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Abstrakt 
För att kunna åstadkomma ett bra ledarskap bör ett bra vägledande infiltreras, att leda elever 
till att lyckas uppnå det som förväntas av dom. Det kräver en förmåga att urskilja vilka 
resurser eleverna kräver av ledaren. En bra ledare behöver därför både leda gruppen mot 
lärande och upprätthålla ordning i undervisningen. Mycket litteratur om ledarskap i 



undervisningen behandlar ledarskap utifrån lärarens perspektiv. Råder det samsyn mellan 
vuxna och unga vuxna på vad ett bra ledarskap innebär? Vår studie ämnar att belysa elevers 
perspektiv för ett bra ledarskap i undervisningen. Vi har i studien undersökt 
gymnasieelevers uppfattningar kring ledarskap utifrån fyra omtalade ledarskapsstilar: 
Demokratiskt ledarskap, auktoritärt ledarskap, låt-gå ledarskap och situationssanpassat 
ledarskap Vår kunskapsöversikt behandlar tidigare forskning kring ämnet samt adekvat 
studentlitteratur. Studien har gjorts på 66 elever från två gymnasium. Insamling av empiri 
har gjorts genom enkäter som presenterat olika scenarion hur läraren som ledare hanterar 
undervisningen i givna situationer, vilka har konstruerats efter våra valda ledarskapsstilar. 
Resultatet har presenterats dels i diagram där svarsfrekvensen för varje scenario går att 
utläsa, samt i fyrfältstabeller för att kunna åskådliggöra de sammanlagda värdena av 
respektive ledarskapsstils olika scenarion. Resultatet visar hur en variation av ett 
demokratiskt- och situationsanpassat ledarskap utifrån kontexten i undervisningen  tenderar 
att vara en gynnsam ledarskapsstil 
 
 
 
Nyckelord: Elever, Ledarskap, Ledarskapsstil, Ledarskap i undervisningen, Undervisning  



Förord 
Arbetet har verkligen gett oss en bredare syn på vad ledarskap innebär, hur ledarskap 
egentligen enligt vår mening inte kan definieras under några korta meningar. Dimensionen 
är bred och kontexten är klart betydelsefull för att ett ledarskap ska fungera optimalt. Det 
har varit en lärorik och nervkittlande resa och inte minst tidskrävande. Därför vill vi tacka 
vår handledare Catharina Höijer som gett oss gedigen och konstruktiv feedback och lyckats 
få oss, under resans gång, att riktigt behöva dyka ner under ytan ett flertal gånger. Samt vår 
studiegrupp som agerat bollplank. Utan er hade det varit omöjligt att ro detta i land, Tack! Vi 
vill även passa på att tacka våra familjemedlemmar och vänner för ert stöttande, tålamod och 
överseende under denna tid. Till sist men inte minst vill vi tacka alla medverkande lärare 
och elever som ställt upp med sitt deltagande. 
 
Sarah Asbelani och Caroline Edlund 
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Introduktion  
 
Skolan ska enligt Skolverket (2011, s. 5) både främja elevers utveckling och lärande samt 
lägga grunden till en livslång lust att lära. Detta uppdrag kan tolkas att skolan ska ge varje 
elev förutsättningar och möjlighet att lära sig ny kunskap. Trots det lyckas olika elever olika 
väl med att uppnå lärandemålen. 
En viktig faktor för hur väl eleven lyckas i sina studier anses vara lärarens förmåga att leda 
och organisera undervisningen i klassrummet, se t.ex. (Gislason & Löwenborg, 2013; 
Karlberg, 2008). För att kunna erbjuda goda förutsättningar till alla deltagande elever menar 
Karlberg (2008) att läraren självklart behöver ha bra ämneskunskaper, men också att det 
krävs ett fungerande och bra ledarskap i klassrummet. På liknade sätt menar Gislason och 
Löwenborg (2013) att elevernas framgång med sina studier, är avhängiga lärarnas förmåga 
att leda, organisera, engagera, stötta och skapa goda relationer.  
En utmaning som läraren ställs inför i sitt ledarskap är stora elevgrupper, som kan bestå av 
upp emot 30 elever. Oavsett storlek på elevgruppen förväntas läraren i en 
undervisningssituation kunna skapa arbetsro, stimulera eleverna, samarbeta och samtidigt 
se och bekräfta varje elev. Det vill säga möta flera olika individuella förväntningar och behov 
av ledning och stöttning. Cheng (1994) belyser att det demokratiska ledarskapet har fått 
störst utrymme i positiv bemörkning i tidigare studier. 
Ledarskap kan utövas på olika sätt, så även av läraren i klassrummet och i undervisningen 
(Stensmo, 2008). Vilket riktar intresset mot att olika typer av ledarskap kan passa olika elever 
i gruppen olika bra och att olika elever har olika förväntningar på lärarens ledarskap. 
Redan 1994 uppmärksammade Cheng behovet av att utforska elevers attityd till skola och 
lärare, i syfte att se om belåtenheten med t ex lärarens ledarskap hade någon koppling till 
skolprestationen, se (Cheng, 1994). Elevaspekten av relationen mellan lärarens ledarskap och 
elevers skolprestationer, samt elevers uppfattningar om ett bra ledarskap är ett relativt 
outforskat område (Cheng, 1994; Pinto, 2014). Med förhoppning att kunna lämna ett 
intressant bidrag till det kunskapsglapp Cheng (1994) omnämner ovan är det problem 
studien fokuserar; om gymnasieelever i undervisningen, föredrar ett visst ledarskap från 
läraren och vad som kännetecknar ett bra ledarskap 
 

Disposition 
I introduktion presenteras studiens problemområde. Det efterföljande kapitlet ”Bakgrund” 
inleds med ett avsnitt där studiens centrala begrepp definieras. Därefter följer 
kunskapsöversikten inrymmer ett axplock av tidigare forskning, samt adekvat litteratur med 
avsikt att ge en bakgrund till studiens syfte och forskningsfrågor. I kapitlet ”Metod” 
presenteras studiens olika metodval inklusive en reflektion av reliabilitet och validitet. 
Därefter besvaras studiens forskningsfrågor i ett eget kapitel ”Resultat”. Resultat av studien 
tolkas i studiens avslutande diskussionskapitel. Diskussionen innehåller både resultat- och 
metoddiskussion samt slutsats och pedagogiska implikationer. Missiv och den enkät som 
konstruerades för insamling av information till studien, presenteras i bilagorna. 
 
 

Bakgrund 
Bakgrunden baseras på litteratur och vetenskapliga artiklar som sökts i databasen ERIC, 
Psychinfo Google Scholar, EBSCOhost, DIVA med flera. Sökningen gjordes med sökorden 
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education management, leadership, leadership in classroom, management in classrom, 
leadership styles i olika kombinationer. Litteratur och artiklar om ledarskap och 
ledarskapsstilar i klassrummet omfattar ett axplock av de som publicerades 1982 – 2015, för 
att visa hur kunskapsområdet har vuxit fram över tid.  
Bakgrunden inleds med definitioner av studiens centrala begrepp. Därefter presenteras 
litteraturgenomgången av ledarskapsstilar och ledarskap i klassrummet. 

Innebörden i ledarskap  
Ledarskap är ganska svårdefinierat då innebörden av ledarskap inrymmer många 
dimensioner och det är svårt att exakt precisera begreppet, varav det är väsentligt att göra en 
egen begränsning (Sveningsson & Alvesson, 2010).  
Ledarskap innebär flera processer och dessa processer bör vara meningsskapande för alla 
individer som är i den. Ledaren styr deltagare i önskad riktning och det alla ledare har 
gemensamt är att ha en eller flera anhängare som vill följa tack vare goda relationer som 
aktivt skapats. Vidare innebär ledarskap att kunna påverka andra genom samverkan så 
visioner och mål uppfylls, att man som ledare kan motivera andra individer till att göra sitt 
bästa och att individer tillsammans med ledaren kan bidra till trivsel så bra arbetsmiljö kan 
råda. Ledarskap handlar om ett engagemang och att kunna samarbeta med olika typer av 
individer och grupper (Jago & Vroom, 2007). 
Ledarskap innebär ett beteende som involverar att ta sig an uppgifter och att samarbeta med 
andra (Niclosou, 2015; Gamage & Dhanpala, 2013). Förr i tiden förknippade man ett bra 
ledarskap med att vara avslappnad, lugn och med en avspänd attityd, att ledaren var den 
som hade befälet. Idag vet man att dessa egenskaper inte räcker för att vara en bra ledare. 
Ledaren behöver även skapa goda relationer med deltagarna i gruppen och finnas tillhands 
när olika situationer uppstår (Gamage & Dhanpala, 2013). Gamage och Danhala lyfter 
processen i att vara ledare, att vara ledare är ingenting man föds till, eller som är förbehållet 
till en viss typ av individer. Det handlar om att man växer i rollen som ledare och lär sig nya 
saker hela tiden, att man utvecklas som människa genom erfarenheter och utbildning. Finns 
det en god vilja och motivation hos ledaren kan denne utvecklas att bli mycket effektiv i sin 
ledarroll. 
Niclosiu (2015) menar att en ledare bör kunna kommunicera väl, engagera sig i kritiskt 
tänkande, planera, leda grupper i problemlösning men även att kunna strukturera mål och 
syften för gruppen, liksom att influera en grupp mot gemensamma mål. Samma egenskaper 
nämner Dhanapala och Gamage (2013) men framhäver begreppet passion i relation till ett 
bra ledarskap, att ha förmågan att kommunicera passionerat till gruppen och inta ett 
passionerat och entusiastiskt förhållningsätt. Han beskriver även att det finns forskning som 
visar att hänsynsfulla ledare upplever att de genererar ett effektivt ledarskap, de som anser 
sig vara hänsynsfulla mot gruppen är också mer tillfredsställda med sitt jobb. Att vara 
hänsynsfull menar Dhanapala och Gamage (2013) innebär en medvetenhet och känna igen 
sina emotionella känslor, men även att kunna sätta sig in i andras känslor. Detta skapar 
grunden för att inte bara skapa utan även att behålla bra relationer. Niculescu (2015), 
Dhanapala och Gamage (2013) nämner att ett gott ledarskap även innefattar att inte få 
individer att känna sig hotade eller sårbara när nya förändringar sker, att tillräcklig 
vägledning som gör att individen blir trygg, även under stressade perioder. En bra ledare får 
sina medarbetare att växa som människor, vilket i sin tur framkallar en positiv inre styrka till 
motivation. 
Dhanapala och Gamage (2013) förtydligar hur denna förmåga “hänger ihop” med att inta ett 
hänsynsfullt, passionerat och entusiastiskt förhållningsätt som gör det lättare för gruppen att 
kämpa vidare mot gemensamma mål på ett positivt sätt. Likväl som att det gör det lättare för 
ledaren att motivera sig själv i motgångar och hur det på individnivå gör att individen 
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konstruktivt kan lära av sina misstag och sträva efter förbättring. Han menar att ett högt IQ 
inte betyder att man är bättre som ledare utan det handlar just om att kunna styra och 
hantera sina och andras emotionella känslor. 
En bra ledare ska vara en stark förebild för gruppen, ledaren ska ha tydliga mål och lyckas 
förmedla klara och förståelsebara direktiv och mål, visa på uppriktighet och mognad och ha 
en bra självkännedom. Att vara medveten om både sina starka och svaga sidor. En bra ledare 
vill lära sig så mycket som möjligt av olika situationer och vågar ta risker för att förbättring 
och utveckling ska kunna ske (Dhanapala & Gamage, 2013; Niculescu, 2015). 
Ledarskap specifikt i klassrummet innebär att ha kunskap om- och förmågan att hantera 
gruppprocesser och sociala interaktioner i klassrummet. Men även att kunna disponera och 
leda klassrumsarbetet (Granström, 2012). 
Stensmo (2008) förklarar begreppet ledarskap i klassrummet genom belysning av Bagley och 
Goods beskrivningar. Med en speciell betoning på fostran och disciplin, så handlar ledarskap 
i klassrummet om förmågan att kunna sköta och styra aktivitet som sker, hantera 
demokratiska tekniker, utnyttja klassrummet fysiska rymd på rätt sätt, lyckas med att skapa 
en trevlig miljö, att använda- och förse eleverna med relevant material att arbeta med och 
inte minst skapa sociala relationer till eleverna (Stensmo, 2008).  
 

Undervisning 
Undervisning inbegriper dels innehållsmässiga aspekter, målsättningar med 
undervisningen, och utförande av att förmedla kunskap. Lik väl som det inbegriper lärare 
som ska vägleda och bistå med resurser för att elever ska uppnå specifika mål och inte minst 
de elever som ingår i lärandemiljön (Skolverket, 2011). I undervisningen föreligger stort 
fokus på relationen mellan att lära ut och att lära, med andra ord didaktik (Fiorin, 2001). 
Lärare och elever skapar tillsammans en lärandeprocess i klassrummet vilken ska gagna 
elevernas personliga utveckling. Läraren har ett ansvar att förmedla kunskap genom 
metoder som utvecklar och fördjupar lärprocessen som tar vid. En kombination av att 
förmedla kunskap rent informellt och att lyckas operationalisera kunskapen är 
grundläggande för att färdigheter och förmågor ska växa hos elever (Niculescu, 2015). 
Jensen och Løw (2011) menar att undervisning omfattar två miljöer, lärarens organisering 
och planering utgör undervisningsmiljön, vilken samtidigt skapar kontexten för lärmiljön; 
elevernas möjligheter för lärprocesser inom ramen för undervisningen.  
Daniels (2009) anknyter till Jensen och Løws (2011) beskrivning av undervisning och menar 
att undervisning först ska utgå från att skapa en fast grund för inlärningsprocesser och 
inkluderar regler och förväntningar på gott uppförande. En bra undervisning genomsyras av 
lärarens förmåga att redogöra för- och förmedla innehållet i undervisningen på det sätt som 
är mest lämpligt beroende på elevernas situation och behov (Niculescu,2015). 
 

Litteraturgenomgång 

Studier om ledarskapets tre klassiker  
En mer djupgående utbredning för ledarskap med dess olika stilar och innebörd byggdes 
upp genom Lewin, Lippitt och Whites studier på ledarskap i mindre grupper under 1930-
talet. De formade tre olika typer av ledarskapsstilar uppbyggda utav personliga egenskaper 
och beteenden; demokratiskt, auktoritärt- och låt-gå ledarskap. Dessa tre ledarskapsstilar har 
kommit att forma en mall, som tillämpas även idag för att förstå ledarskap. Genom dessa 
ledarskapsstilar utvecklades även en ökad förståelse för kulturella och sociala kontexter 
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(Billmayer; 2012; Stensmo, 2008). Cheng (1994) beskriver i sin studie det demokratiska och 
auktoritära ledarskapet som de mest grundläggande och avgränsande ledarskapskategorier. 
Varpå det demokratiska karaktäriseras av relationer och kommunikation och det auktoritära 
av uppgiftsdelegering och produktion. Idag framställs fortfarande demokratiskt, auktoritärt 
och låt-gå ledarskap som de klassiska ledarskapsstilarna (Billmayer, 2012; Lewin & Lippitt, 
1938; Stensmo, 2008). 

Auktoritärt ledarskap 
Ledaren anser sig själv ha den lämpligaste kunskapen om hur gemensamma mål för hur 
undervisningen ska tillämpas, läraren vill ha makten och allt inflytande för sig själv. De 
beslut som tas kring arbetsprocess är bestämt på förväg utan information till eleverna och 
eleverna får minimal möjlighet till att påverka. Den auktoritära läraren bestämmer själv 
arbetssätt, hur olika uppgifter ska vara konstruerade och vilka som i så fall ska vara med och 
samarbeta. Dock menar den auktoritära läraren att hon/han inte ska delta i elevernas 
arbetsprocess, eleverna förväntas att själva ansvara för och genomföra sina egna arbeten, 
vilket kan generera en känsla av otrygghet för eleven. Beröm och tillrättavisning ger 
hon/han till eleverna individuellt och inte i grupp. Det kan kännas som orättvisa i gruppen 
då det skapas en hierarki, där då läraren är högst upp. De personer i gruppen som har mest 
kunskap eller egenskaper som läraren tycker är viktiga tenderar att få mera plats och ta mer 
egna beslut en de som läraren inte anser har lika mycket. Faror som kan bli är att elever i 
gruppen inte tar för sig eller fattar beslut då den starka läraren inte tillåter det, 
förväntningarna läraren har är att eleverna ska lyssna på det som läraren bestämmer i olika 
sammanhang (Lewin & Lippitt, 1938; Stensmo, 2008). 
Cheng (1994) visar i sin studie att på klassrums nivå skulle det auktoritära ledarskapet 
fokusera på uppgiftsorientering och förbigå de sociala relationerna, men att det kan vara 
svårt i ett klassrum där klassen formar en grupp är det ofta oundvikligt för läraren att 
kringgå den sociala aspekten. Även att en lärare tillämpar det auktoritära ledarskapet så 
brukar det oftast inbegripa fler dimensioner än vad det auktoritära ledarskapet beskrivs som 
i allmänhet beroende situation och kontext. 
Cheng (1994) skriver i sin studie att undersökningar gällande dynamiker i ledarskap har 
påvisat att en lärares inflytande på underordnade engagemang och prestation stärks av den 
auktoritära egenskapen att behålla rätten till att avgöra om önskemål/idéer ska förkastas 
eller medges. Men även att inflytandet beror på personlig karaktär hos läraren. McNown 
Johnson (1998) belyser däremot att empiriska studier gjorts om ledarskap som påvisat att en 
mer stödjande och coachande stil är att föredra vad gäller mentorers ledarskap. Samt att det 
auktoritära ledarskapet har varit mest effektiv gällande föräldraskap och uppfostran. 
 
Sammanfattning 
Ett auktoritärt ledarskap karaktäriseras av tendenser att tillskriva sig själv som mest lämplig 
att ta beslut och ge de direktiv som behövs till sin grupp. En låg grad av inflytande från 
gruppen möjliggörs i det auktoritära ledarskapet. Ledarskapet inrymmer förväntningar på 
gruppen som delvis berör agera självständigt, men även att strukturen ledaren bygger upp 
efterlevs, samt att man lyssnat på och agerar utifrån ledarens bestämmelser. Ledaren 
utelämnar oftast de sociala relationerna som inryms i en grupp men kan likväl bli involverad 
i dessa vilket är avhängigt kontexten. Ledarskapet har enligt tidigare studier varit mest 
effektiv ur ett fostranperspektiv.  



 
 

5 

Demokratiskt ledarskap 
Det demokratiska ledarskapet karaktäriseras av att ledaren tillsammans med eleverna 
ömsesidigt tar ansvar för undervisningen och dess arbetsprocess, till skillnad från den 
auktoritära ledaren som bestämmer över gruppens arbetsprocess (Lewin & Lippitt, 1938; 
Stensmo, 2000). Ledaren känner ett ansvarstagande för gruppen som helhet och för att varje 
individ ska lyckas utifrån sina prestationsmöjligheter. Ledaren karaktäriseras som lyhörd, 
ärlig, rättvis och osjälvisk. Hon/han är medveten om sina svaga respektive starka sidor och 
tar ansvar för sina egna handlingar (Mullen, 2008). Både gruppens och elevers individuella 
önskemål och åsikter uppmärksammas, varvid den demokratiska ledaren avser att ta beslut 
tillsammans med gruppen (Lewin & Lippitt, 1938; Mullen, 2008; Stensmo, 2008). Ledarskapet 
förknippas med att ha en hög moral i de flesta situationer (Choi, 2007). 
Information och stöd - både i grupp och individuellt, erhålls av ledaren under hela 
arbetsprocessens gång. Regler som ska kunna främja arbetsmiljön på den plats, ex. i 
klassrummet, upprättar ledaren tillsammans med gruppen. När eleverna är med och 
bestämmer utformningen på undervisningen och får vara med i olika beslut som ska fattas 
så skapas en känsla av trygghet, man känner lika värde, man har ett ansvar över processen 
och en stor delaktighet (Lewin & Lippitt, 1938; Mullen; 2008, Stensmo, 2000). Den 
demokratiska läraren har tydliga mål för eleverna att följa som gör att läraren blir ledaren, 
för att hjälpa eleverna att förhålla sig och jobba kring dessa mål stöttar den demokratiska 
läraren eleverna genom hela arbetet. Läraren uppmuntrar eleverna att ta ansvar över 
planeringen av sina studier och genomförandet av uppgifter, den demokratiska läraren 
uppmuntrar även till samarbete i klassrummet och brukar förklaras som vänliga och 
hjälpsamma ledare (Lewin & Lippitt, 1938; Stensmo, 2000). Mullen (2008) belyser att ledaren 
uppmuntrar till att ha ett öppet förhållningssätt i den gällande organisationen, att visioner 
lyckas förmedlas till de deltagande individerna och menar att det genererar en känsla av 
delaktighet och gemenskap. Choi (2007) nämner att tidigare forskning har visat ett samband 
mellan ett demokratiskt ledarskap och medarbetare som är engagerade, mer produktiva och 
tillfredsställda. Han tar även upp aspekter som berör att det demokratiska ledarskapets kan 
orsaka oordning i gruppen om allt ska diskuteras och bestämmas tillsammans. 
Sammanfattning 
Ett demokratiskt ledarskap karaktäriseras osjälvisk, ärlig och lyhörd. Ledaren lyssnar på 
individen, såsom gruppen. Tillvaratar åsikter från gruppen som rör arbetsprocesser och 
uppmuntrar till gruppengagemang. Beslut tas förmånligt i samråd med gruppen. Det 
demokratiska ledarskapet karaktäriseras av en ansvarskänsla för att gruppen och 
individerna i den ska lyckas utifrån sina prestationsförmågor och söker att stötta individerna 
genom hela lärandeprocessen.   

Låt-gå ledarskap 
Låt-gå ledarskapet innebär att ledaren tenderar att avdistansera sitt deltagande i gruppen av 
skilda anledningar som följande text beskriver. Generellt anses låt-gå ledarskapet vara ett 
frånvarande ledarskap med brist på strategiskt tänk från ledaren. Dock får man inte glömma 
att ledarskapet är beroende av hur medarbetarna uppfattar ledarskapet och dessa 
uppfattningar kan variera beroende på situationer. Men också att en ledare kan använda sig 
av ett låt-gå ledarskap genom ett medvetet val. Låt-gå ledarskap kan uppfattas som 
okunskap, slarv, och osäkert beslutsfattande. Men det kan också ses som ett resultat av 
respekt från ledaren som vågar lita på medarbetarnas kunskap (Einarsen, Hetland, Schanke-
Aasland, Skogstad & Torsheim, 2007). 
Att man som ledare har bristande initiativförmåga och tillger antingen sig själv eller gruppen 
att ta beslut kan påverka medarbetares trivsel och effektivitet Även det gemensamma 
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engagemanget i gruppen kan påverkas negativt då låt-gå ledaren medvetet eller omedvetet 
karaktäriseras att inte tillgodose sin grupp all nödvändig information. Det kan bero på att 
ledaren omedvetet inte inser att sin roll som ledare inbegriper sådant ansvar och förlitar sig 
på gruppens självständighet Men det kan också bero på att ledaren medvetet ser 
informationen som onödig för medarbetarna att ta del av, mot bakgrund av det är ändå 
han/hon själv som ska ordna med uppgifter varav ledaren inte bryr sig särskilt mycket om 
gruppen (Einarsen et al. 2007; Yang, 2015). 
För att ett låt-gå ledarskap ska fungera på ett bra sätt är det betydelsefullt att ledaren och 
medarbetarna har ett bra förtroende för varandra. Det främjar gruppens motivation till att 
våga ta mer plats, ta mer ansvar och även att jobba mer självständigt, förledaren innebär det 
ömsesidiga förtroendet att han/hon litar på att sina medarbetare gör ett bra arbete (Yang, 
2015). Vidare I Einarsen et al. (2007) och Yangs (2015) artiklar kan man se att fokus på låt-gå 
ledarskapet tar skilda riktningar. Einarsen et al. belyser hur ett låt-gå ledarskap tenderar att 
skapa destruktiva beteendemönster både hos ledaren och i gruppen som helhet. Medan 
Yang (2015) framhäver fördelarna med ett låt-gå ledarskap. 
Tidigare studier (Einarsen et al. 2007) har visat att ett låt-gå ledarskap resulterar i ett 
destruktivt beteende hos ledaren och att det i sin tur påverkar medarbetarna, ledarskapet 
antar passiva och indirekta former. Det destruktiva beteendet uttrycker sig i att ledaren 
endast ser sig själv som den nyttiga personen i gruppen, hon/han är mer eller mindre 
otrevlig mot medarbetarna och bestämmer vad som ska göras utan att låta medarbetarna få 
vara med och tycka till. Ledaren bryr sig inte om att ge medarbetarna konstruktiv feedback 
och kan upplevas ha en kränkande attityd. En låt-gå ledare kan även tendera att avskärma 
sig från konflikter i gruppen och lägger ingen kraft på att stå upp för medarbetarnas åsikter i 
betydelsefulla situationer (Einarsen, et al. 2007). Einarsen et al. tar även upp att tidigare 
forskning har påvisat samband mellan stress, frustration hos medarbetarna, mindre 
effektivitet och ett låt-gå ledarskap. Samt samband som visat att de grupper som leds av en 
låt-gå ledare tenderar i större grad att utveckla mobbing. 
Yang (2015) uppmärksammar att de studier som gjort angående ett låt-gå ledarskap 
inrymmer mestadels de negativa aspekterna på ledarskapsstilen. Han menar att man inte får 
förbise de positiva effekterna ett låt-gå ledarskap kan ha, även att många anser ledarskapet 
som mindre bra kan det finnas betydelsefulla implikationer att tänka på och inspireras utav. 
En ledare som inte beblandar sig med allt som pågår och ska göras i en grupp kan generera 
en känsla av respekt och erkännande hos medarbetaren, som tillåts att agera mer 
självständigt. På så vis kan även hela arbetsklimatet i gruppen påverkas, genom att 
medarbetarna känner att de har mer kontroll över arbetsuppgifter, får fria tyglar att utveckla 
tankemönster som stimulerar att innovationsidéer kan födas och utvecklas. 
. 
Sammanfattning 
Låt gå ledarskapet karaktäriseras av att inta ett relativt passivt förhållningsätt till gruppen, 
och att möjlig nödvändig information förbises att förmedlas. Ledarskapet beskrivs även att 
inneha en bristande initiativförmåga och innefattar svagheter i att återkoppla och ge respond 
till individerna och gruppen. Men i vissa sammanhang betyder detta passiva 
karaktärsdraget ett medvetet val för att ge större utrymme åt gruppen och att våga lita på att 
ett mer självständigt arbete kan utföras av dem.  

Situationsanpassat ledarskap  
I Angelini, Carakushansky och Herseys (1982) studie om ledarskap hos lärare såg de att när 
detta ledarskap som vi idag känner som situationsanpassat ledarskap tillämpades 
genererades ett bättre resultat överlag beträffande elevernas inlärning. Men även när detta 
ledarskap används följs det oftast åt av att ett högre samarbete mellan lärare och elever tar 
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vid automatiskt. När detta sker menar Angelini et al. (1982) att eleverna blir mer 
entusiastiska för skolarbetet som helhet. De indikerar att studiens resultat ger bevis på att ett 
situationsanpassat ledarskap är att föredra i klassrummet. 
McNown Johnsson (1998) skriver om Hersey och Blanchards modell som utvecklade 
begreppet situationsanpassat ledarskap omkring år 1982. Modellen utgick från olika 
utvecklingsstadier som individer i en grupp kan befinna sig. De menade att man både kan 
tendera att hamna i ett högre stadie men att också ibland falla tillbaka i ett tidigare stadie 
(McNown Johnson, 1998). Dessa stadier utvecklade Blanchard ytterligare när han urskilde 
hur två begrepp: Commitment (engagemang/motivation och självförtroende) och Competens 
(färdigheter och kunskap) var mer eller mindre överlägsna i dessa stadier, McNown Johnson 
(1998) beskriver dessa på följande sätt: Enthusiastic beginners, dessa vill starta med en gång 
och ser fram mot ett kommande lärande. Har högt engagemang men låg kompetens. 
Dissillusioned learners, har lite kompetens men saknar motivation för att ta ansvar och 
behöver både stöd och direktiv. Reluctant contributors, har kompetens men uppvisar ett 
växlande engagemang beroende av brist på självförtroende och/eller motivation. Peak 
performance, är både motiverade, tar ansvar och har god kompetens.   
Mot bakgrund av deras framarbetade modell för utvecklingsstadier hos lärande individer 
sökte Hersey och Blanchard 1982 att utarbeta ett lämpligt ledarskapsutövande. De ansåg att 
ledarskapsutövande bör utgå från två parallella dimensioner, varav den ena innebär 
uppgiftsorientering och den andra innebär ett relationsskapande. Mot dessa två parallella 
dimensioner beskriver McNown Johnson (1998) att fyra olika stilar kan användas beroende 
på vad som bör lyftas vid en viss given situation, men även vad som i en viss given situation 
lämpas att anta mindre plats. Dessa fyra olika stilar myntades av Blanchard 1982 och 
preciserades 1985 (McNown Johnson, 1998). 
 
   
                                           Anpassad tabell utifrån (McNown Johnson, 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
McNown Johnson (1998) beskriver de fyra stilarna såsom: 
 

• Stödjande (supporting): Ledaren lyssnar och gör så att individen känner sig 
erkänd/bekräftad samt stöder individen på ett främjande sätt vi uppgifter som rör 
ex. problemlösning och beslutstagande. Ansvar för bestämmande och ordning mellan 
ledare och deltagande individer skiftar mellan situation/dag 
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• Coachande (coaching): Stort utrymme för kommunikation och stöd. Ledaren bistår 
med direktiv och har ansvar för beslutsfattande men lyssnar och ger utrymme åt 
deltagares åsikter och idéer, samt hur de känner för en uppgift/ett beslut 

• Delegerade (delegating): mindre bestämmande och mindre stödjande, deltagarna får 
självbestämmande rätt. 

• Styrande (directing): Ledaren bestämmer själv vad och hur något skall göras. Alla 
instruktioner ges av ledaren. Ledaren är ensam om att fatta beslut och det beslut som 
tas är det som gäller. 

 
Dessa fyra stilar tar även Stensmo (2008) upp i sin beskrivning av ett situationsanpassat 
ledarskap. Det situationsanpassade ledarskapet ämnar att ledaren kan skifta mellan dessa 
fyra stilar och alternera till det som passar bäst för kontexten ledaren har att förhålla sig till 
(McNown Johnson, 1998; Stensmo, 2008). 
 
Sammanfattning 
Ett studieanpassat ledarskap ser individerna där de är i sin utvecklingsprocess och söker att 
anpassa undervisningen efter situationen och gör ingen gränsdragning vad gäller att de 
delar man gått igenom i undervisningen inte kan gås tillbaka till. Ett studieanpassat 
ledarskap karaktäriseras av stödjande, coachande, delegerande och styrande egenskaper, 
varvid den ena inte med avsikt ska överlappa den andra. Förmågan ligger i att just anpassa 
dessa utifrån gruppens och individens behov. 
 

Studier om undervisning i klassrummet 
I tidigare studier om undervisning råder det sällan någon tvekan om att lärarens kompetens 
och att arbetsprocessen i klassrummet är avhängiga för elevers studieresultat (Cheng, 1994). 
Vidare beskriver han att många studier kring undervisning förefaller undersökningar om 
hur lärande i klassrum kan förvärvas av elever på ett så optimalt sätt som möjligt, bl.a. vilka 
omständigheter läraren har att förhålla sig till i klassrummet och hur dessa kan hanteras eller 
tillvaratas för att på bästa sätt främja inlärning i klassrummet. Även studier kring hur 
undervisning och lärande förhåller sig tillvarandra har ett brett underlag i tidigare forskning, 
samt hur olika klassrumsmiljöer påverkar elevers lärande och prestationer. Pinto (2014) har i 
sin studie undersökt elevperspektivet och funnit att de problem som påverkar elevers 
lärande, är avhängiga- och centrerade i klassrumsmiljö. Cheng (1994) betonar att de resultat 
som påvisat att klassrumsmiljöer är angeläget för elevers inlärning har väckt ytterligare 
intresse kring hur främjande inlärningsmiljöer kan konstrueras i klassrummet, där läraren 
blir ett viktigt “verktyg” för att kontinuerligt bevara en viss klassrumsmiljö.  
 
I en studie Niculescu, 2015 gjort gällande ledarskap i undervisningsprocessen fann hon tre 
huvudgrenar lärare fokuserade på i undervisningen; resurser som främjar undervisnings-
inlärningsprocessen, klargöra och ge insikt om koncept och begrepp samt feedback och 
kontroll. I vidare bemärkelse inbegrep dessa: 

• Resurser som främjar undervisnings-inlärningsprocessen; motivera och hjälpa elever, 
lik väl som att främja och utveckla kommunikation genom fysiskt deltagande och 
uppmuntra elever att aktivt engagera sig genom verbal kommunikation i 
klassrummet.  

• Klargöra och ge insikt om koncept och begrepp; definiera begrepp och förse elever 
med problemlösningsmetoder för att exemplifiera dessa. 
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• Feedback och kontroll; upprätthålla disciplin och generera interaktion, varvid dessa 
visade sig vara de mest svårartade att klara av. 

De större hinder eleverna upplevde i samma studie var att kombinera de olika metoder i 
undervisningen som ges, nå en god studieatmosfär i klassrummet och att skapa 
interaktioner, byggda på intresse och engagemang (Niculescu, 2015). 
 
Ledarskap i undervisningen innebär ett antal förmågor och förhållningsätt man bör kunna 
hantera väl för att lyckas med ett bra ledarskap i klassrummet (Stensmo, 2008). Vidare 
noterar Stensmo att det inte finns någon principmall för hur detta exakt ska utföras av 
läraren och på vilken nivå, vilket skulle vara en utopi då lärare också är människor, d.v.s. 
olika. De bär på olika erfarenheter, har olika personligheter, mål, temperament, inställningar, 
föreställningar osv. Finessen ligger i förmågan att på sitt eget bästa sätt kunna leda eleverna 
och organisera verksamheten och processen som sker i klassrummet. Niculescu (2015) menar 
att det är angeläget att införliva ledarskapsaspekten i bredare bemärkelse i 
utbildningsplanen för lärare.  
 

Studier om förväntningar på ledarskapet  
Personliga egenskaper och beteenden har betydelse för människors attityder till olika typer 
av ledarskapsstilar (Billmayer, 2012; Lewin & Lippitt, 1938; Stensmo, 2008). Cheng (1994) 
uppmärksammar också att studier om lärarens faktiska verkan i undervisningen tidigare 
tenderat att vara ett ganska outforskat område. Vidare beskriver han att studier har påvisat 
hur lärares ledarskap inverkar på elevernas beteende och attityder både individuellt och 
gruppen som helhet, men att det inte är förens efter den processen har tagit vid som ett 
inflytande kan ske vad gäller elevernas skolprestationer. Vidare nämner han ett tankesätt 
som ifrågasätter att man idag ofta studerar relationen mellan lärarens ledarskapsförmåga 
och elevers skolprestationer. Han menar att man kan gynnas av att istället utgå från att 
utforska elevers beteende och vad som gör dem improduktiva. Men också undersöka elevers 
attityder kring lärare och skolan för att uppnå resultat om hur elevers potential kan 
tillvaratas och vidare få skolprestationer kan öka och växa med belåtenhet hos eleverna. 
Bélanger och Longden (2009) beskriver att ansträngning till att förbättra lärarens ledarskap i 
undervisningen har gjorts. Genom utvärdering från elever har man sökt att fånga och mäta 
elevers uppfattningar och förväntingar kring lärarens roll som ledare i undervisningen. 
Studenters utvärderingar är den mest använda metoden för att mäta lärarens ledarskap och 
utföranden i undervisningen. Däremot har elevers perspektiv på det praktiska utförandet av 
ledarskapet kommit att bli relativt ”opreciserade”, varav begränsat möjligheterna att 
implicera dessa aspekter till utvecklingen av lärarens ledarskap i undervisningen. Fokus har 
legat på objektiv nivå, såsom lärarens kompetens till undervisningsämnet, planering, 
lärandemål etc. Bélanger och Longden lyfter även att denna precisering/kartläggning är 
möjlig om man lyckas införliva kontinuerliga och effektiva metoder till att förvärva elevers 
uppfattningar kring undervisningsledarskapet praktiska kontext. 
I undervisningen är inte ledarskapsstilen ensamt är beroende av personliga egenskaper- och 
beteenden hos ledaren, utan ledarskapsstilen påverkas också utav vilka krav ledaren möter i 
sin ledarskapskontext. D.v.s. vilka personer som ingår i “gruppen”, deras personligheter, 
förväntningar och gruppens gemensamma dynamik (Billmayer, 2012).  
Ledarskap i undervisningen bör enligt Brante (2008) ledas övervägande pedagogiskt och 
eliminera det som har med strikta direktiv att göra, normativa bestämningar, och exakt 
följbara metoder. Han menar att dessa metoder i ledarskapet blev traditionella sen tidigt 
1900 tal då kristendomen låg till grund för svenska skolans reformer och att dessa delvis har 
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bitit sig fast i brist på radikala utvecklingar. Utvecklingen har skett stegvis och normativa 
förfarande har en tendens att leva vidare utan att dessa direkt uppmärksammas. Ledarskap i 
klassrummet i större utsträckning bör öppna sig för barn och ungdomars omgivande 
livsvärld och deras föreställningar Han påstår att det idag råder en asymmetri mellan lärare 
och elever och för att de ska kunna mötas ömsesidigt och förstå och lära sig av varandra bör 
relationer ha större fokus än metoder i klassrummet. Han indikerar på att tillit är ledordet 
för att uppnå relationer som påverkar både elevers trygghet och skolprestationer. 
 

Ledarskap ur elevperspektiv  
Pintos (2014) studie presenterar resultat av att följande faktorer har rankats högt (rankats 
som 1-3 utav 1-6) av elever gällande beteende och utförande av lärarens ledarskap.  
Beträffande kärnkomponenter i undervisningen prioriteras att ledaren har hög kompetens 
att förmedla kunskap till förmån för elevernas lärande, både individuellt och i grupp. Men 
likväl att den kunskap de erhåller är likställt med skolans mål, att de kan garanteras ett 
socialt och akademiskt lärande. Att ledaren kan erhålla positiva relationer till extern 
gemenskap, både till elevernas familjer och till den allmänna skolgemenskapen, gynnar 
elevers prestationer i skolan. Att skolan innehar ett resultatansvar av elevernas beteende och 
prestationer. 
 
Vad gäller processer har följande faktorer rankats högt: att ledaren har uppsikt över 
undervisningen och undervisningsmiljön för att försäkra att dessa hela tiden förbättras. 
Planering, att förse eleverna med direktiv, riktningar för strategier och metoder så de kan 
lyckas med studierna och nå goda studieresultat. Förespråka eleverna i och utanför skolan, 
vad gäller individuella behov och angelägenheter, i kommunikation mellan skolan och 
samhället runt om.  
Niculescu (2015) har uppmärksammat elevperspektivet i sin studie på ledarskap och 
konstaterar att elevers uppfattningar berör ledarens attityd, beteende och även ledarens 
sinne för humor. Men även ledarens karisma och respekt för eleverna är viktiga 
komponenter. Eleverna anses vara mindre intresserade av ledarens 
undervisningsfärdigheter och riktar missnöje mot att samarbete/grupparbete inte tar större 
plats i undervisningen. Vilket skulle ge bättre möjligheter till att förvärva kunskap och 
gynna läxläsning.  
Resultaten i studien visade på att ledarens förmåga att förklara och förmedla kunskap låg på 
80%, respekt för eleverna 70%, sinne för humor 32%, höjde sin röst i negativ bemärkning 30% 
vilket upplevdes som en stressande faktor av eleverna. Ledaren var karismatisk upp till 28%. 
Ledaren upplevdes ge eleverna mycket- och svåra hemuppgifter, grupp- och samarbete 
uppgick till 27%. 
 

Sammanfattning av kunskapsläget  
Genomgången av tillgänglig litteratur och studier om ledarskap i klassrummet fokuserar 
övervägande hur ett bra ledarskap i klassrummet kan åstadkommas ur lärarens perspektiv. 
De fyra mest omtalade stilar av ledarskap är auktoritärt ledarskap, demokratiskt ledarskap, 
låt-gå ledarskap och situationsanpassat ledarskap. Trots att det finns mycket forskning om 
ledarskap saknas fortfarande studier om vilket ledarskap som är mest lämpligt för 
klassrumsmiljö (Cheng, 1994). 
 Cheng (1994) tar även upp en problematik kring ledarskap i klassrummet som berör att 
ledarskap främst har utvecklats av vuxna och för vuxna i avseende för andra miljöer än just 
klassrum. Få studier har fokuserat detta område menar Cheng (1994) och belyser att om 
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glappet förbises kan det begränsa ambitioner som syftar till att utveckla och förbättra 
ledarskap i klassrummet. Vi har därför valt att undersöka elevers uppfattningar om 
ledarskap i klassrummet. Detta för att kunna urskilja vilken typ av ledarskap som är att 
föredra i undervisningen ur gymnasieelevers perspektiv.  
 

Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte var att beskriva vad som kännetecknar det ledarskap(ska vi skriva 
ledarskapsstil här istället för ledarskap) i undervisningen som gymnasieelever uppfattar som 
ett bra ledarskap.  
 

Ur detta syfte har följande forskningsfrågor formulerats, 

• Hur kan ett bra ledarskap i undervisningen beskrivas? 
• Vilket ledarskap kan kopplas till ett bra ledarskap i undervisningen? 
• Vilket ledarskap föredras av manliga respektive kvinnliga gymnasieelever?  

Studien avgränsas till att utgå från fyra ledarskapsstilar; auktoritärt ledarskap, demokratiskt 
ledarskap, låt-gå ledarskap och situationsanpassat ledarskap. 
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Metod  

Val av metod  
Studiens problem fokuserar vilket ledarskap gymnasieelever föredrar i undervisningen, 
samt vad som kännetecknar ett bra ledarskap. Det vill säga beskriva elevers uppfattningar 
om vad som kännetecknar ett bra ledarskap i undervisningen. Eftersom det i kvalitativa 
studier söks efter likheter, skillnader och mönster i elevernas uppfattningar om vad som 
kännetecknar ett bra ledarskap i undervisningen ansågs en kvalitativ metod lämplig för 
studien samtidigt som det är intressant att få information vilken ledarstil elever på 
gymnasiet föredrar finns även kvantitativa inslag i metoden. 
Som både Bryman (2011) och Åsberg (2001) är överens om är det relevanta för forskaren att 
välja ett tillvägagångsätt som är avhängig studiens mål och syfte. Metod inbegriper just vilka 
steg man följer i sitt tillvägagångsätt när man gör sin studie, dessa kan inbegripa olika 
metoder och kan i sin karaktär vara mer eller mindre kvalitativa eller kvantitativa (Åsberg, 
2001). Man följer således inte bara en kvalitativ- eller en kvantitativ metod. Åsberg (2001) 
menar att det av den anledningen inte finns några rent kvalitativa- eller kvantitativa 
metoder. Av samma anledning som Åsberg och Bryman (2011) beskriver har vi valt influeras 
av båda metoderna och vill presnetera vår studie som kvalitativ med kvantitativa inslag, 
varav det sistnämna främst gäller datainsamlingsmetod.  
Bryman (2011) beskriver även att det mer förklarande och tolkningsbara perspektivet, s.k. 
interpretativism, har sitt liv i kvalitativa undersökningar, där forskaren fokuserar en mer 
subjektiv innebörd av social handling. Detta var delvis relevant för denna studie, eftersom 
scenarierna innehåller beskrivningar vars innebörd avgörs hos respondenten och visar sig i 
svaren. Däremot avstår vi från att undersöka bakomliggande påverkansprocesser d.v.s. 
tolkning och förståelse kring föreställningar av omvärlden. 

Urval  
I studien användes ett icke-sannolikhetsurval och bekvämlighetsurval. Detta mot 
bakgrunden att vi gör en mindre studie och att våra förutsättningar i relation till tid och 
resurser delvis är begränsade, varav detta urval är att föredra, (se Borg & Westerlund, 2007; 
Bryman, 2011; Hartman, 2004). Ett bekvämlighetsurval ökade sannolikheten att erhålla 
trovärdigt material till studien.  Bryman (2011) menar också att bekvämlighetsurval skapar 
möjlighet att göra relevanta respondenter tillgängliga för studien. Vi var som sagt medvetna 
om att våra resultat inte kommer att kunna vara representativa för en hel population. Trots 
det var vårt bekvämlighetsurval ändå relevant eftersom vi har fått möjlighet att fånga 
gymnasieelevers perspektiv på ledarstil i undervisningen. Genom forskarens personliga 
närvaro vid utdelningen av enkäterna ökar möjligheten att kontrollera att avsedd målgrupp 
nås (Bell, 2006; Bryman, 2011). 
De kriterier som ställdes upp för urvalet var att respondenten skulle vara elev på gymnasiet, 
år 1-3, att eleverna skulle studera på två olika skolor samt att eleverna skulle studera på olika 
program. Dessa kriterier ställdes upp med hänsyn till metodlitteraturen. Där bland annat 
Bell (2006) menar att det är bra att försöka få så stor spridning som möjligt i urvalet. Det 
gäller särskilt i studier som inrymmer kvalitativa aspekter. Därför har även datainsamlingen 
skett i samband med lektioner som inte var bundna till en viss årskurs eller klass. 
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Etiskt ställningstagande  
Vetenskapsrådets fyra huvudkrav har studien utgått ifrån gällande forskningsetikens 
principer. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Informationskravet: Respondenterna har fått information om dess rättigheter som deltagare 
och fått tydlig information om studiens syfte. Respondenterna har blivit informerade om att 
vi vill utföra en enkät i början av lektionen. Där dom fått information hur utförandet 
kommer att gå till. En annan viktig del är att dom fått information om vilka vi är, vilket 
universitet vi läser ifrån och vilken utbildning vi går. Efter det blir det medvetna om att 
enkäterna är frivilliga att delta i och att det kan avbryta sin medverkan när som helst 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
Samtyckekravet: Det innebar att respondenterna själva fått bestämma sig för att delta i 
studien eller inte och under vilka villkor de har varit villiga att delta. Information om vad 
samtycke innebar gavs i anslutning till att datamaterialet samlades in. Denna information 
gavs för att respondenterna skulle vara medvetna om att deras deltagande var frivilligt och 
kunde avbryta sitt deltagande, både före enkäten skrivits, under skriv tillfället och efter man 
svarat på enkäten. Inför insamlingen av materialet diskuterades förhållningssättet om någon 
respondent skulle välja att avbryta sitt deltagande. Inga försök som kunde uppfattas som 
tvingande att fortsätta sitt deltagande och inte heller utsätta respondenterna för 
påtryckningar har gjorts. Vilket ligger i linje med rekommendationerna från Vetenskapsrådet 
(2002). 
Konfidentialitetskravet: handlar om att man måste vara försiktig med personuppgifter eller 
andra uppgifter som kan vara en risk för att obehöriga kan identifiera respondenterna 
(Vetenskapsrådet, 2002). Men i vårt fall så har vi inte använt oss av några personuppgifter 
utan man får kryssa i om man är man eller kvinna och efter man skrivit enkäten har vi 
förvarat dessa på ett säkert sätt.  
Nyttjandekravet: innebär att det endast är forskaren som får använda sig av det insamlande 
datamaterialet utifrån ett forskarsyfte. Att tänka på är att man måste skydda den enskilde 
individen och det innebär att av det insamlande materialet får man inte ta beslut eller 
åtgärder som kan skada den enskilde individen (Vetenskapsrådet, 2002). Vi kommer endast 
använda elevernas svar till vår studie, inte till något annat ändamål utöver det. De ställen 
som datamaterialet finns är på våra egna datorer, där det krävs lösenord för att komma in. 
Efter studien är klar och avslutad kommer denna information att raderas. 

Datainsamlingsmetod 
För att fånga elevernas uppfattningar om vilken ledarstil de föredrar har en enkät använts. 
Idén var att erhålla ett grundmaterial bestående av kvantifierbar data som skulle ligga till 
grund bearbetningen av deskriptiv karaktär av subjektiva uppfattningar om hur ett bra 
ledarskap kan beskrivas av elever på gymnasiet. Enkäter är inte bundna till kvantitativ 
metod, utan kan även användas och anses som lämpligt tillvägagångsätt när t.ex. 
uppfattningar ska undersökas, (se Bryman, 2011; Borg & Westerlund, 2007). 
Vi valde enkät som insamlingsmetod av de anledningar som Bryman (2011) beskriver att det 
oftast kräver mindre tid av deltagare att genomföra än till exempel intervjuer. Samt att det 
ökar sannolikheten för att få respondenter att delta. 
Dock finns det några nackdelar Bryman (2011) nämner som man bör ha i åtanke och kan 
avgöra om man får med all information som är av betydelse med en enkät som 
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insamlingsmetod. Dels att det inte finns någon närvarande då enkäten genomförs som kan 
svara på eventuella frågor respondenter kan ha. En annan nackdel med enkät med bestämda 
svarsalternativ är att det inte finns möjlighet till uppföljnings- eller sonderingsfrågor, vilket 
kan ses som fördel om till exempel intervjuer används (Bryman, 2011). 
I denna studie var fokus elevernas uppfattningar, vilka fångades genom åtta olika scenarier 
som illustrerade fyra olika ledarstilar. 
Patton (2002) belyser scenarion som ett angeläget verktyg när man undersöker 
situationsbaserade miljöer. Han beskriver scenarion som beskrivande porträtt av processer 
vilka hela tiden kan omkonstrueras av den kontext som föreligger. Han belyser att styrkan 
av att använda sig av scenarion i undersökningar ligger i möjligheten att skapa 
situationsbeskrivningar, vilka respondeneterna antingen kan föreställa, eller relatera till om 
de har erfarit en sådan situation. Däremot nämner han att bra och användbara scenarion ska 
innefatta en hög grad av deskriptiv karaktär.  
Innehållet i våra scenarion är uppbyggda på en logisk grund som inrymmer de mest 
utmärkande karaktärsdragen för varje ledarskapsstil; Auktoritärt, demokratiskt, låt-gå och 
situationsanpassat ledarskap.  De mest utmärkande karaktärsdragen återfinns i de 
sammanfattningar som gjorts i anslutning till varje ledarskapsstils tidigare teorier, se 
avsnittet för litteraturgenomgång. Genom att utgå från de mest utmärkande karaktärsdragen 
tidigare teorier presenterar bygger vi på så vis upp fundamentala utgångspunkter för våra 
scenarion. Vi har format två scenarion för varje ledarskapsstil. Scenariona är konstruerade 
genom att illustrera olika situationer som kan uppstå i undervisningen, där lärarens 
ledarskap synliggörs genom en beskrivning av hur ledaren hanterar situationen.  
Situationerna för autoritärt ledarskap inrymmer delvis ledarens hantering av strukturerad 
planering och enskilt beslutsfattande. Situationerna för demokratiskt ledarskap inrymmer 
delvis lyhördhet och deltagande, samt gemensamma beslut av arbetsprocessen. Låt-gå 
ledarskapets situationer inrymmer delvis passivitet och frånvaro av efterönskad struktur till 
arbetsuppgift. Situationsanpassat ledarskap inrymmer delvis att uppmärksamma 
individuella behov och att ett förvärvande av kunskap hos elever kan ta vid. 
Bryman (2011) och Borg och Westerlund (2012) tar upp att man bör tänka över sina frågor så 
att respondenterna både förstår frågan och faktiskt har den kunskap kring frågan som avgör 
om de kan ge ett värdefullt svar. Utifrån vad Patton (2002), Bryman (2011), samt Borg och 
Westerlund (2012) belyser har vi sökt att beskriva scenariona på ett sätt som eleverna kan 
känna igen sig, antingen genom en föreställning av – eller sjläva varit med om. Vi har haft 
antalet av scenarion i åtanke och valt åtta stycken mot bakgrund av att det finns risk för att 
eleven tappar motivationen/orken för att slutföra enkäten, om scenariona skulle vara fler i 
antal. 
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Enkätens utformning  
För att kunna fånga elevers uppfattningar till ett gott ledarskap i klassrummet utformades 
enkäten genom olika scenarion med bestämda svarsalternativ. som mättes med ordinalskala 
(Bell, 2016; Bryman, 2011). 
Bryman (2011) nämner risker med utformning av frågor, att man bör minimera 
värderingsfrågor så långt som möjligt. Valet att använda sig av scenarion i enkäten gjordes 
för att minimera risken att ställa värderingsfrågor eller värderande påståenden.  
Varje ledarskapstil inbegrep två scenarion. I enkäten ligger dessa två scenarierna per 
ledarskapsstil blandade för att eleven inte i slentrian ska fylla i enkäten och tappa orken och 
lusten till att läsa varje scenario. Ligger de blandade kan det vara svårare att urskilja vilka 
två scenarion som hör till samma ledarskapsstil.  
 
Enkäten innehöll åtta frågor som bestod av olika scenarier för att genom att illustrera olika 
situationer som kan uppstå i undervisningen, där lärarens ledarskap synliggjordes. För varje 
ledarskap hade två scenarier konstruerats.  

Ledarskap Scenario av olika situationer som uppstår i undervisningen Placering i enkäten 

Auktoritärt 

Scenario 1: Läraren bestämmer själv när eleverna ska ha 
prov i matematik. Läraren menar att det skapar trygghet hos 
eleverna att läraren själv bestämmer datum för provet. 

Fråga 1 

Scenario 6: Elever har blivit ombedda att ha en 
gruppdiskussion i slutet på veckan efter lunch som är med 
obligatoriskt närvaro. Eleverna får reda på torsdag 
morgonen när dom kommer till skolan att läraren har ändrat 
tid för gruppdiskussion till före lunch då det passade läraren 
bättre, utan att bestämma tillsammans med eleverna. 
 

Fråga 6 

Demokratiskt 

Scenario 4: Tillsammans med eleverna har läraren planerat 
hur en redovisning för en uppgift skall göras. Några elever 
frågar om de kan göra den på ett annat sätt, läraren lyssnar 
men inser att detta sätt påverkar uppgiftens mål mindre bra, 
så läraren diskuterar fram tillsammans med eleverna ett nytt 
alternativ som passar både uppgiftens mål, eleverna och 
läraren. 

Fråga 4 

Scenario 7: Eleverna vet att det ska vara högläsning under 
nästa engelska lektion. Läraren berättar innan lektionen att 
högläsningen omfattar kapitel 1, och presenterar två val: 
antingen att läraren läser upp allt själv högt för eleverna, 
eller att läsningen går runt bland eleverna så alla får läsa en 
liten text var ur kapitlet. Eleverna får sedan bestämma 
tillsammans med läraren vilket utav valen de vill ha 

Fråga 7 

Låt-gå 

Scenario 2: Läraren diskuterar med eleverna om vilket 
läromedel dom ska ha till den nya kursen som ska starta. 
Elevernas förslag är inte alls lika bra som den läraren tänkt 
sig. Men ger med sig och tar elevernas förslag ändå. 

Fråga 2 

Scenario 8: Eleverna ska under en lektion lösa en uppgift 
genom diskussion gällande ett visst givet tema, läraren säger 
inte hur eleverna skall gå tillväga utan låter dem jobba fritt. 
Några elever frågar efter mer exakt struktur för 
diskussionsuppgiften, läraren svarar att han litar på eleverna 

Fråga 8 
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och låter eleverna jobba på utan vidare instruktioner. 
 

Situationsanpassat 

Scenario 3: En klass med elever är väldigt olika i hur de 
förstår uppgiften på lektionen i svenska. Läraren bestämmer 
sig för att dela klassen och har mer utförlig genomgång med 
den delen elever som inte förstår.  Medan andra delen elever 
som förstår bättre får jobba vidare mer självständigt i ett 
annat klassrum. 

Fråga 3 

Scenario 5: Läraren märker att majoriteten av klassen inte 
förstår hur man räknar procent i matematik då läraren rättar 
proven. Läraren bestämmer sig för att repetera den delen så 
fler ska förstå fast att tidsschemat spricker för kursen. 

Fråga 5 

Tablå 1. Översikt över vilka scenarion som illustrerade olika typer av ledarskap, samt scenariots placering i 
enkäten. 

 
Enkätens svarsalternativ bygger på en ordinalskala med bestämda svarsalternativ; Mycket 
dåligt, Dåligt, Bra, Mycket bra och Vet ej, d.v.s. ordinalvariabler med bestämda svarsalternativ. 
Detta val är gjort mot bakgrund av att en enkätundersökning som har bestämda 
svarsalternativ kan vara mer lätthanterlig, både för respondenterna och för forskaren 
Respondenterna behöver inte tänka på hur de ska formulera sitt svar, då de har bestämda 
svarsalternativ och för forskarna blir kvantifierar data mer lättöverskådligt, vilket kan 
underlätta en presentation av resultat (Bryman, 2011). 
Bryman (2011) uppmärksammar att det råder delade meningar med att använda 
svarsalternativet “vet ej”. Argumentet för att inkludera svarsalternativet är att man då inte 
tvingar någon att ta ställning i en fråga de faktiskt inte har en åsikt om. Risken finns däremot 
att respondent väljer ett sådant svarsalternativ för att de är oengagerade och/eller inte har 
någon lust att svara på frågan, varpå det går fortast att välja det svarsalternativet för att 
slippa tänka igenom frågan. Vi har valt att ha med “vet ej” som svarsalternativ för att inte 
vill tvinga någon att ta ställning, men även för att det ska finnas ett passande svarsalternativ 
om de mot förmodan inte skulle förstå scenariot överhuvud taget. Utesluter vi ett 
svarsalternativ som vet ej, finns risk att de ringar in ett svarsalternativ de egentligen inte 
instämmer med. Vi har övervägt svarsalternativet “neutral” som alternativ till “vet ej”. Dock 
nämner Bryman (2011) att studier har gjorts som visar att personer som svarar “ingen åsikt” 
eller “vet ej” egentligen har en åsikt i frågan, men om vi skulle ha med svarsalternativet 
“neutral” anser vi att denna ännu “lättare” skulle kunna väljas av de elever som har en åsikt, 
men som inte “orkar” ta ställning, än vad svarsalternativet “vet ej” skulle innebära. De 
neutrala svaren skulle på så vis påverka vårt resultat på ett annat sätt än vet ej. Neutral 
skulle innebära att de inte tycker något är mer- eller mindre bra, vet ej innebär att de faktiskt 
inte vet, vilket vi anser är två olika svar. Av den anledningen valde vi att inte ha ett 
svarsalternativ som neutral och istället ta med vet ej; just för att inte tvinga någon elev att 
svara på något de inte vet eller har en åsikt om. 

Pilotstudie  
För att veta hur vi skulle gå tillväga med vår pilotstudie så utgick vi från Bell (2006) och 
Bryman (2011) på följande sätt. 
Vi har låtit en pilotgrupp på 5 personer, som inte kommer delta i studien, svara på vår enkät 
i början av deras matematiklektion. Detta för att ta reda på om gruppen uppfattar frågorna 
rätt, så att inget missförstånd uppstår när enkäten genomförs av våra elever. Men även för 
att se om pilotgruppen väljer att inte svara på några frågor och i så fall revidera dessa så att 
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svarsfrekvensen kan öka ytterligare. En av oss informerade dessa 5 elever att det var en 
pilotstudie. Enkäten presenterades, eleverna fick sedan läsa enkäten och komma med 
synpunkter. Några spontana frågor dök upp, som också blev besvarade, men inga som 
påverkade svaren och enkätens pålitlighet. 

Tillvägagångssätt 
Vårt stickprov var beräknat att bestå av 70 elever från två stycken gymnasium där vi 
värderade ca 5 elever (ca 7%) för eventuellt bortfall. Vi nådde 66 elever med 0% bortfall. En 
av oss arbetar på ett av dessa gymnasium, varav kontakt för enkätundersökning etablerades 
tidigt i processen. Där svarade 32 st elever på enkäten. Det andra gymnasiet togs i kontakt 
genom telefon, där dag och tid för undersökningen bestämdes, där svarade 34 st elever på 
enkäten. Det tog cirka 10-15 minuter för eleverna att genomföra enkäten.  
    Utdelningen av enkäterna skedde personligen. En begränsning i enkätstudier kan vara att 
bortfallet kan bli stort och ge skevhet i resultatet, speciellt vad gäller elektroniska enkäter, 
eller att enkäter delas ut och inte samlas in direkt efter ifyllnad. För att minimera den risken 
använde vi oss av pappersenkäter och tog med enkäterna till gymnasieskolorna för att lämna 
dessa till eleverna i början av deras lektion. Efter att eleverna svarat på enkäten samlades 
dessa in direkt och därav kunde vi minimera risken för bortfall av elever. Att genomföra 
enkätundersökningen under lektionstid och i början av en lektion var ett aktivt val då elever 
mot slutet av en lektion kan vara trötta/okoncentrerade eller gärna vill gå på rast så fort som 
möjligt. 
Vi var närvarande när enkäten fylldes i, men valde på grund av risk för påverkan att inte 
svara på frågor rörande enkätens innehåll. Anledningen till det rör två aspekter. Dels att vi 
minimerade risken att styra elevens svar om vi skulle vara överdrivet tydliggöra eller 
förklara ett påstående de inte förstår. Men även för att det bara var en av oss på plats på 
vardera skola vilket innebär att om elever på den ena skolan skulle fråga om samma 
påstående som elever på den andra skolan, kanske en av oss tydliggjorde den på ett sätt, och 
den andra av oss på ett annat sätt. Scenariot skulle då tolkas på olika sätt av eleven, vilket 
skulle resultera i att stabiliteten av måttets pålitlighet minskade.  
Innan i fyllning av enkät presenterades ett följebrev där bl.a. ges en förklaring till hur 
enkäten är uppbyggd och hur svar ska fyllas i. Det framkom inga frågor rörande enkäten av 
eleverna varken före, under tiden, eller efter genomförandet, läraren fanns på plats hela 
tiden. Vi samlade in enkäterna och tackade för deras medverkan.  

Analysmetod  
Vi bearbetade svaren från enkäten i databearbetningsprogrammet SPSS. Svarsalternativen 
förkodades enligt uppslag från (Borg & Westerlund, 2012; Edling & Hedström, 2003) genom 
skalstege mellan 1-6. I analysen gav kodningen av svaren på varje scenario underlag för att 
både rangordna scenarionas värden och klassificera ordinalvariabler (svarsalternativen). 
Vi har analyserat vår data genom en univariat analys “Univariat analys innebär en analys av 
en variabel i taget.” (Bryman, 2011, s. 522). Vi har analyserat varje scenario var för sig, för att 
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urskilja vilket svarsalternativ som har den högsta frekvensen för varje scenario i enkäten, 
detta för att underlätta i processen att urskilja och analysera eventuella likheter, skillnader 
och mönster scenarion emellan. Likväl för att läsaren ska ges en möjlighet till att urskilja 
utfallen av svarsalternativen för varje scenario (Bryman, 2011; Borg & Westerlund, 2012; 
Edling & Hedström, 2003). Vi jämförde svarsalternativen mellan de två scenariona som var 
kopplade till samma ledarskapsstil, för urskilja om frekvenserna av svaren skiljde sig eller 
påvisade likheter. Därefter jämförde även svarsalternativen för alla scenarion för att urskilja 
eventuella mönster som kunde ge en beskrivning av vad elever uppfattar som bra 
ledarskapsegenskaper i undervisningen. Utöver det sammanförde vi svaren för scenariona 
som inbegrep samma ledarskapsstil, där vi jämförde svarsalternativen mellan varje 
ledarskapsstil för att se om ledarskapsstilar kunde rangordnas utifrån elevernas svar och 
huruvida dessa uppfattades för att urskilja om någon ledarskapsstil var att föredra.  
Denna bearbetning presenteras i stapeldiagram mot bakgrund av att ordinalvariabler inte 
antar ett exakt mätbart avstånd (Bryman, 2011; Edling & Hedström, 2003). Varje stapel på x-
axeln representerar svarsalternativen, på y-axeln redovisas antal elever. 
Vi gjorde även en korrelationsanalys mellan könen av resultatet. Då de tydligaste 
skillnaderna i utfallen mellan kön förelåg Auktoritärt ledarskap och Låt-gå ledarskap har vi 
valt att presentera dessa enligt Borg och Westerlunds (2012) uppslag om att en 
korrelationsanalys förmånligt presenteras i fyrfältstabell.  
 

Reliabilitet och validitet  
För att en studie ska vara så tillförlitlig som möjligt så innebär det att man ska kunna 
genomföra samma studie igen och med samma förutsättningar och då komma fram till 
samma resultat vilket kallas för studiens reliabilitet (Bell, 2006; Bryman, 2011). 
För att vår studie skall bli så reliabel som möjligt utifrån våra förutsättningar så har vi valt 
att göra en pilotstudie för att se om vår enkät är lätt att förstå, att inte frågorna kan 
misstolkas och att enkäten inte är för omfattande. Bell (2006) och Bryman (2011) beskriver att 
en pilotstudie är att föredra för att kunna se om någon fråga i enkäten misstolkas, vilket 
skulle påverka reliabiliteten negativt. För att säkerställa att stabilitet i mått är reliabelt är det 
en fördel att använda test-retest. Viket innebär att pilotgruppen får svara på enkäten vid två 
tillfällen, för att se att svaren inte skiljer sig, vilket innebär att måtten är stabila över tid 
(Bryman, 2011). Vårt mål var att genomföra detta, dock blev vi begränsade att samla 
pilotgruppen för ett testtillfälle till. 
Validitet menas att man verkligen mäter det man tänkt sig mäta med den valda metoden i 
studien (Bell, 2006; Bryman, 2011). För att vår studie skulle få så bra validitet som möjligt 
konstruerades enkäten efter studiens mål och syfte. Vi formulerade åtta scenarion där eleven 
fick ta ställning till beskrivningar av hur lärarens hanterade olika situationer, hantering 
avseende ledarstil. För att få så valida scenarion som möjligt, som faktiskt mätte det vi vill 
mäta (Bell, 2006; Bryman, 2011) valde vi att forma dessa utifrån de dominerande 
karaktärsdragen i erkända ledarstilar. Utöver svarsalternativen mycket dåligt, dåligt, bra, 
mycket bra finns svarsalternativet vet ej, vilket minimerar risken att elev ringar in ett 
svarsalternativ de egentligen inte infinner sig med, det skulle också ge oss fel data när vi ska 
behandla alla svar, på så vis ökar vi validiteten i våra mått ytterligare.  
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Resultat  
I detta avsnitt redovisas svaren på studiens forskningsfrågor. Kapitlet inleds med att 
datamaterialet samt de två skolorna där undersökningen gjordes beskrivs. I denna inledande 
del beskrivs även utfallet på enkätens scenarier, för respektive ledarskap. 
Därefter presenteras svaren på studiens forskningsfråga under respektive rubrik.  

Presentation av data 
Studien är utförd på två gymnasieskolor inom en av Nordens största utbildningskoncern. I 
fortsättningen benämns de två gymnasieskolorna Alfa och Beta. 
Alfa startade 2011 och erbjuder fem program. På Alfa studerar cirka 120 elever, övervägande 
kvinnliga. Utöver rektor, biträdande rektor och elevhälsans personal finns det 10 lärare 
anställda på skolan. Elevhälsans personal består av en specialpedagog som arbetar halvtid. 
Övriga funktioner inom elevhälsan så som sjuksköterska, läkare, psykolog och kurator finns 
tillgängliga för skolan när behov finns. 
Beta startade 2015 och erbjuder 5 olika kreativa program med fokus på innovation. På Beta 
studerar cirka 88 elever. Utöver rektor och elevhälsans personal finns det 8 lärare anställda 
på skolan. Elevhälsans personal består av elevassistent, skolsköterska, kurator, 
specialpedagog och 1 administratör.  
Enkäten besvarades av 66 elever, uppdelat på respektive skola motsvarar det från Alfa 32 
svar och från Beta 34 svar. När svaren delades på kön visade det sig att det var fler manliga 
än kvinnliga elever som besvarat enkäten. 
 

 
Diagram 1. Svarsfördelning uppdelat på kön. N=66 

 
 
 
 
 
 
Nedan redovisas svarsfrekvensen på dessa scenarier för respektive ledarskap. 
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Diagram 2. Svarsfördelning av scenario 1 och 6 som illustrerar auktoritärt ledarskap i enkäten. N=66 

 
Diagram 3. Svarsfördelning scenario 4 och 7 som illustrerar demokratiskt ledarskap i enkäten. N=66 

 
Diagram 4. Svarsfördelning scenario 2 och 8 som illustrerar låt-gå ledarskap i enkäten. N=66 

 
Diagram 5. Svarsfördelning scenario 3 och 5 som illustrerar situationsanpassat ledarskap i enkäten. N=66 
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Elevernas uppfattning om auktoritärt ledarskap 

Läraren bestämmer själv när 
eleverna ska ha prov i matematik. 
Läraren menar att det skapar trygghet 
hos eleverna att läraren själv 
bestämmer datum för provet 

Elever har blivit ombedda att  ha en 
gruppdiskussion i slutet på veckan 
efter lunch med obligatoriskt närvaro. 
På torsdag morgonen har läraren 
ändrat tid för diskussion till före lunch 
då det passar läraren bättre  
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Elevernas uppfattning om demokratiskt ledarskap 

Tillsammans med eleverna har läraren planerat hur 
en redovisning för en uppgift skall göras. Några elever 
frågar om de kan göra den på ett annat sätt, läraren 
lyssnar men inser att detta sätt påverkar uppgiftens 
mål mindre bra, så läraren diskuterar fram  

Eleverna vet att det ska vara högläsning under nästa 
engelska lektion. Läraren före lektionen presenterar 
två val: antingen att läraren läser upp allt själv högt för 
eleverna, eller att läsningen går runt 
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Elevernas uppfattning om låt-gå ledarskap 

Läraren diskuterar med eleverna om vilket läromedel 
dom ska ha till den nya kursen som ska starta. 
Elevernas förslag är inte alls lika bra som den läraren 
tänkt sig. Men ger med sig och tar elevernas förslag 
ändå 

Eleverna ska under en lektion lösa en uppgift genom 
diskussion gällande ett visst givet tema, läraren säger 
inte hur eleverna skall gå tillväga utan låter dom jobba 
fritt. Några elever frågar efter mer exakt struktur för 
diskussionsuppgiften, läraren svar 
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Elevernas uppfattning om situationsanpassat ledarskap 
En klass med elever är väldigt olika i hur dom förstår 
uppgiften på lektionen i svenska. Läraren bestämmer 
sig för att dela klassen och har mer utförlig genomgång 
med den delen elever som inte förstår.  Medans andra 
delen elever som förstår bättre får job 

Läraren märker att majoriteten av klassen inte förstår 
hur man räknar procent i matematik då läraren rättar 
proven. Läraren bestämmer sig för att repetera den 
delen så fler ska förstå fast att tidsschemat spricker för 
kursen. 
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Hur kan ett bra ledarskap i undervisningen beskrivas? 
Utifrån våra scenarion och de svar eleverna gett på våra enkäter och vad resultatet redovisat 
görs här ett försök att beskriva vad ett bra ledarskap i klassrummet är. Ett bra ledarskap 
inrymmer att eleverna får vara med och planera och tillåts att framföra sina åsikter och att 
ledaren faktiskt tar hänsyn till dessa. Ett bra ledarskap innefattar även att få diskutera med 
ledaren om hur uppgifter ska göras och framföras bl.a. att eleverna kan få olika alternativ att 
välja mellan. Eleverna uppskattar när ledaren i klassrummet ger varje elev ett enskilt 
erkännande och när ledaren ser individen och möter upp dessa elever utifrån deras 
kunskapsnivå. Eleverna ser det även önskvärt med kvalitativ (kvalité) kunskap istället för 
kvantitativ (mängd), d.v.s. att få möjlighet för ett bestående lärande över tid. Vad gäller 
beslutsfattning av ledaren när det gäller skoluppgifter visar det att ungefär hälften av 
eleverna tycker att det är bra och hälften tycker det är dåligt. 
De två scenarion som omfattas av den auktoritära ledarskapsstilen pekar åt motsatta håll, för 
scenario 1 har ca 35 av 66 elever angett svarsalternativet bra. För scenario 6 har ca 24 elever 
svarat dåligt och ca 23 elever mycket dåligt. Båda scenarion inbegriper ett agerande som i 
hög grad är styrande och beslutande av läraren. Dock inrymmer scenario 1 beslutsfattande 
gällande strukturmässiga aspekter, prov för datum. Scenario 6 inbegriper en situation där 
läraren enfaldigt har ändrat på en redan utgiven information om när en gruppdiskussion ska 
ta vid. Dessa två utfall kan bero på att struktur och beslut förväntas tas av läraren, men att 
ändra enfaldigt beträffande den information elever redan har erhållit och planerat efter 
upplevs som nonchalant och orättvist. 

Vilket ledarskap kan kopplas till ett bra ledarskap i undervisningen? 
Vad vi kan utläsa av resultatet kännetecknas en bra ledarskap i klassrummet enligt eleverna 
av både en situationsanpassad och en demokratisk ledarskap. Vilket visar sig i 
svarsalternativen för diagram 3 och 5 skildrar att ett låt-gå ledarskap delvis kan vara bra och 
delvis dåligt, då den även visar ett snarlikt utfall mellan kön, kan man göra ett antagande om 
att det snarare handlar om elevers personligheter än könsskillnader i denna fråga. Vad vi 
menar är att de elever som anser låt-gå ledarskapet vara bra är mer självgående och har 
förmåga att ta för sig utan en vilja av att bli styrd av t.ex. lärare i klassrummet. Av de elever 
som anser låt-gå ledarskapet vara dåligt kan ett antagande göras att dessa elever vill ha 
struktur för- och vara delaktiga i arbetsprocessen, samt frågor som rör beslut i 
undervisningen. 

Vilket ledarskap föredras av manliga respektive kvinnliga gymnasieelever? 
När resultatet delas upp utifrån hur manliga respektive kvinnliga elever har svarat 
framkommer några skillnader. Den tydligaste skillnaden mellan manliga och kvinnliga 
elever är uppfattningar om auktoritär och låt-gå ledarskap. Det verkar som om manliga 
elever i högre grad föredrar en auktoritär ledarskap.  

Tabell 1. Uppfattning om auktoritärt ledarskap fördelat på kön. Värdet anges i procent inom respektive grupp. 
 Manliga elever Kvinnliga elever 

Bra/mycket bra 49 35 
Dåligt/mycket dåligt 41 56 

 
Resultatet visar även att manliga elever till viss del föredrar det auktoritära ledarskapet när 
läraren tar kommando över att planera in deadlines för prov. 
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När det gäller låt-gå ledarskap åskådliggör tabellen nedan hur svaren fördelades på 
bra/mycket bra respektive dåligt/mycket dåligt när de delades upp på kön. 

Tabell 2. Uppfattning om låt-gå ledarskap fördelat på kön. Värdet anges i procent inom respektive grupp. 
 Manliga elever Kvinnliga elever 

Bra/mycket bra 50 39 
Dåligt/mycket dåligt 85 48 
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Diskussion 
Studiens syfte var att beskriva vad som kännetecknar det ledarskap i undervisningen som 
gymnasieelever uppfattar som ett bra ledarskap. Eftersom tidigare forskning övervägande 
anmärkt demokratiskt ledarskap som positivt var ytterligare ett syfte att beskriva om 
gymnasieeleverna föredrog något visst ledarskap i undervisningssammanhang. 
 
Utifrån vår studies resultat sett att ett bra ledarskap i klassrummet bl.a. innefattar att läraren 
tillåter eleverna framföra sina önskemål och åsikter, delta i planering, se den enskilda 
elevens behov och som Niculescu (2015) redogjort kan ett bra ledarskap karaktäriseras av 
många varierande förmågor men även breda komptenskriterier. En bra ledarskapsstil är svår 
att precisera och som Lewin, Lippitt och White (1939) tidiga antagande om att personliga 
egenskaper avspeglas i dennes ledarskap, och infiltreras oavsett den ledarskapsstil man 
avser att utöva. Resonemanget delas av Stensmo (2008) som nämner att det inte finns någon 
exakt given mall för hur ett ledarskap faktiskt utövas, då alla människor är olika utifrån 
erfarenheter och personlighet. Genom att organisera och ha förmågan att kunna leda 
eleverna i den klassrumsmiljö som råder är det en del av kriterierna för att uppnå ett bra 
ledarskap. 
 
Det går också att påvisa ett samband mellan vårt resultat och Brantes (2008) indikationer för 
att ett strikt ledarskap med exakt följbara metoder hos dagens unga vuxna inte uppskattas. 
Detta mot bakgrund av att de dominerade ledarskapsstilarna i vårt resultat föreföll det 
demokratiska och det situationsanpassade ledarskapet som är öppet för anpassning, samt ett 
brett utrymme för deltagande och flexibla metoder. Att eleverna i vår studie skulle ge 
ungefär samma åsikter om vad dom tycker gällande demokratiskt ledarskap och 
situationsanpassat ledarskap var ingen överraskning då dessa ledarskapar är snarlika. Vi 
valde trots deras likheter ändå att ha med dessa två stilar eftersom vi var intresserade för att 
se om de kunde påvisa attitydskillnader hos eleverna i vår studie. 
 
I vår studie visade låt-gå ledarskapen på delade meningar från eleverna där ungefär hälften 
tycker att detta ledarskap är bra och resterande av eleverna tycker ledarskapet är dåligt. 
Precis som Einarsen, Hetland, Schanke-Aasland, Skogstad och Torsheim (2007) beskrev är 
detta ledarskaps precisering lite klurigt av anledning att ett låt-gå ledarskap där ledaren 
tenderar att vara en mer eller mindre frånvarande. Detta kan upplevas som att ledaren inte 
bryr sig eller är osäker på sitt ledarskap, men det handlar också om hur gruppen uppfattar 
ledaren. Elevernas svar kan baseras på elevens förmåga att vara självständig varav elever 
som skattat denna ledarskapsstil som bra, kan ha gjort det på grund av att de litar på sitt eget 
omdöme och upplever det tillfredsställande. De elever som angett svarsalternativet dåligt 
kan bero på att de känner sig osäkra när de inte får tydliga instruktioner, de kan även bero 
på att de uppfattar att läraren, som Einarsen et al. (2007) också nämner, inte bryr sig om 
gruppen och huruvida de lyckas med sina studier. Av detta anser vi att ett antagande kan 
göras om att ett låt-gå ledarskap eventuellt kräver en studie som inbegriper bakomliggande 
faktorer och kausalitet, för att urskilja vad svaren egentligen grundar sig på. 
 
De två scenarion som omfattas av den auktoritära ledarskapsstilen pekar åt motsatta håll, för 
scenario 1 har ca 35 av 66 elever angett svarsalternativet bra. För scenario 6 har ca 24 elever 
svarat dåligt och ca 23 elever mycket dåligt. Då båda scenarion inbegriper en hög grad av ett 
styrande och beslutande agerande av läraren kan man spekulera kring varför dessa utfall 
uppvisades och vad det kan bero på? Som Cheng (1994) antytt har ledarskap och 
ledarskapsstilar formats av vuxna och företrädesvis för vuxna kring organisationella 
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intentioner. Karaktärsdragen som beskrivs för ett auktoritärt ledarskap i tidigare forskning 
(Lewin et al. 1939; Stensmo, 2008) är påfallande framställt som mindre positiva. Hur kommer 
det då sig att ca 35 av 66 elever angav det auktoritära ledarskapet som bra?  
En möjlig tolkning mot bakgrund av Chengs (1994) resonemang ovan så handlar det om en 
mognadsprocess av självförtroendet. Vuxna tenderar att mindre grad tycka om auktoritära 
styrande individer då det ofta associeras med makt-kontroll, vilket minimerar möjlighet till 
eget inflytande. I vuxen ålder har man generellt en högre mental mognad som kan bidra till 
att en mer självgående arbetsprocess är önskvärt. Detta bidrar automatiskt till den 
auktoritära ledaren framställs att inneha mindre önskvärda egenskaper. För de unga vuxna 
som elever på gymnasienivå inbegriper är det möjligtvis så att det upplevs som tryggt och 
överskådligt när läraren ger direktiv och tar beslut som eleverna har svårt att ta ställning till.  
 
De resultat som gav höga frekvenser på svarsalternativen mycket dåligt/dåligt utgjordes av 
ett scenario (se diagram 2) där läraren valde att ändra på redan utgiven information av när 
en gruppdiskussion skulle utföras. Den nya tiden beslutades enbart av läraren utan att 
diskutera detta med eleverna. De resultat som gav en hög frekvens på svarsalternativet bra 
utgjordes av ett scenario (diagram 2, scenario 1) där läraren själv bestämmer datum för prov. 
Med detta kan ytterligare ett antagande göras  att direktiv och beslutande av läraren är 
önskvärt när det handlar om struktur för undervisningen, men om läraren enväldigt ändrar 
på dessa upplevs det som mindre respektfullt gentemot eleverna. 
När vi analyserade svaren för scenario 1 och scenario 6 noterade vi även en svag punkt i 
enkäten för dessa scenarion. Varav det scenario som fick ett positivt utfall innehöll orden 
“ger trygghet”. Detta kan ha påverkat utfallet mot bra, scenariot kan undermedvetet 
frambringat en positiv attityd på grund av att vi gav scenariot en värderande riktning. Det 
skulle även här varit förmånligt om enkäten innehöll fler varierande scenarion kring ett 
auktoritärt ledarskap för att urskilja om vårt antagande stämmer. 
Flertalet tidigare studier ger det demokratiska ledarskapet företräde, som bl.a. Cheng (1994) 
tar upp. Svarsalternativen för båda scenariona gällande det demokratiska ledarskapet var 
övervägande bra. Liksom svarsalternativen för båda scenariona gällande det 
situationsanpassade ledarskapet var övervägande bra. Så vad skiljer dem åt? Kan vi av vår 
studie göra ett uttalande om att den ena kan titulera sig som den mest fördelaktiga 
ledarskapsstilen? 
Scenario 3, för situationsanpassat ledarskap påvisar höga värden för svarsalternativen bra 
och mycket bra, varav det sistnämnda har högst värden. I det scenario där läraren 
bestömmer sig för att repetera delar som en del elever inte förstår  (situationsanpassat 
ledarskap) dominerar svarsalternativet mycket bra, varav bra ligger strax efter. Scenariona för 
för demokratiskt ledarskap dominerar svarsalternativen bra, varpå mycket bra ligger strax 
därefter. Det som skiljer ledaskap är att mycket bra för det situationsanpassade ledarskapet 
har den högsta frekvensen, varpå svarsalternativet bra för det demokratiska ledarskapet har 
den högsta frekvensen. Om man utgår från ordinalvariabelnas innebörd (mycket bra) bör 
situationsanpassat ledarskap vara det mest fördelaktiga dessa ledarskapsstilar emellan. 
Dock ligger frekvensen 0 på svarsalternativen för mycket dåligt både på scenario 4 och 7 för 
demokratiskt ledarskap. Svarsalternativet för mycket dåligt för situationsanpassat ledarskap 
ligger på en övervägande låg frekvens för scenario 3 och 5. Förtydligande är att det är 0 av 66 
elever som har angett ett svarsalternativ för mycket dåligt beträffande båda scenariona som 
utmärker ett demokratiskt ledarskap. Där med kan man också uttala sig om att det 
demokratiska ledarskapet är det mest fördelaktiga. Dock är det mer än så som måste tas i 
beaktande för att dra en sådan slutsats då dessa ledarskapsstilar annars antar liknande 
värden. En faktor är tolkning, hur eleverna har tolkat scenariona, men även hur många som 
har fyllt i enkäten med en närvaro och inte slarv. Samt att ca 12 elever sammanlagt för alla 
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fyra scenarion av dessa ledarskapsstilar angett svaret vet ej. För att dra en säker slutats anser 
vi behöva göra studien en gång till eller på andra gymnasium.  
Vår sammanfattande tolkning av resultatet i försök att göra en precisering vilken 
ledarskapstil elever föredrar i undervisningen är att en variation av dessa ledarskapsstilars 
karaktärer utifrån kontexten i klassrummet är en gynnsam ledarskapsstil. Precis som 
Niculescu (2015) belyser att en variation av olika faktorer utgör vilken ledarskapsstil man 
karaktäriserar utan att lägga vikt vid att ta ställning till de redan namngivna 
ledarskapsstilarna. 
 

Metoddiskussion 
Fokusera det viktigaste och det är omständigheter som kan tänkas ha påverkat resultatet ni 
fått. T ex ev. skevhet i scenariot, vilket i kommande studier kan undvikas genom att 
komplettera med intervjuer med utgångspunkt från scenerna. 
Vi bedömer vårt val av enkäter som metod för att samla in vår empiri vara en lämplig metod 
mot bakgrund av studiens problem och syfte. Däremot skulle en longitudinell studie (Bell, 
2006) vara gynnsamt när vi använt oss av enkäter, en longitudinell studie skulle för oss 
innebära en uppföljning av enkätstudien på vårt stickprov, vilket skulle försäkra måttens 
stabilitet. Av anledning mot det som Bell (2006) påpekar, att det är relativt resurskrävande 
gällande tid och åtagande har vi inte haft möjlighet att välja det förfarande. Pilotstudien har 
istället fungerat som vårt verktyg för att stärka graden av reliabilitet och validitet i vår 
undersökning. 
 
Eftersom vi avser att fånga elevers uppfattningar till bra ledarskap har vi använt oss av det 
Bryman (2011) tar upp gällande mätning av indikatorer i avseende till uppfattningar, att en 
ordinalskala kan användas. Valet grundar sig i att våra scenarion avser att fånga situationer 
som elever känner igen sig i och som är relaterade till deras skolmiljö. Vi anser därför att 
ledarskapsstilen kan fångas med en beskrivning av hur de hanterar olika situationer, i 
motsats till att elever ska ringa in olika precisa egenskaper. Vi vill fånga den dimension som 
föreligger i undervisningsmiljön avseende ledarskapsstil. Styrkan i att använda sig av 
scenarion och av ordnialskala ligger i att uppfattningar förhållandevis lätt kan skifta 
beroende på hur en “fråga” ställs. Skulle vi söka att fånga uppfattningar utifrån precisa 
påståenden eller strukturerade sluta frågor i enkäten finns en högre risk att frågans 
formulering i sig- och att det är en direkt fråga, påverkar elevens attityd till frågeformuleringen 
istället för innehållet i frågan. Det skulle minska enkätens inre validitet (Bryman, 2011). 
Nackdelar vi kan se med våra scenarion är att vi missar en fördjupning eftersom följdfrågor 
hade varit bra, det är vi medvetna om och det hade varit intressant att undersöka vad som 
ligger till grund för elevernas uppfattningar. Vi når inte bakomliggande faktorer så som 
tidigare erfarenheter, uppfostran, kultur och miljö genom våra scenarion i enkäten 
Studiens stickprov utgörs av ett bekvämlighetsurval på grund av personliga kontakter på 
våra gymnasium där vi utförde vår undersökning. Elevernas åldrar är medvetet blandat från 
årskurs 1-3 för att nå en större spridning och ett mer övergripande material från elever som 
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går på gymnasiet, än vad vi skulle få om vi riktade oss till en viss årskurs (Bell, 2006). Dock 
är vi medvetna om att svagheten med detta urval är att vi inte kan generalisera vårt resultat 
då vi inte vet vilken population vårt stickprov är representativt för. För att öka 
generaliserbarheten skulle vi behövt använda oss av ex. ett sannolikhetsurval. Däremot hade 
vi fått en möjlighet att själva få närvara på två gymnasieskolor och dela ut enkäterna 
personligen under lektionstid, en chans vi antagit inte är så vanligt förekommande. Detta 
gjorde att vi ansåg tillvägagångsättet som angeläget mot bakgrund av vi kunde öka 
säkerheten av att få en hög svarsfrekvens och minimera bortfallsstorleken. Vilket annars är 
en svaghet med enkätundersökningar (Bell, 2006; Bryman, 2011). 
 

Slutsats 
Flertalet tidigare studier ger det demokratiska ledarskapet företräde, som bl.a. Cheng (1994) 
tar upp. Svarsalternativen för båda scenariona gällande det demokratiska ledarskapet var 
övervägande bra. Liksom svarsalternativen för båda scenariona gällande det 
situationsanpassade ledarskapet var övervägande bra. Så vad skiljer dem åt? Kan vi av vår 
studie göra ett uttalande om att den ena kan titulera sig som den mest fördelaktiga 
ledarskapsstilen? 
Scenario 3, för situationsanpassat ledarskap påvisar höga värden för svarsalternativen bra 
och mycket bra, varav det sistnämnda har högst värden. I scenario 5 för situationsanpassat 
ledarskap dominerar svarsalternativet mycket bra, varav bra ligger strax efter. Scenario 4 och 7 
för demokratiskt ledarskap dominerar svarsalternativen bra, varpå mycket bra ligger strax 
därefter. Det som skiljer ledaskap är att mycket bra för det situationsanpassade ledarskapet 
har den högsta frekvensen, varpå svarsalternativet bra för det demokratiska ledarskapet har 
den högsta frekvensen. Om man utgår från ordinalvariabelnas innebörd (mycket bra) bör 
situationsanpassat ledarskap vara det mest fördelaktiga dessa ledarskapsstilar emellan. 
Dock ligger frekvensen 0 på svarsalternativen för mycket dåligt både på scenario 4 och 7 för 
demokratiskt ledarskap. Svarsalternativet för mycket dåligt för situationsanpassat ledarskap 
ligger på en övervägande låg frekvens för scenario 3 och 5. Förtydligande är att det är 0 av 66 
elever som har angett ett svarsalternativ för mycket dåligt beträffande båda scenariona som 
utmärker ett demokratiskt ledarskap. Där med kan man också uttala sig om att det 
demokratiska ledarskapet är det mest fördelaktiga. Dock är det mer än så som måste tas i 
beaktande för att dra en sådan slutsats då dessa ledarskapsstilar annars antar liknande 
värden. En faktor är tolkning, hur eleverna har tolkat scenariona, men även hur många som 
har fyllt i enkäten med en närvaro och inte slarv. Samt att ca 12 elever sammanlagt för alla 
fyra scenarion av dessa ledarskapsstilar angett svaret vet ej. För att dra en säker slutats anser 
vi behöva göra studien en gång till eller på andra gymnasium.  
Vår slutsats blir därför att en variation av dessa ledarskapsstilars karaktärer utifrån 
kontexten i klassrummet är en gynnsam ledarskapsstil. Precis som Niculescu (2015) belyser 
att en variation av olika faktorer utgör vilken ledarskapsstil man karaktäriserar utan att 
lägga vikt vid att ta ställning till de redan namngivna ledarskapsstilarna. 
 
Slutsats av vår studie 
Eftersom det inte framkom så tydligt gällande vilken ledarskapsstil i klassrummet 
eleverna ansåg vara den mest fördelaktiga går det att föra ett resonemang om våra valda 
ledarskapsstilar karaktärsmässigt möjligtvis överlappade varandra. Valet av ledarskapsstilar 
stöds däremot då vi med studien avsåg att urskilja den ledarskapsstil som elever föredrog. 
Men Chengs (1994) belysning om huruvida de ledarskapsstilar som förekommer “mest” 
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verkligen är applicerbara i klassrumsmiljöer också intressant i relation till vårt syfte. Genom 
att välja de “vanligaste” ledarskapsstilarna som omnämns i tidigare forskning om ämnet, 
även att karaktärsdragen möjligtvis överlappar med varandra, bygger vi vår studie på en 
logisk grund och de nyansskillnaderna mellan ledarskapsstilarna kan ligga till grund för att 
undersöka dessa på ett djupare plan i eventuella vidare studier. Vi menar att 
nyansskillnaderna ledarskapsstilarna emellan kan visa på ett intressant resultat för att 
utveckla och förbättra ledarskap i klassrummet. 
 
 

Framtida studier 
Under denna studieprocess har vi uppmärksammat ett flertal grenar som kan vara 

intressanta för framtida studier. Då vår tidsbegränsning avgjorde ramen för vårt 
självständiga arbete anser vi att resultatet format en grund som kan bidra till 
vidareutveckling av vår studie. Att utveckla vårt resultat och analysera huruvida 
svarsalternativen låg fördelade utifrån varje gymnasium för sig skulle vara intressant då 
majoriteten av de kvinnliga respondenterna erhölls från de ena gymnasiet och majoriteten av 
de manliga respondenterna erhölls det andra gymnasiet. Varav man kan utveckla vårt 
resultat utifrån genusaspekter. Önskvärt i framtida studier vore att välja ett större stickprov 
och en annan urvalsmetod för att kunna dra en slutsats om studiens generaliserbarhet. Att 
analysera både elever och lärares upplevelser genom en kvalitativ studie med intervjuer kan 
ge ett bredare och djupare perspektiv. Men även en förståelse kring orsak och verkan, samt 
om bakomliggande faktorer visar någon skillnad i resultaten för deras upplevelser till ett bra 
ledarskap i klassrummet. För att vidare kunna analysera om det skiljer sig i deras 
upplevelser till ett givet ledarskap. 
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Enkät och Missivbrev 
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Hej!  
 
Tack för att du tar dig tid att svara på vår enkät.  
Vi läser sista terminen i beteendevetenskap på Mittuniversitetet och gör nu vårt 
självständiga arbete i pedagogik C.  
 
Den här enkäten är en del av vårt självständiga arbete och syftar till att se vilka attityder 
elever har till ett gott ledarskap i klassrummet.  
Utifrån svaren kommer vi söka mönster till olika ledarskapsstilar och om någon av dessa 
ledarskapsstilar är att föredra. Svaren kommer behandlas helt anonymt och presenteras 
enbart i tabeller och statistik. Frågorna är upplagda på följande vis:  
 
Du kommer att få svara på 8 stycken påståenden med olika typer av situationer, där varje 
påstående har ett scenario. Ni skall sedan betygsätta hur läraren ter sig för varje scenario 
Ringa in ditt svar.  
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning Caroline och Sarah! 
   
 
 
 
Vänligen fyll i: 
 
Ålder ____ Årskurs ____   Kille  □    Tjej  □ 
 
 
 
Scenario 1 
 
Ø Läraren bestämmer själv när eleverna ska ha prov i matematik. Läraren menar att det 

skapar trygghet hos eleverna att läraren själv bestämmer datum för provet. 
 
Mycket dåligt              Dåligt              Bra              Mycket bra              Vet ej 



 
 

2 

 
 
 

Scenario 2 
 
Ø Läraren diskuterar med eleverna om vilket läromedel dom ska ha till den nya kursen 

som ska starta. Elevernas förslag är inte alls lika bra som den läraren tänkt sig. Men ger 
med sig och tar elevernas förslag ändå. 
 
Mycket dåligt              Dåligt              Bra              Mycket bra              Vet ej 
 
 
 

Scenario 3 
 
Ø En klass med elever är väldigt olika i hur dom förstår uppgiften på lektionen i svenska. 

Läraren bestämmer sig för att dela klassen och har mer utförlig genomgång med den 
delen elever som inte förstår.  Medans andra delen elever som förstår bättre får jobba 
vidare mer självständigt i ett annat klassrum. 
 
Mycket dåligt              Dåligt              Bra              Mycket bra              Vet ej 
 

Scenario 4 
 
Ø Tillsammans med eleverna har läraren planerat hur en redovisning för en uppgift skall 

göras. Några elever frågar om de kan göra den på ett annat sätt, läraren lyssnar men 
inser att detta sätt påverkar uppgiftens mål mindre bra, så läraren diskuterar fram 
tillsammans med eleverna ett nytt alternativ som passar både uppgiftens mål, eleverna 
och läraren. 
 
Mycket dåligt              Dåligt              Bra              Mycket bra              Vet ej 
 
 
 

 
 
 
Scenario 5 
 
Ø Läraren märker att majoriteten av klassen inte förstår hur man räknar procent i 

matematik då läraren rättar proven. Läraren bestämmer sig för att repetera den delen så 
fler ska förstå fast att tidsschemat spricker för kursen. 
 
Mycket dåligt              Dåligt              Bra              Mycket bra              Vet ej 
 
 
 

Scenario 6 
 
Ø Elever har blivit ombedda att ha en gruppdiskussion i slutet på veckan efter lunch som 

är med obligatoriskt närvaro. Eleverna får reda på torsdag morgonen när dom kommer 
till skolan att läraren har ändrat tid för gruppdiskussion till före lunch då det passade 
läraren bättre, utan att bestämma tillsammans med eleverna. 
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Mycket dåligt              Dåligt              Bra              Mycket bra              Vet ej 
 
 
 

Scenario 7 
 
Ø Eleverna vet att det ska vara högläsning under nästa engelska lektion. Läraren berättar 

innan lektionen att högläsningen omfattar kapitel 1, och presenterar två val: antingen 
att läraren läser upp allt själv högt för eleverna, eller att läsningen går runt bland 
eleverna så alla får läsa en liten text var ur kapitlet. Eleverna får sedan bestämma 
tillsammans med läraren vilket utav valen de vill ha. 
 
Mycket dåligt              Dåligt              Bra              Mycket bra              Vet ej 
 
 
 

Scenario 8 
 
Ø Eleverna ska under en lektion lösa en uppgift genom diskussion gällande ett visst givet 

tema, läraren säger inte hur eleverna skall gå tillväga utan låter dom jobba fritt. Några 
elever frågar efter mer exakt struktur för diskussionsuppgiften, läraren svarar att han 
litar på eleverna och låter eleverna jobba på utan vidare instruktioner. 
 
Mycket dåligt              Dåligt              Bra              Mycket bra              Vet  Ej



 


