lågmälda läraren fick hen respons från eleverna 
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på ett behagligare sätt och där lärarens röst var högljudd fick hen en stökigare miljö i 

klassrummet än det behövdes.  

 

På fråga 3: Vilken påverkan för eleverna har ett bra/ dåligt ledarskap i klassrummet? 

 

Nyckelord: Arbetsro, God/dålig. 

 

Likheter: Många framhävde att ett bra ledarskap var positivt för gruppen. Det blev 

arbetsro och gruppen visste vilka förväntningar det fanns på dem. Det framhävdes 

även att med ett bra ledarskap fick man delaktiga, engagerade och motiverade elever. 

Det sades även att i ett bra ledarskap skapades det en positiv läsmiljö för eleverna. 

När det gällde ett dåligt ledarskap var många svar lika i det att de menade att 

okoncentration, otrygghet, ointresserade, omotiverade elever visade sig i 

klassrummet. Det som var tydligt var att ett tryggt ledarskap betydde arbetsro för 

eleverna och lugnare klimat i klassrummet. Eleverna visste vad som förväntades av 

dem. Otryggt ledarskap och ostrukturerad planering betydde oroliga klasser med hög 

ljudnivå och i ett ostrukturerat och otydligt ledarskap påverkades eleverna negativt.  

 

Skillnader: Två av svaren visade en oro kring att i dåligt ledarskap kunde det i 

gruppen kliva fram nya ledare ur eleverna, som i sin tur inte var positiva ledare för 

gruppen.  

 

Observation: Skillnaden mellan ett dåligt ledarskap och ett starkt fungerande 

ledarskap, återspeglades i eleverna. I klassrummen visade det att de lärare som hade 

sina elever med sig visste vilka förväntningar de hade på sig och att elevernas mål var 

tydliga och klara. Jag såg ingen stark negativ ledare, då min närvaro var för kort i 

klassrummet..   

 

På fråga 4. Vilka samband tror du finns mellan lärares ledarskap och elevernas 

studieresultat? 

 

Nyckelord: Trygghet ger resultat. 
 

Likheterna: Här tar jag och sammanfattar med några meningar: ”En tydlig ledare 

med struktur och lyhördhet gör bättre studieresultat”. ”Positiva lärare ger positiva 

barn och då ger det bättre resultat” .”Jag tror sambandet mellan en lärares 

ledarskap och elevernas studieresultat är stora”. Duktiga och kunniga pedagoger som 

brann för sitt yrke och med det fångade upp sina elever tidigt fick bättre resultat i 

klassrummet. Samarbetet mellan elever och läraren var framhävt här, där 

informanterna menade att det positiva sambandet mellan elevers studieresultat och det 

goda ledarskapet var för att dialogen mellan elev och lärare var tydlig. Strukturerade 

och planerade lektioner var av betydelse för eleverna och gav goda resultat.  

 

Skillnaden: Ett svar var: En stor inverkan, men naturligtvis finns det elever som 

klarar sig ändå. Här menade de att naturligtvis var ledaren en viktig kugge men elever 

kan klara sig utan hjälp av sin lärare i skolan.  

  

Observation: Det jag kunde se var att trygga elever var de som blev klara först med 

uppgifterna. De var mer självgående än elever där det fanns svagare ledarskap. Där 
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kunde elever sitta och invänta att läraren hela tiden skulle komma med klartecken till 

vad som skulle ske härnäst.  

 

På fråga 5. Vilken ledarstil anser du är den bästa för dig och eleverna? Och varför? 

 

Nyckelord: Situationsanpassad ledarstil, en demokratisk ledare 

 

Likheter: Här är en sammafattning av de flesta svaren i några meningar. En tydlig, 

flexibel och strukturerad ledarstil är bäst. En situationsanpassad ledarstil, där ledaren 

utgår ifrån situationen fungerar bäst. Ett samspel mellan elev-lärare, en ledare som 

klarar av att vara vuxen i situationen och vara tydlig. En glad och positiv 

lärare/ledare. Det är viktigt att vara lyhörd och öppenhet och att alltid utgå ifrån 

eleven genom att samtala med dem, detta var ord som framhävdes här.  

 

Skillnader: Ett svar var att ledaren ska vara auktorativa. Det betyder att ledaren ska 

vara sakkunnig och kompetent. En pedagog var tydlig med att bekräfta barnet och inte 

bara resultatet för att på det viset bli en god och snäll ledare.  

 

Observation: Det jag såg var att en ledare med stort varmt hjärta mot sina elever fick 

eleverna med sig på tåget snabbare än den mer auktoritära. Då den sistnämnda ledaren 

var hård, övertydlig och eleverna mer provocerande i situationen, hade läraren som 

fick ett samspel mellan sig och eleverna mer skratt och glädje i klassrummet. Bland 

dem jag observerade var den övervikt för ledare som hade den demokratiska 

ledarstilen, en av de tre som Maltén nämnde. 

 

5.2 Analys av resultatet 
 

På fråga 1: Vad är det du anser utgör ett bra ledarskap i klassrummet?  Resultatet 

från pedagogerna var struktur, tydlighet, trygghet och lyhördhet. De var ord som 

många pedagoger använde. Här ser jag en röd tråd i pedagogernas agerande samt en 

genomarbetad planering syns i klassrummet.    

 

På fråga 2: Hur påverkar lärarens ledarskap klassrummets miljö, trygghet och att få 

eleverna till studiero? Här var resultatet från pedagogerna ”tydligt ledarskap”.  

Pedagogerna menade att den tydliga pedagogiska ledaren var den som fick sina elever 

bäst till studiero. Många av lärarna tog upp att trygga lärare/ledare skapade trygga 

elever, så att de i sin tur fick en arbetsro som kunde göra skillnad. Några pedagoger 

pratade även om miljön i klassrummet (möbleringen), där de påstod att med en smart 

och detaljerad och noga struktured planerad miljö gjorde eleverna lugna. Några 

nämnde även om hur rösten på pedagogen gjorde skillnad mot eleverna i 

klassrummet. Hög röst medförde en sämre inverkan och lägre men tydlig röst hade ett 

bättre resultat mot eleverna.    

    

På fråga 3: Vilken påverkan för eleverna har ett bra/ dåligt ledarskap i klassrummet? 

Resultatet visade en stor skillnad mot eleverna i klassrummet. Elever med ett bra och 

starkt ledarskap fick det lugnt och tryggt omkring sig. Däremot hos elever med ett 

sämre ledarskap blev resultatet att eleverna till sist ”tog över” ledarrollen. Eleverna 

slutade att lyssna på pedagogen. Eleverna visade tydligt vilken som bestämde där det 

var ett ”svagt” ledarskap. Vid det starka och trygga ledarskapet fick läraren eleverna, 
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som hade tilltro och kände sig trygg i klassen, mot målet. I klassrummet syntes det 

tydligt att när det fanns ett starkt ledarskap från pedagogen kom eleverna snabbt till 

studiero och följde lättare arbetsinstruktioner. 

 

På fråga 4: Vilka samband tror du finns mellan lärares ledarskap och elevernas 

studieresultat? Resultatet från enkäten var distinkt, en tydlig och positiv pedagog gav 

bra resultat för eleverna. Naturligtvis kunde elever ändå utan en stark ledare klara sig 

själva. Vid observationerna såg man en självkänsla i elever där lärare hade struktur 

och trygghet i sitt ledarskap. Här kunde man se en mer självgående elev som då var 

aktiv och engagerad i sitt skoljobb. 

 

På fråga 5: Vilken ledarstil anser du är den bästa för dig och eleverna? Och varför? 

Pedagogernas svar var inte alla lika men de flesta hade en situationsanpassad ledare 

som utgick ifrån den situation som just här och nu uppkom. En demokratisk ledare 

som hade ett samspel mellan sig och sina elever framhävdes. Det var även glädje och 

värme som nämndes och mycket skratt. En pedagog nämnde att den auktoritiva 

ledaren behövdes, den sakkunnige och kompetenta. Av det jag såg kunde jag märka 

en tydlig skillnad i klassrumsklimatet mellan den auktoritära och en demokratisk 

ledare. Det var mer skratt mellan eleverna i det demokratiska klassrummet än i den 

andra.  

6. Diskussion 

 
Här kommer jag nu föra en diskussion om resultatet och utifrån svaren kommer jag 

diskutera och analysera resultatet. Jag kommer även tillföra egna åsikter, värderingar 

och egna erfarenheter i detta forum. 

   

Syftet med denna undersökning, var att se hur det verkligen är ute i klassrummen. 

Vad var det ledaren gjorde för att hålla elevernas koncentration och struktur, alltså för 

elevernas bästa i deras vardag. Vad tyckte lärarna var viktigt för elevens bästa i 

deras skolvardag?  

 

Svaren var väldigt lika, en strukturerad och tydlig ledare, var det många pedagoger 

framhöll och de tyckte att både rutiner samt glädje var viktigt att ha med sig i 

klassrummet. Dessa komponenter, var till elevernas fördel eftersom i sin tur 

utvecklades till studiero och motivation i elevernas skolvardag. Många pedagoger 

som svarade på enkäten hade en hel del verksamma år bakom sig, en stor erfarenhet. 

Men även de som hade jobbat mindre än 5 år hade klart för sig hur deras ledarskap 

skulle se ut och hur de ville få elevernas skoldag att fungera. Att ordet tydlighet var ett 

ord som förekom överlag i svaren, blev jag inte överaskad över. Vi har under vår 

universitetsutbildning, framförallt under vår verksamhetsförlagdautbildning (VFU), 

fått det tillsagt att ju mer tydlighet du visar dina elever desto mer har du dem med dig.  

 

Många pedagoger som verkar inom skolan har genom lång erfarenhet skaffat sig en 

trygghet. Min fråga blir då genast, ”Har vi nyutexaminerade lärare den egenskapen 

redan? Eller kommer vi att skapa trygghet under resans gång? Svaret där är att 

tryggheten redan kan finnas men att vi även kan skapa den under tiden. Det som 

enligt resultaten kan vara ett verktyg för hur läraren är som ledare är att se hur klassen 

fungerar. En värdemätning på hur trygg en ledare är i sitt ledarskap är klassen. 
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Läraren som inte är trygg i sin ledarroll kommer troligen få en klass som lätt tar över 

ledarskapet från läraren. Vid mina observationer var det tydligheten från läraren som 

utgjorde en ram i klassrummet. Tydliga ledare med struktur på sitt eget arbete 

medförde en ren arbetsglädje för eleverna, samt ser man resultatet fortare om läraren 

har tydlighet och då i sin tur trygghet i klassrummet.  

 

Orlénius (2001) definierar läraren som chef, en ledare som har respekt gentemot sina 

elever och stor respekt för sitt yrke. Det tror jag är en sund tanke, en värdig tanke. 

Respekt är det som får länken mellan läraren och eleverna att bli till ett stark band 

dem emellan. Är länken svag blir tydligheten och strukturen komponenter som inte 

finns. När jag blir verksam och har en chef, vill jag ha tydliga ramar och i och med 

det en struktur för vad jag får göra och inte göra inom min profession. Det ska vara en 

respektingivande chef, med det menar jag en person som klarar av att ta beslut som 

inte alltid är gynnande för alla utan vad som är bäst för verksamheten. En chef, ledare, 

som klarar av att vara trygg i beslutet och sin struktur och med det visa värme mot 

sina kollegor och medarbetare.  Det som inte skulle tilltala mig är en ledare med ett 

auktoritärt ledarskap men inte heller en låt-gå ledare. Jag vill ha en demokratisk 

ledare, en bra förebild som har ett samspel med sina medarbetare. Där det finns ramar 

som styr men ändå en dialog mellan parterna. Hur får man annars till en arbetsglädje? 

Vi kan jämföra det med när vi själv är ledaren över gruppen. För att må bra enligt 

resultatet vill gruppen ha en positiv ledare som får med sig sina elever till ett 

engagemang och få eleverna motiverade. Jämför det med ett dåligt ledarskap där 

eleverna blir otrygga, okoncentrerade med en chans till att en ny informell ledare kan 

formas genom det dåliga ledarskapet. När jag ställer mig i mitt klassrum hoppas jag 

själv att mina elever vill föra dialoger med mig, mer än gärna diskussioner där vi 

kommer ibland fram till olika syn på problemet och vi där lär oss av varandra istället 

för att de bara ska lyssna och få mitt synsätt på frågan.   

 

Om vi tittar närmre på fråga 3 i undersökningen: ”Vilken påverkan för eleverna har 

ett bra/ dåligt ledarskap i klassrummet?” Svaren från pedagogerna var här att i ett bra 

ledarskap fick lärarna delaktiga, motiverade, engagerade elever. Pedagogerna menade 

att det då blev arbetsro/studiero i klassrummet. Detta skall man jämföra med i det 

dåliga ledarskapet. Där fick man enligt svaren otrygga, ointresserade och omotiverade 

elever. Här blev det ingen arbetsro. Är det så tydligt? Om vi tittar på eleven om några 

år och tittar genom skolperspektivet, kan vi se på eleven vilket ledarskap eleven 

befann sig i under skolåren? Är ledarskapet av sådan betydelse?  Ja kanske. 

 

Kimber (2009) menar att det kan finnas en oro i skolan bland elever. Det visas genom 

stökiga klasser och skolor som i sin tur får dåligt rykte. Här kan vi märka det genom 

att eleverna får ont i magen och/eller bråkar. Det Kimber fortsätter med att påvisa är 

att det finns olika förklaringar till detta. Den person som verkligen kan få denna 

dåliga trend att vända är Läraren. Många lärare som har jobbat inom områden som 

varit ”tunga områden”, har haft en stor förmåga att vända miljön så att det eleverna 

får den kunskap de ska få. Och detta är för att läraren har en sådan god förmåga att 

visa sin starka vilja och sin kraft och styrka så de kan få eleverna att lyckats ännu 

bättre. Läraren har då ett bra ledarskap. Läraren är här kunnig inom sitt område och är 

en demokratisk ledare. Det innebär en tydlig och flexibel ledarstil.  

  

Vi behöver struktur och som Granström(2007) uttrycker det ”lärarskap i 

klassrummet” som jag redan nämnt tidigare. Där vill han påvisa vad kunskapen om 
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ämnena och skickligheten till att föra vidare dessa två till eleverna, är bland det 

viktigaste en lärare besitter. Har vi inte en bred kunskap och en ämnesdidaktisk 

förmåga och ett bra och tryggt ledarskap får vi elever som ramlar mellan stolarna, 

såsom vi utredde i kapitlet innan. Resultatet av det kan bli att skolan i Sverige hamnar 

längre ned i Pisaundersökningen. Tänk er en upp och nedvänd triangel som vi i sin tur 

delar triangeln i mitten, horisontellt.  Nederst är lärare i samspel med eleverna och det 

ämnesdidaktiska. De utgör spetsen av triangel. Basen av triangeln är eleverna efter 

några år som har fått de ska ha av oss, samtidigt som de klarat av att själva omvandla 

det till sin egen kunskap och få den självkänslan de behöver för att komma vidare i 

livet. En bredd har vi åstadkommit till dem. Granström delar upp ledarskapet och 

lärarskapet i fyra komponenter, som framgår i avsnitt 2.2 innan i rapporten. Jag 

hävdar att nr 1den idealiskeläraren vill alla lärare vara och nr 4 den katastrofläraren 

vill ingen vara. Men ändå ser vi dåligt ledarskap och dåligt lärarskap och eleverna får 

betala priset. 

 

Pedagogerna som deltog såg sambandet mellan bra ledarskap och resultatet hos 

eleverna. Detta kom fram genom bland annat motiverade elever samt deras intresse av 

skolan. De menade att med kunskap från pedagoger som verkligen brann för sitt yrke, 

kunde läraren fånga upp eleverna tidigt, här menar jag elever som var på väg att 

hamna i en ond spiral. Tydligheten mellan lärare och elever var en orsak till att elever 

fick goda resultat. Det finns naturligtvis elever som klarar sig ändå utan bra ledare 

men de är färre än de som behöver ett tydligt och tryggt ledarskap. Det jag kan 

konstatera utifrån resultatet är för att elever ska nå framgång behövs det en ledare som 

hjälper eleven framåt. För att få bra resultat behöver eleven struktur, tydlighet och en 

ledare som har egenskapen att vara lyhörd. En pedagog som ser sina elever och har 

tilltro till dem kan sällan eller aldrig misslyckas med sitt uppdrag. Läraren är elevens 

hjälpmedel och verktyg. Läraren är elevens triumf. Lärarens summativa bedömning 

av sitt ledarskap är elevens resultat. Lärarens formativa bedömning på hur läraren har 

slutfört sitt arbete bra är arbetsglädjen hos eleven och viljan att veta mer.  

 

Jag avslutar med en bra kommentar från ett enkätsvar: ”En lärare med tilltro på sina 

elever, förmåga att engagera, motivera och lyfta dem, möta dem på deras nivå ger 

eleverna möjlighet att lyckas och förstå (djupinlärning)”.  

7. Framtida Forskning 
 

Denna studie var en undersökning om vad lärare tyckte var viktigt i lärarens ledarskap 

mot eleven i deras skoldag. I denna undersökning var det riktat mot alla elever som 

går i dagens skola, inte direkt riktat mot någon utvald kategori. Exempelvis kunde jag 

frågat de elever som har svenska som andraspråk eller elever med diagnos hur de ser 

på begreppet ledarskap och vad de har för perspektiv utifrån det. I nästa undersökning 

vill jag se hur starkt/svagt ledarskap faller ut mot elever som har det svårare i skolan 

utifrån de kategorier jag nämnde tidigare. Där kunde man i så fall få följa 3-4 st. 

elever och se hur de anpassade sin dag med olika ledarskap. Jag hade även velat 

undersöka vilket elevens perspektiv på pedagogens ledarskap vara av vikt. Vilken 

ledarstil och vilket ledarskap eleven ansåg vara bäst för dem i deras kamp om att nå 

målen.  
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Om jag skulle vidarutveckla denna undersökning hade jag engagerat fler skolor och 

breddat undersökningen mer. Jag hade även tänkt på rektorer och deras perspektiv på 

ledarskap, samt jämföra deras med åsikterna hos mentorerna i klassrummen.   
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Bilagor 1. Enkätsvaren 1-13 

 

 

Enkät 1. Kön: kvinna Ålder: 61 år Verksamma år: 39 år 

 

Fråga 1: Vad är det du anser utgör ett bra ledarskap i klassrummet: 

Svar: Tydlig rak kommunikation, bra samspel med elever. Trygga vuxna som är 

bekväm i sin roll. En bra ledare behöver ej tala om att det är hen som bestämmer, det 

känns ändå.  

 

Fråga 2: Hur påverkar lärarens ledarskap klassrummets miljö, trygghet och att få 

eleverna till studiero? 

Svar: Elever ska veta vilka regler/normer som gäller, även konsekvenser om de ej 

följs. Lugn, trygg ledare ger trygga lugna elever.  

 

Fråga 3: Vilken påverkan för eleverna har ett bra/dåligt ledarskap i klassrummet? 

Svar: Dåligt ledarskap skapar nya ledare bland elever- skapar otrygg tillvaro. 

 Bra ledarskap skapar arbetsro- trygga barn som vet vad som förväntas av dem.  

 

Fråga 4. Vilka samband tror du finns mellan lärares ledarskap och elevernas 

studieresultat? 

Svar: Duktig pedagog (en som kan lära ut) ”fängslar” eleverna till goda studieresultat. 

Kunniga pedagoger som ”brinner för sitt ämne” smittar av. 

 

Fråga 5. Vilken ledarstil anser du är den bästa för dig och eleverna? Och varför? 

Svar: Ett samspel elev-lärare. Lyhörd pedagog där elever frågar och är aktiv deltagare 

för att få goda studieresultat. 

 

Enkät 2 Kön: Kvinna ålder:50 år verksamma år: 15 år 

 

Fråga 1: Vad är det du anser utgör ett bra ledarskap i klassrummet? 

 

Svar: Tydlighet, struktur, lyssnande och inbjuder till delaktighet. Att ledaren är 

konsekvent, följer ”reglerna” och inte ändrar sig hela tiden. ”En bra ledare behöver 

inte hela tiden berätta att det är den som bestämmer”.  

 

Fråga 2: Hur påverkar lärarens ledarskap klassrummets miljö, trygghet och att få 

eleverna till studiero? 

Svar: Om eleverna är trygg med ledaren och vet vad som gäller, behöver de ej testa 

och då blir det lugnt och tryggt.  

 

Fråga 3: Vilken påverkan för eleverna har ett bra/dåligt ledarskap i klassrummet? 

Svar: Tydligt ledarskap med struktur=arbetsro.  

          Ostrukturerad oplanerad= rörigt och stökigt för eleven 

 

Fråga 4. Vilka samband tror du finns mellan lärares ledarskap och elevernas 

studieresultat? 

Svar: En tydlig ledare med struktur och lyhördhet gör bättre studieresultat.  

 

Fråga 5. Vilken ledarstil anser du är den bästa för dig och eleverna? Och varför? 
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Svar: Se Ovan. 

 

 

Enkät 3.  Kön: Kvinna Ålder: 50+ Verksamma år: 8 år 

 

Fråga 1: Vad är det du anser utgör ett bra ledarskap i klassrummet? 

Svar: Tydlighet. 

 

Fråga 2: Hur påverkar lärarens ledarskap klassrummets miljö, trygghet och att få 

eleverna till studiero? 

Svar: En tydlig lärare ger tydliga instruktioner och ökar tryggheten och det resulterar i 

arbets /studiero. 

 

Fråga 3: Vilken påverkan för eleverna har ett bra/dåligt ledarskap i klassrummet? 

Svar: Väldigt stor påverkan. En bra ledare med tydliga instruktioner resulterar i ett 

lugnare klimat i klassrumssituationer. Eleverna vet vad som förväntas av dem. Det i 

sin tur resulterar i trygghet och arbetsro. Tvärsom med dåligt ledarskap. Det resulterar 

i oroliga klasser, hög ljudnivå m.m. 

 

Fråga 4. Vilka samband tror du finns mellan lärares ledarskap och elevernas 

studieresultat? 

Svar: Jag tro det har stor inverkan. Men naturligtvis finns det elever som klarar sig i.a. 

f. 

 

Fråga 5. Vilken ledarstil anser du är den bästa för dig och eleverna? Och varför? 

Svar: Tydlighet, mildhet, lyssnande, förstående, gränssättande, se eleven en och en = 

trygghet. Kunskap, arbetsro och känslan av att man har en betydelse som elev.  

 

 

Enkät 4 Kön: Kvinna ålder: 36 år verksamma år: 3,5 år 

 

Fråga 1: Vad är det du anser utgör ett bra ledarskap i klassrummet? 

Svar: Struktur, trygghet, konsekvent. Ser alla elever, lyhördhet och värme. 

 

Fråga 2: Hur påverkar lärarens ledarskap klassrummets miljö, trygghet och att få 

eleverna till studiero? 

Svar: Prata med låg röst. Lugnt klimat exempelvis i klassrummet, inte springa i 

klassrummet. Elevernas egna regler- bidrar till trygghet och arbetsro. 

 

Fråga 3: Vilken påverkan för eleverna har ett bra/dåligt ledarskap i klassrummet? 

Svar: Dåligt ledarskap- skapar kaos, ifrågasättande, ingen arbetsro, lektionerna saknar 

mening/ syfte.  

Bra ledarskap-Högre måluppfyllelse, trygga elever, målinriktade, att de känner sig 

nöjda. 

 

Fråga 4. Vilka samband tror du finns mellan lärares ledarskap och elevernas 

studieresultat? 

Svar: Tryggheten är kärnan för kunskapen. Höga förväntningar-ger högre 

måluppfyllelse 
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Fråga 5. Vilken ledarstil anser du är den bästa för dig och eleverna? Och varför? 

Svar: Positiv förebild, konsekvent och ordningsam. 

 

Enkät 5 Kön: kvinna Ålder: 40 år verksamma år: 16 år 

 

Fråga 1: Vad är det du anser utgör ett bra ledarskap i klassrummet? 

Svar: Tydlighet, struktur, lyhördhet, konsten att ”se”. 

 

Fråga 2: Hur påverkar lärarens ledarskap klassrummets miljö, trygghet och att få 

eleverna till studiero? 

Svar: Tydligheter kring förväntan i kombination med en struktur som skapar trygghet 

ger bättre förutsättningar för arbetsro. 

 

Fråga 3: Vilken påverkan för eleverna har ett bra/ dåligt ledarskap i klassrummet? 

Svar: Stor påverkan- Dåligt ledarskap skapar förvirring och osäkerhet. 

 

Fråga 4. Vilka samband tror du finns mellan lärares ledarskap och elevernas 

studieresultat? 

Svar: Jag tror att ett tydligt och bra ledarskap påverkar elevernas studieresultat 

positivt! 

 

Fråga 5. Vilken ledarstil anser du är den bästa för dig och eleverna? Och varför? 

Svar: Tydlighet med struktur och rutiner. Det ger trygghet vilket medför mindre stress 

och mer lugn. 

 

Enkät 6 Kön: Kvinna ålder: 56 år verksamma år: 34  

 

Fråga 1: Vad är det du anser utgör ett bra ledarskap i klassrummet? 

Svar: Lyhörd, tydlighet, kunskap, intresse, engagerad, glad, framförallt ha roligt 

tillsammans. Låta eleverna tankar komma fram och tillsammans kan vi.  

 

Fråga 2: Hur påverkar lärarens ledarskap klassrummets miljö, trygghet och att få 

eleverna till studiero? 

Svar: Genom ett tryggt och stabilt ledarskap, regler och rutiner är viktiga i en stor 

grupp, detta ger studiero.  

 

Fråga 3: Vilken påverkan för eleverna har ett bra/ dåligt ledarskap i klassrummet? 

Svar: Ett bra ledarskap ger trygga elever. Det ger intresserade och engagerade lever. 

Skapar arbetsro.  

Ett dåligt ledarskap ger oro och oroliga barn. Konflikter i gruppen m.m. dåligt 

intresse.  

 

Fråga 4. Vilka samband tror du finns mellan lärares ledarskap och elevernas 

studieresultat? 

Svar: En engagerad pedagog ger intresserade barn/elever, vilket ger ett gott 

studieresultat.  

 

Fråga 5. Vilken ledarstil anser du är den bästa för dig och eleverna? Och varför? 

Svar: En tydlig/ engagerad pedagog som är lyhörd för barnen. Detta ger ett gott 

samarbete och intresserade barn som arbetar bra.  
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Enkät 7 kön: Kvinna Ålder: 62 år Verksamma år: 34 

 

Fråga 1: Vad är det du anser utgör ett bra ledarskap i klassrummet? 

Svar: Att jag är en god förebild för alla barnen i förskoleklassen, genom att ha ett gott 

förhållningssätt, individualisera och bygga gemenskap.  

 

Fråga 2: Hur påverkar lärarens ledarskap klassrummets miljö, trygghet och att få 

eleverna till studiero? 

Svar: A och O med pedagogen som kan bygga en positiv atmosfär i klassrummet. En 

tillåtande miljö där alla elever är värdefulla och känner sig trygga.  

 

Fråga 3: Vilken påverkan för eleverna har ett bra/ dåligt ledarskap i klassrummet? 

Svar: BRA- att barnen trivs och därmed tyckerom att vara i skolan. 

          DÅLIG-att barnen hamnar i onödiga konfliktsituationer som skapar otrivsel. 

 

Fråga 4. Vilka samband tror du finns mellan lärares ledarskap och elevernas 

studieresultat? 

Svar: När barn känner sig trygga och känner trivsel vågar de mera och presterar 

bättre. Vi pedagoger ska SE-HÖRA-BEKRÄFTA barnen.  

 

Fråga 5. Vilken ledarstil anser du är den bästa för dig och eleverna? Och varför? 

Svar: En snäll och god pedagog som bekräfta barn hela tiden! Ej bara när de presterar 

i ämnet.  

 

Enkät 8 Kön: Kvinna Ålder: 30 år Verksamma år: 6  

 

Fråga 1: Vad är det du anser utgör ett bra ledarskap i klassrummet? 

Svar: Tydlighet, struktur, rutiner och ramar, konsekvenser. Glädje, bra relation till 

elev och elever emellan. Skapar en trygghet med lustfyllt lärande och öppenhet för 

nya arbetssätt. Skapa en lärande miljö som stimulerar och fångar barnen. Utgå ifrån 

eleverna.  

 

Fråga 2: Hur påverkar lärarens ledarskap klassrummets miljö, trygghet och att få 

eleverna till studiero? 

Svar: Tydlighet, följa upp, skapa gemensamma regler. De skapar bra relationer både 

till dig som ledare och elever emellan. Vi skapar miljön- möblering och anpassning av 

material. 

 

Fråga 3: Vilken påverkan för eleverna har ett bra/ dåligt ledarskap i klassrummet? 

Svar: Ett bra ledarskap =trygghet, arbetsro, glädje, positiv läsmiljö. 

 

Fråga 4. Vilka samband tror du finns mellan lärares ledarskap och elevernas 

studieresultat? 

Svar: Stora samband. Trygga elever lär sig och som mår bra. Lust och nyfikenhet blir 

elevernas egen drivkraft.  

 

Fråga 5. Vilken ledarstil anser du är den bästa för dig och eleverna? Och varför? 

Svar: Auktorativa=Lyhördhet, öppenhet, utgå från barnen samtala med dem.  
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Enkät 9 Kön: Kvinna Ålder: 51 Verksamma år: 35 år. 

 

Fråga 1: Vad är det du anser utgör ett bra ledarskap i klassrummet? 

Svar: Lyhörd för elevernas frågor, glad och positiv men ändå tydlig och konsekvent. 

Att man provar på nya utmaningar och tar in nya arbetssätt.  

 

Fråga 2: Hur påverkar lärarens ledarskap klassrummets miljö, trygghet och att få 

eleverna till studiero? 

 Svar: Tydlighet, gemensamma regler, bra relationer mellan lärare och elever. 

Samarbete mellan elever. Att få arbeta mellan olika tekniker och göra rum i rummet, 

för att passa miljön för olika lärstilar.  

 

Fråga 3: Vilken påverkan för eleverna har ett bra/ dåligt ledarskap i klassrummet? 

Svar: Ett bra ledarskap-trygghet och arbetsro, glädje, nyfikenhet 

Ett dåligt ledarskap-Otrygghet, stökigt, ingen arbetsro för att lösa konflikter, ingen 

sammanhållning i klassen, svårt att lära sig något. 

 

Fråga 4. Vilka samband tror du finns mellan lärares ledarskap och elevernas 

studieresultat? 

Svar: Positiva lärare ger positiva barn och det ger bättre studiero. 

 

Fråga 5. Vilken ledarstil anser du är den bästa för dig och eleverna? Och varför? 

Svar: Glada och positiva lärare, ger ett bra samarbete och trygghet i klassen mellan 

barn-lärare-föräldrar. 

 

Enkät 10 Kön: Man Ålder: 24 Verksamma år: 1,5 år 

 

Fråga 1: Vad är det du anser utgör ett bra ledarskap i klassrummet? 

Svar: Ett bra ledarskap för mig är tydlighet. Där eleverna vet vilka förväntningar de 

har och de vet vilka regler som gäller i klassrummet.  

 

Fråga 2: Hur påverkar lärarens ledarskap klassrummets miljö, trygghet och att få 

eleverna till studiero? 

Svar: Jag tror att lärarens ledarskap påverkar eleverna positivt och en lärare som är 

trygg i sitt ledarskap ger också trygga elever vilket i sin tur leder till studiero.  

 

Fråga 3: Vilken påverkan för eleverna har ett bra/ dåligt ledarskap i klassrummet? 

Svar: Ett bra ledarskap leder till positiva resultat hos eleverna. Men är läraren otydlig 

och ostrukturerad så påverkars eleverna negativ. 

 

Fråga 4. Vilka samband tror du finns mellan lärares ledarskap och elevernas 

studieresultat? 

Svar: Jag tror att sambandet mellan en lärares ledarskap och elevernas studieresultat 

är stora. Finns det tydlighet och struktur hos läraren så påverkar det eleverna och ger 

trygga elever och goda studieresultat. 

 

Fråga 5. Vilken ledarstil anser du är den bästa för dig och eleverna? Och varför? 

Svar: Den ledarstil jag anser är bäst är den lärare som är tydlig och strukturerad, men 

också den som är flexibel och kan ändra undervisningsmetoder utifrån rådande 
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situationer. Då tror jag att man skapar de bästa förutsättningar för eleverna att nå goda 

studieresultat.  

 

Enkät 11 kön: Kvinna Ålder: 56 Verksamma år: 17 

  

Fråga 1: Vad är det du anser utgör ett bra ledarskap i klassrummet? 

Svar: Relationen mellan pedagogen och elev. Tydlighet och struktur från pedagogen. 

 

Fråga 2: Hur påverkar lärarens ledarskap klassrummets miljö, trygghet och att få 

eleverna till studiero? 

Svar: På alla nivåer. Är försättning för en bra lärmiljö, trygghet och studiero. 

 

Fråga 3: Vilken påverkan för eleverna har ett bra/ dåligt ledarskap i klassrummet? 

Svar: När inte pedagogen visar vem som är ledare tar eleverna/någon elev på 

ledarrollen. 

 

Fråga 4. Vilka samband tror du finns mellan lärares ledarskap och elevernas 

studieresultat? 

Svar: Goda relationer, en pedagog som visar att den tror på elevernas förmåga att 

klara sina uppgifter och utvecklas gör att eleverna lyckas.  

 

Fråga 5. Vilken ledarstil anser du är den bästa för dig och eleverna? Och varför? 

Svar: Tydlighet, struktur, goda relationer, vara vuxen i relationen till eleverna.  

 

Enkät 12 Kön: Kvinna Ålder: 33 verksamma år: 8 år 

 

Fråga 1: Vad är det du anser utgör ett bra ledarskap i klassrummet? 

Svar: Struktur, engagemang, tydlighet, glädje, en god förebild, tillåtande atmosfär, 

förmåga att motivera och intressera, delaktighet.  

 

Fråga 2: Hur påverkar lärarens ledarskap klassrummets miljö, trygghet och att få 

eleverna till studiero? 

Svar: Jättemycket! Utan en tydlig ledare blir det otryggt och ostrukturerat, barnen/ 

eleverna vet inte vad som förväntas och får inte ro att koncentrera sig.  

 

Fråga 3: Vilken påverkan för eleverna har ett bra/ dåligt ledarskap i klassrummet? 

Svar: Stor! En god ledare lyfter gruppen, gör dem delaktiga, motiverar, engagera har 

tydliga mål och visioner. Visar på exempel engagerar och intresserar, samtidigt som 

det finns en tydlig struktur där eleverna vet vad som förväntas av dem. Ett dåligt 

ledarskap ger det mottsatta, oengagemang, otrygghet, ointresse, rädsla för att göra fel.  

 

Fråga 4. Vilka samband tror du finns mellan lärares ledarskap och elevernas 

studieresultat? 

Svar: Ett stort samband! En lärare med tilltro på sina elever, förmåga att engagera 

motivera och lyfta dem, möta dem på deras nivå ger eleverna möjlighet att lyckas och 

förstå (djupinlärning).  

 

Fråga 5. Vilken ledarstil anser du är den bästa för dig och eleverna? Och varför? 

Svar: En situationsanpassad ledarstil, växlar olika stilar beroende på situation.  
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Enkät 13 Kön: Kvinna Ålder: 60 år Verksamma år: 39  

 

Fråga 1: Vad är det du anser utgör ett bra ledarskap i klassrummet? 

Svar: Väl förberedd, glad, engagerad, inspirerande, lyhörd pedagog. 

 

Fråga 2: Hur påverkar lärarens ledarskap klassrummets miljö, trygghet och att få 

eleverna till studiero? 

Svar: Tydligt ledarskap. Alla elever får ta plats. Alla elever ska få den hjälpa och 

stöttning de behöver. Tillsägningar ska ges på ett respektfullt sätt till eleverna.  

 

Fråga 3: Vilken påverkan för eleverna har ett bra/ dåligt ledarskap i klassrummet? 

Svar: Trygghet/Osäkerhet Inlärning/dålig Känslan av utveckling/Känner sig dålig.  

Vill gå till skolan/gruvar sig för att gå till skolan.  

 

 

Fråga 4. Vilka samband tror du finns mellan lärares ledarskap och elevernas 

studieresultat? 

Svar: En glad engagerad, ämneskunnig inspirerande och kunnig pedagog tror jag 

skapar motivation hos eleverna, vilket påverkar elevernas studieresultat.  

 

Fråga 5. Vilken ledarstil anser du är den bästa för dig och eleverna? Och varför? 

Svar: Se ovan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


