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Sammanfattning  

Läraren har en betydande roll för undervisningen i skolan och det ställer höga krav på läraren att leda sina elever 

mot ett bra lärande. Således syftade studien till att undersöka hur gymnasieelever och lärare ser på en god ledare i 

klassrummet. Vidare har vi undersökt om det finns könskillnader i elevernas syn på en god ledare. Ytterligare 

undersöktes om ledarskapsstilarna skulle kunna vara en bidragande faktor till en orolig eller en fungerande 

arbetsmiljö. Med hjälp av den tidigare forskningen utformades våra enkäter samt att den utgjorde en grund för vårt 

analysarbete. Studien var kvalitativ och undersökningen genomfördes med två olika enkäter, en för gymnasieelever 

och en för lärare. Urvalet bestod av gymnasieelever och lärare i mellersta Sverige som gick/jobbade på kommunala 

skolor. Sammanlagt deltog 83 gymnasieelever och 7 lärare. I resultatet kan vi se att eleverna framhäver vissa 

egenskaper för en god ledare, den mest frekventa egenskapen är våga leda/ ta tag i problem. Vidare kan vi se att 

elever och lärare föredrar en demokratisk ledarstil främst. Resultatet tyder på att lärarens val av ledarstil kan vara en 

bidragande faktor för hur klimatet i klassrummet upplevs. Könsskillnader syns tydligast i elevernas val av vilka 

ledaregenskaper en ledare ska besitta.  

 

Nyckelord: Ledarskap, Ledaregenskaper, Ledarstilar, Klassrumsklimat, Gymnasiet. 
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1 Inledning 

 

”Läraren ska… stimulera, handleda och stödja eleven och 

ge särskilt stöd till elever i svårigheter” (Gy11, s.10). 

 

Vi tolkar citatet att läraren ska, utöver att undervisa, även handleda och stödja eleven framåt mot att bli en god 

samhällsmedborgare och vi anser att för att kunna utföra det behövs det att läraren besitter god ledarkompetens. 

Lärarrollen ställer höga krav på yrkeskompetensen och lägger vikt på att ständigt reflektera och utveckla sig själv 

som ledare. Detta för att främja elevernas lärande och utveckling i en god lärandemiljö. Elevernas mångfald bidrar 

till att en komplexitet i undervisningen uppstår och därför är det viktigt som ledande pedagog att ha goda 

ledaregenskaper för att klara av att möta detta fenomen och bedriva en undervisning.  

En lärare har sina individuella styrkor och svagheter utifrån sina egenskaper och dessa fungerar bättre eller mindre 

bra beroende på vilken ledarstil läraren har eller använder sig av. Det som formar en lärares naturliga ledarstil kan 

vara entusiasm, behov av struktur, introversion/extraversion, demokratiska/auktoritära drag, 

lärarcentrering/elevcentrering, högröstad/lågmäld samt grad och typ av ångest. Lärarens personlighet och syn på sin 

lärarroll präglar vilken ledarstil läraren väljer. Ibland måste läraren avvika från sin naturliga ledarstil och agera 

annorlunda för att hitta vilken ledarstil som passar bäst vid en viss tidpunkt och i ett givet sammanhang, och det sker 

genom att reflektera regelbundet över sitt agerande i klassrummet. Detta betyder att läraren kan komma att ändra sin 

ledarstil beroende på om förutsättningarna och kontexten förändras (Stensmo 2000). 

Cato Björndal (2011) skriver att klassiska klassrumsstudier har visat att fördelningen av tiden i klassrummet består i 

två tredjedelar som används till muntlig aktivitet, varav läraren tar två tredjedelar av den tiden. Vidare menar 

Björndal att ut av lärarens muntliga aktivitet består hälften av tiden till att beröra ämnesinnehållet och andra hälften 

till att skapa och bevara kontroll i klassrummet. Vi tolkar, om läraren har en god ledarkompetens så kan han/hon 

bidra till ett ökat ämnesrelaterat innehåll under lektionstid jämfört med att lägga ner tid på att skapa och behålla 

kontroll i klassrummet. Vi menar att ledarkompetensen kan vara en möjlig faktor för att kunna ändra den fördelning 

och fokus som Björndal menar finns.  

Det finns många definitioner av begreppet ledarskap. Alan Bryman har formulerat sin beskrivining av ledarskap till: 

“Leadership is the creation of a vision about a desired future state which seeks to enmesh all members of an 

organization in its net” (Bryman 1986, s.6). 
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Ytterligare författare definierar ledarskap på följande vis: ”Ledarskap handlar om en subtil process som rör 

ömsesidig påverkan där tanke, känsla och handling förenas för att skapa samarbete och för att uppfylla syften och 

värden som både ledare och ledda kan ställa upp på” (Bolman & Deal 2005, s. 337). 

Anledningen till att vi valt att ta upp Bryman och Bolman och Deals definitioner är för att dem kan ses som 

varandras motpoler där Bryman talar om ett ledarskap som präglas av ledarens dominans medan Bolman och Deal 

eftersträvar ett samarbete och ömsesidig påverkan inför uppgiften. Detta visar på vidden av begreppet ledarskap och 

inom detta så finns det olika ledarskapsstilar som lutar mer mot ena polen än den andra eller är blandat mellan de 

olika polerna, vilket kommer visa sig senare i uppsatsen där vi tar upp olika ledarstilar.  

 

1.1 Syfte 

 

Den tidigare forskningen har ett fokus på ledarskap som utgår från skolledning och rektorers ledarskap inom 

skolväsendet. Vi vill därför se på ledarskap från en annan vinkel. Vi vill undersöka hur ledarskapet kan ses från 

elevers perspektiv. Genom att undersöka elevers syn på en god ledare kan vi som blivande lärare få oss en 

uppfattning och möjligtvis kunskap om hur vi kan komma nå ut till fler elever med vårt sätt att leda och i slutändan 

bli mer uppskattade lärare av eleverna. Vårt syfte är att undersöka hur gymnasieelever ser på en god ledare i 

klassrummet. Vi vill undersöka om det finns skillnader, mellan flickor och pojkar, i synen på egenskaper och 

ledarstilar som en god ledare ska besitta och om ledarskapsstilarna skulle kunna vara en bidragande faktor till en 

orolig eller en fungerande arbetsmiljö. En undersökning av lärarnas syn kommer även ske, vilket i denna studie 

syftar till att vara en referensram för diskussion av elevernas resultat.   

 

1.2 Frågeställningar  

Våra frågeställningar är följande.  

1. Hur är gymnasieelevers syn på en god ledare i klassrummet? 

2. Skiljer sig flickor och pojkars syn åt? 

3. Uppfattar elever och lärare att det finns ett samband mellan ledarskapsstil och klassrumsklimatet? 

4. Hur är lärarnas syn på en god ledare i klassrummet?  
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1.3 Disposition 

Efter denna inledande del kommer följande upplägg där vi börjar med att i kapitel 2 beskriva teorietiska 

utgångspunkter för ledarskap, vad ledarskap är, vanligt förekommande ledarstilar/ledarskap och egenskaper som en 

ledare ska besitta. I Kapitel 3 redogörs metoddelen innehållande metodval, urval, tillvägagångssätt, utformandet av 

enkäterna, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet, etiska överväganden och databearbetning och analysförfarande. I 

Kapitel 4 redovisas resultatet från vår enkätundersökning. Kapitel 5 är analysen av resultaten. I kapitel 6 för vi en 

diskussion kring resultaten. Kapitel 6, slutsats, svarar vi på frågeställningarna samt tankar om framtida forskning.  

Sist finns våra källor i form av en referenslista. I Bilaga 9.1 och 9.2 finns enkäterna från undersökningen.  
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2. Bakgrund 

2.1 Litteratursökning och avgränsning 

Vi gjorde en databassökning i Summon™, ERIC och Google efter bland annat orden ”ledarskap” och 

”ledarskapsteorier”. Under tiden vi letade efter material till arbetet såg vi ganska snabbt att en avgränsning var 

nödvändig. Vi gallrade bort litteratur efter deras titlar och inriktningar. Ledarskap sträcker sig över flera områden 

och är ett fenomen som kan te sig i olika former. Därför har vi valt att avgränsa oss till ledarskap som är kopplat till 

lärare som arbetar i klassrum.  

2.2 Ledarskap 

Ledarskap kan te sig i många olika former. Vi kommer att kort gå igenom ledarskap historiskt, vad ledarskap är och 

vilka egenskaper som en god ledare ska besitta. Det vi även kommer ta upp är att det förekommer olika ledarstilar, 

vad som karaktäriserar dem och hur det påverkar gruppen/ eleverna. Vi kommer avgränsa oss till den typ av 

ledarskap som är relaterad till skolsammanhang. De ledaregenskaper och ledarstilar som vi kommer ta upp kommer 

vara en viktig del i utformningen av enkäten. Vi har i vår studie empirin i fokus inte en teori. Vår bakgrund kommer 

ligga till grund för vår analys av resultatet.  

2.3 Ledarskapets utveckling 

Eva Wikberg (1998) skriver att det har skett en utveckling av ledar- och lärarrollen i Sverige där det har gått från att 

ha varit strängt auktoritär då skolorna startades under mitten av 1800-talet till att idag blivit mer demokratisk och 

grupporienterad. När 1969 års läroplan trädde i kraft togs bl.a. betygen bort i de flesta årskurserna och läxor blev 

frivilliga.  Hon tar vidare upp att den ”låt gå mentalitet” som formades, i och med denna läroplan, kom att prägla den 

svenska skolan under 1970-talet och var en stor bidragande faktor till att forma dagens demokratiska och 

grupporienterade ledarskap.  

2.4 Vad är ledarskap 

Ledarskap är enligt Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik (2002) ett speciellt beteende som människor använder för 

att påverka andras inställning, tänkande och handlingar. Ledarskap är en process som sker människor emellan med 

en strävan att influera andra. Liselott Ohlson (1996) menar att graden av inflytande som finns på en annan person 

definierar ledarskapet. Detta ledarskap kan delas in i två delar. Den ena delen handlar om planering, styrning, 

igångsättning och att försöka skapa en struktur. Där man sätter grunden och ramarna inför aktivitet eller arbetet. Den 

andra handlar om att bekräfta, ge stöd för handlandet i aktiviteten eller arbetet och skapa en trygg miljö där det sker 

en konstant feedback. Ledarskapets syfte är att få andra att åstadkomma mer samtidigt att få dem att trivas i arbetet. 

Detta kan relateras till skolsammanhang och Silwa Claesson (2002) är inne på samma spår där hon beskriver hur 

pedagogens roll är i förhållande till eleverna. Hon menar att pedagogens uppgift är att hjälpa eleverna att sätta upp 



5 
 

personliga mål och ingripa när eleven fastnat och behöver hjälp att jobba vidare med att uppnå målet genom att 

förklara och uppmuntra, och arbeta mot ett positivt klassrumsklimat som är öppet och respektfullt.  

2.5 Goda ledaregenskaper 

Det finns speciella personlighetsdrag och egenskaper som skiljer goda ledare från andra och Jacobsen och Thorsvik 

(2002) drar några slutsatser från tidigare forskning i ämnet. Jacobsen och Thorsvik har haft fokus på skolledning, 

rektor och lärare samband vilket vi i vår studie vill överföra till att ha ett lärare- elev samband. De personlighetsdrag 

som de tar upp är följande: 

1. Hög aktivitetsnivå, där ledaren är energisk och har en hög arbetsmoral. 

2. Hög intelligens, där ledaren hamnar lång över genomsnittet på IQ-test eller andra psykologiska metoder. 

3. Bra självförtroende, ledaren tror sig kommer vara inflytelserik och tror sig kunna nå de uppsatta målen. 

4. Maktorientering kombinerat med makthämning, kunna hantera sin maktposition på rätt sätt. Ledaren utövar 

sin makt men har en ödmjuk inställning och missbrukar inte den. 

5. Stark prestationsönskan, ledaren sätter höga mål för sig själv är bestämd och målmedveten att nå dem. 

6. Utåtriktning och säkerhet i sociala situationer, ledaren är engagerad i att försöka få sina medarbetare med sig 

för att uppnå målen (Jacobsen & Thorsvik 2002). 

Dessa 6 egenskaper kommer vara ett viktigt redskap i vår analys och diskussion senare i uppsatsen. Eftersom vi 

vill jämföra Jacobsen och Thorsviks ”lista” med våra deltagares val av viktiga egenskaper en god ledare ska 

besitta. Egenskapen hög aktivitetsnivå kan styrkas av Ohlson (1996) där ledarskap bland annat handlar om 

planering, styrning och igångsättning. Deras sista egenskap utåtriktning och säkerhet i sociala situationer går att 

relatera till Claesson (2002) där ledaren bland annat förklarar, uppmuntrar och arbetar mot ett öppet, respektfullt 

och positivt klassrumsklimat.  

2.5.1 Egenskaper en ledare ska besitta 

Hanna Henriksson och Marina Rönnlund har i sin C-uppsats, Betydelsefulla ledaregenskaper- Ur 

personalperspektiv, redogjort 16 egenskaper som en ledare ska besitta utifrån en översiktlig sammanfattning av 

många olika författare. Studien har ett organisationsperspektiv men det är applicerbart till skolväsendet då även 

skolan är en organisation, dock måste vi formulera om från chef till lärare och anställda till elever. Detta är vår 

omformulerade version av deras lista av 16 egenskaper och dess korta förklaringar. De 16 egenskaperna är 

följande:  
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1. Intelligens – Begåvning 

Forskare har funnit att intelligens och begåvning är en viktig egenskap för ledarskapet. Med intelligens 

menar man på hur bra man är på att lösa problem, inhämtar och lagrar ny information samt hur väl hanterar 

nya erfarenheter.  

2. Social intelligens 

Att kunna se varje elevs unika sidor och individuella kvalitéer är social intelligens. Att se varje människas 

möjligheter och det dem kan utvecklas till är en annan viktig del som social intelligens kan bidra med. Detta 

är en viktig kompetens för att som ledare kunna hantera till och mellan sina elever. 

3. Flexibla personlighetsdrag – Vidsynthet 

För att vara flexibel och vidsynt behöver ledaren ha mod att utmana nya situationer, även om det kan leda till 

ett sämre resultat än vad det var tänkt från början. Många gånger går det att tolka vidsynthet som en motsats 

till fördomsfull. Om en ledare är fördomsfull istället för vidsynt så går denne miste om att se individen så 

som den egentligen är. 

4. Självförtroende 

För att klara av de utmaningar som en ledare ställs inför, behöver ledaren ett gott självförtroende. Det är 

viktigt att en ledare har inre trygghet och bra självförtroende för att kunna tillämpa ett gott ledarskap. Att 

kunna skapa självförtroende hos sina elever och själv ha ett gott självförtroende som ledare brukar hänga 

ihop. Det går inte att ge någon något man inte har. 

5. Självkännedom/ Självkontroll 

Självkontroll handlar om att tänka igenom sitt handlande innan man handlar, att ha förmågan att kontrollera 

sina impulsiva beteendeförändringar. Tvivlar en ledare på vem han eller hon är och är osäker i sin ledarroll 

har man troligtvis inte en god självkännedom.  

6. Analysförmåga 

Personligheten hos en analytisk person kan ses vara aningen känslokall. Personen besitter god förmåga att 

fatta kloka, fördelaktiga beslut och kan göra överväganden och avstå från beslut som kan vara riskabla. En 

analytisk person är duktig på gallra bort irrelevant information och ta till sig det som är viktigt. Personen har 

ett bra omdöme som sällan slår fel men kan upplevas som lite fantasilös. 

7. Kreativ – Fantasi – Idérik 

Det är viktigt med kreativitet för att lösa problem och för att komma med nya förslag och lösningar behöver 

man vara idérik. För att kunna utföra ett lyckat ledarskap behövs det att ledaren besitter egenskaper som att 

vara kreativ och idérik. Att vara alltför kreativ kan riskera att eleverna och kollegorna inte får den arbetsro de 
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behöver. En annan risk som kan uppstå är att det sällan finns tid för analyser och utvärderingar ifall det sker 

för stora förändringar. 

8. Ge medarbetarna positiva signaler och bekräftelse 

Det är viktigt att ledaren visar eleverna uppskattning när de gör något bra för att stärka deras självbild och 

självkänsla. Genom att berömma och ge bekräftelse åt eleverna kan det bidra med att förebygga elevernas 

osäkerhet och istället motivera och stärka dem för fortsatta arbeten.  

9. God kommunikatör – kunna lyssna – sända ut ett budskap 

 Källan till irritation och frustration ligger oftast i bristande kommunikation. Kommunikation med kollegor 

och elever är en ständigt pågående process och det är något som man måste arbete med. Ledare är ofta 

beroende av kollegor och elevers arbetslust och ansvarstagande. 

10. Att våga leda 

Att våga leda är en viktig del i ledarskapet och för att våga leda måste man börja våga rannsaka sig själv, 

kunna uttrycka sina åsikter och stå bakom dem. Det är viktigt att veta vad man själv vill, vad man har för 

värderingar och vilken människosyn man har. Att våga leda innebär att ta risker som att göra fel eller inte bli 

omtyckt, samtidigt måste man våga vara öppen för nya idéer eftersom det sällan finns bara ett sätt att gå 

tillväga. 

11. Att engagera och motivera  

För att kunna motivera och engagera sina elever måste läraren själv vara väldigt engagerad och motiverad 

inför uppgiften.  En ledare kan inte engagera eleverna mer än vad den själv känner sig engagerad. Det är 

väldigt sällan att elevernas motivation är högre än ledarens. 

12. Sammarbetsförmåga 

Ett antal fenomen uppstår när ett möte mellan människor sker och det är viktigt att förstå vad som påverkar 

sammarbetet vid en sådan situation mellan individerna. Varje individ har sin egen bakgrund och histioria 

som påverkar mötet och sammarbetet. Relationen mellan ledare och medarbetare inverkar på en hel 

organisations utveckling och det var inte först i början av 1950-talet som man förstod hur viktigt den 

relationen är. 

13. Positiv människosyn 

En optimistisk ledare bär på en stark och positiv livssyn, de har en positiv syn på framtiden och tror gott om 

andra människor. Denna optimist grundar sig på en känsla som individen har, någon slags kallelse om att den 

har en betydelsefull roll att genomföra. 
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14. Öppen och lyhörd 

Lyhördhet handlar om att kunna förstå, stötta och sätta sig in i andras livssituationer. En ledare som inte är 

lyhörd kan den gå miste om viktiga signaler som eleverna sänder. Det krävs att ha en balansgång när det 

gäller att vara öppen och lyhörd. För skulle en ledare vara för lyhörd mot sina elever så finns risken att 

ledaren får ställa upp alltmer på elevernas krav. Därför är det viktigt att sätta gränser tidigt. 

15. Vara tillgänglig som ledare 

En ledare som är tillgänglig är viktigt eftersom utan en tillgänglig ledare så finns det risk att en informell 

ledare tar över. Tillgängligheten främjar både ledarens och elevernas hälsa i form av minskad stress och 

utbrändhet. Den fysiska tillgängligheten med ett nära samarbete är högt uppskattat.  

16. Vara stabil – Trygg 

Pålitlighet finns inte där från början utan är något som växer fram allt eftersom individerna sammarbetar och 

skapar tillit till varandra. Det är viktigt att känna sig själv för att kunna känna sig trygg och för att sedan 

kunna öppna upp sig och lita på andra. Ledare med hög pålitlighet visar sig vara effektiva, duktiga på 

planering och är hårt arbetande för att färdigställa det de engagerat sig i (Henriksson & Rönnlund 2007). 

Eftersom vi inte funnit något om egenskaper från tidigare forskning med samma avgränsning som vi valt att 

undersöka, har vi valt att ta ovanstående ledaregenskaper och formulerat om dessa till att vara mer förståeliga och 

passande för skolvärlden. Jacobsen och Thorviks (2002) 6 egenskaper kan återspeglas i ovanstående 16 egenskaper. 

Detta genom till exempel att båda uppger hög intelligensnivå och bra självförtroende. Även Jacobsen och Thorsviks 

sista egenskap om utåtriktning och säkerhet i sociala situationer där ledaren ska engagera sina medarbetare till att 

uppnå målen kan liknas vid Henriksson och Rönnlunds elfte egenskap att engagera och motivera. Att ha med dessa 

16 egenskaper i vår undersökning ger oss ett större urval att erbjuda våra deltagare och det hjälper oss att ta reda på 

hur väl Jacobsen & Thorsviks egenskaper stämmer överrens med våra deltagares syn. Genom att ta reda på om våra 

deltagares svar stämmer överrens med Jacobsen och Thorsviks egenskaper när de har ovanstående 16 egenskaper att 

välja på, så kan vi besvara vår första frågeställning: Hur är gymnasieelevers och lärares syn på en god ledare i 

klassrummet?  

2.6 Ledarstilar 

Det finns en mängd ledarskaps stilar, och enligt Cristian Lima (2007) är ledarstilar så som auktoritär-, demokratisk- 

och låt gå ledarstilarna vanligt förekommande inom det pedagogiska området. Dessa är naturligtvis grovt dragna.  
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En auktoritär ledare är bestämd i sin stil och är beroende av att dem han leder gör som han beordrar. Den auktoritäre 

ledaren tillåter inte att bli ifrågasatt i sitt beslutstagande. Behov av att hävda sig och att vara intolerant mot andra är 

två egenskaper hos en auktoritär ledare (Ohlson 1996). En ledare med denna sorts ledarstil ser eleverna som viktiga 

komponenter för att nå dit han vill. Ledaren ser eleverna som att de brister i egenskaper som att ha överblick och 

personligt ställningstagande (Nasenius 1998). Den autoritära ledaren distanserar sig klart och tydligt från eleverna, 

tar alla beslut själv och det utan att rådgöra med eleverna. Ledarskapet utgår från att eleverna är ansvarslösa 

individer som behöver struktur och ordning och reda. En sådan ledarstil skapar ofta ett beroende hos individerna för 

den dominanta ledaren som ser dem som ansvarslösa och okunniga. Den auktoritära ledarens krav på ordning och 

reda kan skapa en rädsla osäkerhet hos individerna, men en viss trygghet när ledaren styr (Maltén 2000). 

Den andra ledarskapsstilen är den demokratiska ledaren. Ledaren har en acceptans för sin ledarroll och fattar 

nödvändiga beslut men integrerar eleverna. Ledaren har det övergripande ansvaret men samarbetar med eleverna 

och fördelar ut uppgifter och beslutsfattande ansvar till dem (Ohlson 1996). Den demokratiske ledaren låter eleverna 

vara aktiva och ta del av planering och genomförande där de tar beslut tillsammans. Eleverna förväntas ta eget 

ansvar men ledaren finns till hands när hjälp behövs. Ledaren främjar mot ett ökat samarbete genom att arbeta 

tillsammans med eleverna och uppmuntra till kommunikation. Denna ledarstil är tydlig med förklaringar inför 

arbetsuppgifter och att det är eget ansvar som gäller. Ledaren utgår från att eleverna är självförverkligande (Maltén 

2000). 

Den tredje ledarskapsstilen är ”låt gå” ledaren och kan ses som antagonist till den auktoritäre ledaren. Ledaren tar 

sällan några beslut utan överlämnar självmant sitt ledarskap till gruppen som själva styr lektionen (Nasenius 1998). 

Ledaren är tillbakadragen i förhållande till eleverna och är mer tillmötesgående med eleverna där de tillåts att få fria 

tyglar så länge de håller sig till ämnets och lektionens ramar. Ledare med denna ledarstil ger eleverna råd, stöd och 

hjälp endast då de själva frågar efter det. Detta ostrukturerade ledarskap kan leda till att eleverna blir osäkra och 

vilsna (Maltén 2000).  

Vi har valt att ha med situationsanpassat ledarskap under samma kategori som ovanstående ledarstilar eftersom 

situationsanpassat ledarskap är ett samlingsnamn för olika ledarstilar som ledaren växlar mellan. Till skillnad från de 

ovan nämnda ledarstilar, auktoritär, demokratisk och låt gå, så låter denna typ av ledarskap situationen bestämma 

vilken ledarstil som ska användas. De ledarstilar som ingår i situationsanpassat ledarskap är följande: instruerande, 

coachande, stödjande och delegerade. Beroende på elevernas kunskaper och mognad så anpassar ledaren sin 

ledarstil. På så sätt är den ledare som bäst kan anpassa sitt ledarskap till situationen den som är den bättre ledaren. 

Instruerande ledare passar bra när eleverna är nya och/eller moment ska utföras. En instruerande ledare har större 

fokus på att fullfölja uppgifterna än att utveckla relationerna till sina elever. Efter att eleverna arbetat med en uppgift 

under en längre tid och eleverna uppfattas ha fastnat i uppgiften eller det finns någon form av problematik, så ska 
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ledaren använda sig av en coachande ledarstil. Till skillnad från en instruerande ledare så har en coachande ledare en 

starkare relationsinritning till eleverna. När elevernas självförtroende vacklar behövs en stödjande ledarstil som har 

en väldigt stark relationsinriktning där ledaren ger mycket beröm och stöd till eleverna. Uppgiftsinriktningen är inte 

lika stark eftersom eleverna uppfattas behärska sina uppgifter. Den delegerande ledarstilen kan tillämpas till en 

grupp elever som har erfarenhet och kan arbeta självständigt. Här jobbar ledaren målstyrt där eleverna arbetar mot 

att nå de uppsatta målen. Ledaren har en mindre relations- och uppgiftsinriktat förhållningsätt eftersom eleverna 

klarar av att utföra sina arbetsuppgifter med gott självförtroende. Det är viktigt att ledaren inte håller samma nivå 

hela tiden, utan utvecklar sitt ledarskap i takt med elevernas utveckling och mognad. Elever med låg mognadsnivå 

bör mötas med en stor uppgiftsinriktning medan elever med hög mognadsnivå behöver bemötas med ett delegerande 

förhållningssätt (Hersey, Blanchard & Johnson 2000).  

Vi har valt ovanstående ledarstilar och ledarskap eftersom de var de mest förekommande vid vår sökning av 

”ledarskap” och ”ledarskapsteorier” och därigenom valde vi att avgränsa oss till de mest frekventa. Vi kommer att 

ställa dessa ledarstilar och ledarskap mot varandra i enkätfrågor för att få ytterligare svar på vår första frågeställning: 

Hur är gymnasieelevers och lärares syn på en god ledare i klassrummet?  

2.7 Tidigare forskning 

I dagens skola bör en lärare besitta minst tre kompetenser, enligt Christer Stensmo (1997). De tre kompetenserna är 

ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens. Han menar att med ledarkompetens ska läraren kunna 

leda och organisera skolklasser och kunna dela upp elever i grupper med olika arbetsuppgifter. Även att hantera 

frågor om bl.a. disciplin och elevomsorg utgör en del av ledarkompetensen. Ytterliggare en sak som lärare bör 

kunna, enligt Stensmo, är att individualisera elevers lärande och arbeten. Läraren har två uppgifter enligt Doyle 

(refererad i Stensmo 1997), det är att vägleda lärande och upprätthålla ordning. Med att vägleda lärande menar 

Doyle att det innefattar kunskap om den kognitiva inlärningsprocessen och ämneskunskap. Att upprätthålla ordning 

handlar om att ha kunskap om den sociala inlärningsprocessen, klassrummets socialpsykologi och effekterna av de 

olika ledarstilarna. Stensmo (2008) har även gjort undersökningar om ledarskap i klassrummet. Han skriver att 

forskning visar att situationsanpassat ledarskap är viktigt, eftersom ett varierat ledarskap där man väljer olika 

strategier är en nödvändighet. Bodil Wennberg och Sofia Norberg (2004) skriver i sin bok att ledarskap har att göra 

med personlighet och förmåga, och att ledarskap inte ska ses som något oföränderligt eller fast beteende. En ledare 

är inte låst till ett ledarskap utan kan ändra sitt ledarskap allteftersom. Wennberg och Norberg menar att en ledares 

uppdrag är att anpassa sitt ledarskap till gruppens förutsättningar och mognad. 

Ohlson (1996) anser att man kan påverka sitt ledarskap genom att vara väl förberedd, kunna engagera eleverna, vara 

entusiastisk och vara tydligt när man förklarar instruktionerna. Hon skriver att i ett klassrum påverkar en ledare 

eleverna genom sin sinnesstämning och sin erfarenhet. Eftersom läraren är en normförmedlare är viktigt att läraren 
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är duktig på att föra vidare de normer som skolan och samhället bygger på. Vidare säger Ohlson att det är viktigt att 

läraren kan skapa trygghet i grupper där eleverna vågar och kan vara sig själva, genom att skapa förtroende och 

bygga relationer till eleverna kan ledaren nå detta.   

Lars-Åke Kernell (2002) skriver om lärares arbetsledande kompetens, där han menar att en lärare ska kunna växla 

mellan positionerna om att vara samordnande och arbetsledande auktoritär. För att kunna kontrollera lektionerna på 

bästa sätt måste läraren vara tydlig, och på så sätt kan det även leda till att skapa en bättre struktur. Att vara flexibel 

är ytterligare en sak som kan leda till en bättre lärandemiljö. Det är även viktigt för läraren att kunna sätta klara 

gränser och förklara vilka de är, och påminna eleverna om dem om hon/han behöver det. 

I boken Psykologi, skriven av Levander (1995), behandlas ämnet ledarskap. Levander hänvisar till ett experiment 

som gjordes på 1930-talet av Kurt Lewin, experimentet var om olika ledarstilar. Resultatet visade att de grupper som 

var ledda av auktoritära ledare hade störst kvantitet, där grupperna lyckades klara av fler moment än grupper som 

var ledda av andra ledarstilar. De grupper som var ledda av demokratisk ledare hade bäst kvalité på arbetet och de 

presterade bra även i ledarens frånvaro. Låt gå ledda grupperna med den passiva ledaren hade mindre bra resultat, 

deras kvantitativa och kvalitativa resultat var lägst. En annan sak som också stack ut var att trivseln och stämningen 

hos de demokratiskt ledda grupperna var bäst. Vidare menar Levander att en blandning av olika ledarstilar är mest 

förekommande i verkliga livet (Levander 1995).  
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3. Metod 

I metoddelen kommer vi att ta upp val av metod, urval och tillvägagångssätt. Avslutningsvis tar vi upp validitet, 

reliabilitet, generaliserbarhet och etiska överväganden. 

3.1 Val av metod, urval och tillvägagångssätt 

3.1.1 Val av metod 

För att ta reda på våra frågeställningar använde vi oss av en kvantitativ forskningsmetod, vilket används för att mäta 

och analysera data. Kvantitativa metoder utgörs vanligast av enkätundersökningar och intervjuer (Eliasson 2010). Vi 

har använt oss av en standardiserad och semistrukturerad enkätstudie. Standardisering betyder att enkäten består av 

exakt samma frågor för samtliga deltagare. Semistruktur innebär att enkäten består av dels frågor med fasta 

svarsalternativ men också frågor med möjlighet att motivera sitt svar med egna ord, så kallade öppna frågor (Patel & 

Davidsson 2011).  

Det som vi går miste om när vi väljer att göra en kvantitativ studie, till skillnad från kvalitativ studie, är djupare och 

mer detaljerade svar. Däremot får vi en mer generaliserad bild över en större populations åsikter med den studie vi 

valt. En annan fördel att använda sig av kvantitativ studie är att det är det bättre alternativet om man har tidsbrist då 

det går snabbare att utföra och summera.  

3.1.2 Urval och tillvägagångssätt 

Vi har avgränsat vårt urval till att bestå av gymnasieelever och lärare i mellersta Sverige som går på kommunala 

skolor. Först tog vi reda på hur många kommunala gymnasieskolor det fanns i vår valda stad i mellersta Sverige och 

närliggande kommuner. Därefter tog vi kontakta med dem för att få klartecken att utföra vår enkätundersökning. 

Beroende på hur många som var villiga att ställa upp påverkade vår generaliserbarhet.  

Vi skickade ut en förfrågan via mail där vi skrev att vi undersökte ledarskap i klassrummet och att vi sökte både 

lärare och elevers medverkan i vår enkätundersökning. Vi talade om hur lång tid enkäten uppskattades att genomföra 

och att vi ville presentera oss själva och vårt syfte inför våra deltagare innan de genomförde enkätfrågorna. Vid 

kontakt bestämde vi tillsammans med lärarna vilken dag och tid som passade bäst för att komma dit och utföra vår 

enkätstudie. Vi utförde vår enkätundersökning på flera klasser och lärare vilket tillslut resulterade i sammanlagt 90 

deltagande, 83 elever och 7 lärare. Genom att vara på plats vid enkätundersökningen så minimerades risken för 

missförstånd samt att vi direkt kunde svara på eventuella frågor eller oklarheter. Vi försäkrade våra deltagare om 

anonymitet och att det var frivilligt att delta. Enkäten tog ca 10minuter att genomföra.  
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3.2 Utformning av enkäter  

I utformandet av enkätfrågorna var det viktigt att ha i åtanke att formulera oss kort och använda oss av ett språk så 

att deltagarna förstod (Eliasson 2010).  I enkätfråga 3, i elevenkäten (se bilaga 9.1), valde vi att istället för att 

formulera oss: Vilken ledarstil föredrar du, så lade vi till ordet personligen för att förtydliga att vi ville ha reda på 

vilken ledarstil just dem föredrog. Vi sökte heller inte svar på mer än en sak per fråga (Eliasson 2010). Enkäten var 

tämligen komprimerad för att inte tappa deltagarnas intresse. Enkätens utformning var som sådan att de viktigaste 

frågorna kom först, men även att frågor med liknande stoff kom efter varandra. Vi konstruerade två enkäter, en för 

gymnasieelever (se bilaga 9.1) och en för lärare (se bilaga 9.2). Frågorna var liknande men dem var anpassade till 

målgruppen. En tydlig anpassning i våra enkäter kan ses på fråga 4 där vi frågade eleverna vilken ledarstil/ledarskap 

dem ansåg dominerade bland sina lärare och lärarna frågade vi vilken ledarstil/ledarskap dem ansåg dominerade 

bland sina kollegor. Vi valde att ge deltagarna en kort beskrivning av varje ledarstil invid de frågor där dessa togs 

upp, fråga 3 och 4. Detta menar vi skulle ge dem en bättre bild av vad ledarstilarna innebär och ge dem en bättre 

förståelse som grund för deras svar.  

Tidigare i uppsatsen har vi tagit upp hur ledaregenskaper och ledarstilar/ledarskap finns med i enkäten och varför(s. 

7, 10, 12). Andra frågor i enkäten handlade om hur de olika ledarstilarna och ledarskapet påverkade 

klassrumsklimatet. Varje ledarstil fanns i en egen fråga, där ledarstilen/ledarskapet ställdes mot påverkan av 

klassrumsklimatet, för att lättare kunna se eventuella skillnader. De enkätfrågor vi utformat kan tolkas haft följande 

uppdelning i enkäten: att fråga 2 och 3, som handlade om egenskaper och ledarstil som föredrogs, svarade på 

uppsatsens första och fjärde frågeställningar; Hur är gymnasieelevers syn på en god ledare i klassrummet? och Hur 

är lärares syn på en god ledare i klassrummet? Fråga 4 som handlade om vilken ledarstil eleverna ansåg 

dominerade bland sina lärare och vilken ledarstil lärarna ansåg dominerade bland sina kollogor, bidrog också till vår 

första och fjärde frågeställning. Resterande frågor skiljs åt mellan elever och lärares enkät. Fråga 5-8 av elevernas 

enkät, handlade om ledarstilar påverkar kassrumsklimatet, vilket syftade till att ge svar på vår tredje frågeställning; 

Uppfattar elever och lärare att det finns ett samband mellan ledarskapsstil och klassrumsklimatet? Lärarnas fråga 5, 

om hur väl deras ledarstil passar alla elever, svarade på en del av vårt syfte; Hur är lärares syn på en god ledare i 

klassrummet? Fråga 6, om hur deras ledarstil tros påverka klassrumsklimatet, syftade till att svara på vår tredje 

frågeställning. En annan frågeställning i vårt syfte var: Skiljer sig flickor och pojkars syn åt? och den jämförelsen 

sker på samtliga frågor vilket kommer visa sig i analysen av resultatet.  

3.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Med validitet menas ur forskningssynpunkt hur väl det vi vill undersöka verkligen undersöks (Bryman 2011). En 

studies reliabilitet beskriver studiens replikerbarhet, det vill säga hur väl studiens resultat kan upprepas. 

Forskningens mål är att kunna generalisera och det uppfylls enbart om studiens resultat går att applicera till en annan 
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grupp, miljö och sammanhang. Den relation som skapas mellan forskaren och deltagarna är väsentlig att bli god, 

dels för att om forskaren uppfattas som trogen kan detta påverka deltagarna att svara och svara med större 

tillförlitlighet och också vara en hjälp till att öka reliabiliteten och validiteten av studien (Trost 1986).  

Våra enkätfrågor är nära kopplade och relevanta till våra frågeställningar, vilket vi anser ökar studiens validitet. Ett 

exempel på det är fråga två i enkäten som avser att ta reda på vilka sex egenskaper en god ledare i ett klassrum ska 

besitta, vilket även är en av våra frågor och en del av vårt syfte. Reliabiliteten kan stärkas genom att vi har gjort en 

noggrann förklaring av tillvägagångssätt och på så vis är studien replikerbar. Det har varit viktigt för oss att få så 

många deltagare som möjligt i vår undersökning för att få en stark generaliserbarhet då vi vill undersöka en viss 

population.  

3.4 Etiska överväganden 

De fyra grundläggande forskningsetiska kraven som finns inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen 

är informationskravet där forskaren ska informera dem som deltar i undersökningen om studiens syfte och vilken 

uppgift de kommer att ha i undersökningen samt deras villkor. De ska känna till att det är frivilligt att delta och att 

de kan avbryta sin medverkan när de vill. Ett andra krav är samtyckeskravet där forskaren måste få deltagarens 

samtycke till sitt deltagande. Då urvalet i denna studie består av vuxna och elever som är över 15 år behövs inte 

vårdnadshavares intyg, vilket underlättar processen. Ett tredje krav är konfidentialitetskravet som omfattar en 

persons sekretess, ingen förutom forskarna får tillgång till deltagarnas uppgifter och/eller svar på enkätfrågorna. Det 

fjärde kravet är nyttjandekravet är att uppgifter och insamlad data endast får användas i forskningens avsikt, vilket 

deltagarna blir informerade om (Vetenskapsrådet 2002).  

För att uppfylla dessa fyra grundläggande krav på bästa sätt besökte vi personligen klasserna, för att personligen 

försäkra kraven. Som vi har beskrivit i 3.1.2 Urval och tillvägagångssätt försäkrade vi oss om deltagarnas samtycke 

innan de fick ut enkäten. Vi informerade om att dem kommer att vara anonyma i undersökningen, och att vi inte 

kommer använda deras uppgifter annat än till vår undersökning och uppsats skrivande samt att det är frivilligt att 

delta samt avbryta sin medverkan när de vill. Genom att vi presenterade oss och förklarade studiens syfte uppfyllde 

vi första kravet; Informationskravet.  

3.5 Databearbetning och analysförfarande 

De insamlade enkäterna bearbetades först genom att numrera varje enkät, frågor och svarsalternativ. Därefter kodade 

vi svaren till tal i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sience(SPSS). Denna kodning är tvungen att 

göras för att kunna bearbeta data i programmet. För att kunna se hur många deltagare som var flickor respektive 

pojkar utförde vi en frekvensanalys av variabeln kön.  För varje fråga utförde vi en korstabulering i SPSS, vilket 

mäter samband mellan variabler. Detta för att få fram procentsatsen och för att kunna se skillnader mellan könen. Vi 

utförde även Chi2-test på samtliga frågor för att se om det finns en signifikant skillnad mellan könen. Eftersom 
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tabellernas utformning i SPSS kan uppfattas som otydliga då visst innehåll står på engelska och överflödig 

information finns med i dem, valde vi att utforma tabellerna i Microsoft Word för att få dem så enkla och förståeliga 

som möjligt, utöver det har vi även med oss figurer från Excell som fördyligar tabellerna. Utifrån resultaten kommer 

vi att analysera och försöka svara på våra frågor. 
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4. Resultat 

Vårt resultat är uppdelad i två delar. Först följer resultat från elevernas enkätsvar och därefter resultat från lärarnas 

enkätsvar. Vi ämnar analysera resultatet i ett senare avsnitt. Genom ett Chi2-test prövar vi fram om frekvenserna av 

ett antal olika resultat ger en viss sannolikhetsfördelning.  Vi använder oss av ett Chi2-test som tydligt kan visa oss 

om det finns en skillnad mellan könen och om det är signifikant för utfallet av resultatet. I resultatet har vi valt att 

inte redovisa sista alternativet på fråga tre och fyra (Om annat, Förklara med några enkla ord) eftersom ingen har 

svarat på de alternativen. Vid avrundning i decimaler avrundar vi till tiondel. Signifikansen är satt till 5 %. Värdet 

ska alltså vara under 0,05 för att vara signifikant. Vi har utfört ett chi2-test på samtliga av elevernas frågor och har 

funnit att ingen av dem har signifikans. Alltså visar resultatet att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

könen.  

 

4.1 Resultat elever 

4.1.1 Fråga 1. Könsfördelning  

I vår enkätundersökning deltog 22 stycken killar och 61 stycken tjejer. Totalt deltagande elever var 83 stycken.  

 

Tabell 1. Könsfördelning av elevenkäten i procent och antal. 

   Killar   Tjejer   Totalt 

%   26,5   73,5   100 

Antal   22   61   83 
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4.1.2 Fråga 2. Egenskaper 

Enkätens andra fråga löd: vilka egenskaper ska en ”god” ledare (lärare) i ett klassrum besitta (Välj sex av följande 

egenskaper)? Eleverna hade att välja på 16 egenskaper, som visas i Tabell 2. De sex mest frekventa egenskaperna är: 

våga leda/ta tag i problem (63,9 %), god kommunikatör/kunna lyssna/ sända ut ett budskap (61,4 %), förmåga att 

sända positiva signaler och bekräftelse (59 %), förmåga att engagera elever och personal (59 %), bra självförtroende 

(51,8 %) och utåtriktad och social (51,8 %). Resultatet visar att det är dessa egenskaper eleverna tycker en ”god” 

ledare i klassrummet ska besitta.  

 Tabell 2. Elevernas frekvensfördelning mellan könen för varje vald egenskap i procent och antal. 

*Eleverna har 6 svarsalternativ att välja och samtliga är ifyllda (600 % /6 = 100 %). Det vill säga, det är totalt 100 % av killarna & tjejerna 

som fyllt i sina 6 svarsalternativ.

Egenskaper  Killar  Tjejer  Totalt 

  % Antal  % Antal  % Antal 

1. Hög aktivitetsnivå  31,8 7  13,1 8  18,1 15 

2. Hög intelligens  18,2 4  24,6 15  22,9 19 

3. Bra självförtroende  81,8 18  41,0 25  51,8 43 

4. Stark prestationsönskan/Påtaglig att fullfölja sina åtaganden  22,7 5  13,1 8  15,7 13 

5. Har en ödmjuk inställning till sin maktposition  36,4 8  47,5 29  44,6 37 

6. Utåtriktad och social  54,5 12  50,8 31  51,8 43 

7. Flexibla personlighetsdrag/Vidsynthet  9,1 2  9,8 6  9,6 8 

8. Känslomässig stabilitet/Självkontroll  22,7 5  24,6 15  24,1 20 

9. Analysförmåga  18,2 4  4,9 3  8,4 7 

10. Förmåga att sända positiva signaler och bekräftelse  40,9 9  65,6 40  59,0 49 

11. God kommunikatör/Kunna lyssna/Sända ut ett budskap  54,5 12  63,9 39  61,4 51 

12. Våga leda/Ta tag i problem  59,1 13  65,6 40  63,9 52 

13. Förmåga att engagera elever och personal  68,2 15  55,7 34  59,0 49 

14. Samarbetsförmåga  27,3 6  44,3 27  39,8 33 

15. Positiv människosyn  36,4 8  44,3 27  42,2 35 

16. Vara tillgänglig (fysiskt)  18,2 4  31,1 19  27,7 23 

Totalt  600* 132  600* 366  600* 498 
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Figur 1 visar resultat från fråga 2. Varje siffra på x-axeln motsvarar samma siffras egenskap i Tabell 2. Figuren ger 

en tydligare bild av fördelningen av egenskaperna ifrån enkäten. Blå staplar visar killarnas procentuella fördelning 

av egenskaperna, röda staplar visar tjejernas procentuella fördelning och de gröna staplarna visar elevernas totala 

procentuella fördelning.  

 

Figur 1. Elevernas frekvensfördelning mellan könen för varje vald egenskap i procent och antal. 
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4.1.3 Fråga 3. Ledarstil som föredras 

Tredje frågan i elevenkäten löd: Vilken ledarstil föredrar du personligen (välj en ledarstil)? Tabell 3 visar att 

eleverna föredrar en demokratisk ledarstil, detta gäller för både killar (59,1 %) och tjejer (77 %). Elevernas totala 

procentsats för vilken ledarstil/ledarskap som föredras är 72,3 % i favör för en demokratisk ledarstil. Auktoritär (1,2 

%) och ”låt gå” ledarstil (1,2 %) är de ledarstilar som eleverna föredrar minst.  

 

Tabell 3. Fördelningen av ledarstilar/ledarskap i vilken som föredras av killarna och tjejerna.    

 

Ledarstil  Killar  Tjejer  Totalt 

  % Antal  % Antal  % Antal 

Auktoritär  4,5 1  0,0 0  1,2 1 

Demokratisk  59,1 13  77,0 47  72,3 60 

Låt gå  0,0 0  1,6 1  1,2 1 

Situationsanpassat  36,4 8  21,3 13  25,3 21 

Totalt  100 22  100 61  100 83 
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4.1.4 Fråga 4. Ledarstil som dominerar 

 

Fjärde frågan i elevenkäten löd: Vilken ledarstil anser du dominerar bland lärarna på din skola? I Tabell 4 kan vi 

utläsa att den demokratiska ledarstilen (56,6 %) är den eleverna anser är dominerande av deras lärare på skolan. 

Största skillnaden mellan könen är att det är fler killar (45,5%) än tjejer (19,7%) som anser att en auktoritär ledarstil 

dominera bland lärarna på skolan, vilket även är den ledarstil som näst mest frekvent (26,5 %). Den ledarstil som 

eleverna upplever minst dominerande på skolan är ”låt gå” ledarstilen (7,2 %).  

 

Tabell 4. Fördelning mellan könen av vilken ledarstil/ledarskap som upplevs dominera. 

 

Ledarstil  Killar  Tjejer  Totalt 

  % Antal  % Antal  % Antal 

Auktoritär  45,5 10  19,7 12  26,5 22 

Demokratisk  50,0 11  59,0 36  56,6 47 

Låt gå  4,5 1  8,3 5  7,2 6 

Situationsanpassat  0,0 0  13,1 8  9,6 8 

Totalt  100 22  100 61  100 83 
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4.1.5 Fråga 5. Klassrumsklimat vid Auktoritär ledarstil 

Enkätens femte fråga är följande: Hur upplevs klassrumsklimatet under lektioner som är ledda av en auktoritär 

ledare? Alternativen eleverna hade att välja på är ”inte bra”, ”lite bra”, ”bra”, ”mycket bra” samt ”inte haft”. Vi kan 

utläsa i Tabell 5 att störst andelen av eleverna (50,6 %) upplever att klassrumsklimatet är bra med en auktoritär 

ledare i klassrummet.  

 

 
Tabell 5. Fördelning mellan könen för hur auktoritär ledarstil påverkar klassrumklimatet i procent och antal. 

 

 Killar  Tjejer  Totalt 

 % Antal  % Antal  % Antal 

Inte bra 4,5 1  23,0 14  18,1 15 

Lite bra 27,3 6  18,0 11  20,5 17 

Bra 63,6 14  45,9 28  50,6 42 

Mkt bra 0,0 0  3,3 2  2,4 2 

Inte haft 4,5 1  9,8 6  8,4 7 

Totalt 100 22  100 61  100 83 
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4.1.6 Fråga 6. Klassrumsklimat vid Demokratisk ledarstil 

Fråga sex i elevenkäten löd: Hur upplevs klassrumsklimatet under lektioner som är ledda av en demokratisk ledare? 

I Tabell 6 kan utläsas att eleverna upplever till största delen att klassrumsklimatet påverkas bra av en demokratisk 

ledarstil. 45,8 % av eleverna har svarat ”bra” och 42,2 % av eleverna har svarat ”mycket bra” vilket innebär att 

eleverna upplever att en demokratisk ledarstil påverkar klassrumsklimatet positivt.  

 

 

Tabell 6. Fördelning mellan könen för hur demokratisk ledarstil påverkar klassrumklimatet i procent och antal. 

 

 Killar  Tjejer  Totalt 

 % Antal  % Antal  % Antal 

Inte bra 0,0 0  3,3 2  2,4 2 

Lite bra 4,5 1  1,6 1  2,4 2 

Bra 54,5 12  42,6 26  45,8 38 

Mkt bra 22,7 5  49,2 30  42,2 35 

Inte haft 18,2 4  3,3 2  7,2 6 

Totalt 100 22  100 61  100 83 



23 
 

4.1.7 Fråga 7. Klassrumsklimat vid ”Låt gå” ledarstil 

 

Elevenkätens sjunde fråga löd: Hur upplevs klassrumsklimatet under lektioner som är ledda av en låt gå ledare? I 

Tabell 7 kan vi se att det är fördelat på ”inte bra” (18,1 %), ”lite bra” (32,5 %) och ”bra” (32,5 %) vilket innebär att 

eleverna anser att en ”låt gå” ledarstil påverkar klassrumsklimatet övervägande negativt. Vi kan dock se att de 

18,1% som svarat ” Inte bra” endast är tjejer. 13,3 % av eleverna har svarat att de inte haft en låt gå ledarstil.  

 

 
Tabell 7. Fördelning mellan könen för hur låt gå ledarstil påverkar klassrumklimatet i procent och antal. 

 

 Killar  Tjejer  Totalt 

 % Antal  % Antal  % Antal 

Inte bra 0,0 0  24,6 15  18,1 15 

Lite bra 36,4 8  31,1 19  32,5 27 

Bra 40,9 9  29,5 18  32,5 27 

Mkt bra 0,0 0  4,9 3  3,6 3 

Inte haft 22,7 5  9,8 6  13,3 11 

Totalt 100 22  100 61  100 83 
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4.1.8 Fråga 8. Klassrumsklimat vid Situationsanpassat ledarskap 

Åttonde och sista frågan i elevenkäten handlade även den om klassrumsklimatet och löd: Hur upplevs 

klassrumsklimatet under lektioner som är ledda av en situationsanpassad ledare? Tabell 8 visar att största andelen av 

eleverna (44,6 %) upplever att klassrumsklimatet påverkas ”bra” av en situationsanpassad ledare. Det är ingen av 

våra deltagare som har svarat ”Inte bra” på denna fråga. 16,9 % av eleverna har svarat att de inte har haft en 

situationsanpassat ledarskap. 

 

Tabell 8. Fördelning mellan könen för hur situationsanpassat ledarskap påverkar klassrumklimatet i procent och antal. 
 

 Killar  Tjejer  Totalt 

 % Antal  % Antal  % Antal 

Inte bra 0,0 0  0,0 0  0,0 0 

Lite bra 9,1 2  13,1 8  12,0 10 

Bra 50,0 11  42,6 26  44,6 37 

Mkt bra 27,3 6  26,2 16  26,5 22 

Inte haft 13,6 3  18,0 11  16,9 14 

Totalt 100 22  100 61  100 83 
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9.2 Resultat Lärare 

4.2.1 Fråga 1. Könsfördelning 

I vår enkätundersökning för lärare deltog 3 stycken män och 4 stycken kvinnor. Totalt deltagande var 7 stycken. 

Lärarnas resultat skall i denna studie, tillsammans med tidigare forskning, fungera som en referenspunkt för senare 

diskussion av elevernas resultat.  

4.2.2 Fråga 2. Egenskaper 

Enkätens andra fråga löd: Vilka egenskaper ska en ”god” ledare (lärare) i ett klassrum besitta (Välj sex av följande 

egenskaper)? Lärarna hade att välja på 16 egenskaper, som visas i Tabell 9. I Tabell 9 kan vi se att fem egenskaper 

har en hög frekvens i svaren och tre egenskaper som delar på den sjätte ledande egenskapen. Egenskaperna är 

följande: god kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett budskap (7,samtliga lärare), stark prestationsönskan/påtaglig 

att fullfölja sina åtaganden (5 lärare), förmåga att sända positiva signaler och bekräftelse (5 lärare), våga leda/ta tag i 

problem (5 lärare), förmåga att engagera elever och personal (5 lärare). Det sjätte alternativet utgörs av tre 

ledaregenskaper och de är; bra självförtroende (3 lärare), utåtriktad och social (3 lärare) samt samarbetsförmåga (3 

lärare).  
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Tabell 9. Lärarnas frekvensfördelning mellan könen för varje vald egenskap i antal.  

 

Egenskaper  Män Kvinnor  Totalt 

  Antal Antal Antal 

1. Hög aktivitetsnivå  0 0 0 

2. Hög intelligens  0 0 0 

3. Bra självförtroende  2 1 3 

4. Stark prestationsönskan/Påtaglig att fullfölja sina åtaganden  2 3 5 

5. Har en ödmjuk inställning till sin maktposition  0 1 1 

6. Utåtriktad och social  2 1 3 

7. Flexibla personlighetsdrag/Vidsynthet  0 1 1 

8. Känslomässig stabilitet/Självkontroll  0 0 0 

9. Analysförmåga  0 0 0 

10. Förmåga att sända positiva signaler och bekräftelse  2 3 5 

11. God kommunikatör/Kunna lyssna/Sända ut ett budskap  3 4 7 

12. Våga leda/Ta tag i problem  2 3 5 

13. Förmåga att engagera elever och personal  2 3 5 

14. Samarbetsförmåga  1 2 3 

15. Positiv människosyn  1 1 2 

16. Vara tillgänglig (fysiskt)  1 1 2 

Totalt  18 24 42 



27 
 

Figur 2 visar resultat från fråga 2. Varje siffra på x-axeln motsvarar samma siffras egenskap i Tabell 9. Figuren ger 

en tydligare bild av fördelningen av egenskaperna ifrån enkäten. Blå staplar visar männens fördelning av 

egenskaperna, röda staplar visar kvinnornas fördelning och de gröna staplarna visar lärarnas totala fördelning. 

 

Figur 2. Lärarnas frekvensfördelning mellan könen för varje vald egenskap i antal. 

 

4.2.3 Fråga 3. Ledarstil som används 

Fråga tre i lärarenkäten löd på följande sätt: Vilken ledarstil anser du att du använder dig av? Resultatet visar att 

endast två av de fyra alternativen har valts, det är demokratisk ledarstil (2 kvinnor, 1 man) och situationsanpassat 

ledarskap (2 kvinnor, 2 män). Ingen av de deltagande lärarna tycker sig använda en auktoritär eller ”låt gå” ledarstil.  

4.2.4 Fråga 4. Ledarstil som dominerar 

Lärarenkätens fjärde fråga löd: Vilken ledarstil anser du är dominerande bland dina kollegor på din skola? I 

resultatet kan vi utläsa att även här så har lärarna endast valt två av fyra alternativ, demokratisk ledarstil (1 kvinna, 2 

män) och situationsanpassat ledarskap (3 kvinnor, 1 man). Ingen av de deltagande lärarna upplever att en auktoritär 

eller ”låt gå” ledarstil dominerar bland deras kollegor.  

4.2.5 Fråga 5. Passar din ledarstil? 

Fråga fem löd: Tycker du att din ledarstil passar? till följande svarsalternativ: ”några elever”, ”de flesta elever” och 

”alla elever”. Resultatet visar att samtliga lärare svarat att deras ledarstil passar de flesta elever.  
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4.2.6 Fråga 6. Hur påverkar din ledarstil klassrumsklimatet? (Öppen fråga) 

Lärarna fick här svara på en öppen fråga, om hur dem tror att deras ledarstil påverkar klassrumsklimatet. Frågan löd: 

Hur tror du att din ledarstil påverkar klassrumsklimatet? Tre av de sju lärarna som deltog i undersökningen skrev 

svar på denna fråga. De svar vi fick var: 

- ”Positivt på de flesta, men en del skulle nog behöva en auktoritär ledarstil.” 

- ”Jag tror att min ledarstil gör så att vi har en härlig atmosfär i klassrummet. Eleverna får också en positiv 

självbild och bra självförtroende.” 

- ”Jag tror att eleverna känner sig harmonisk, där de törs komma med förslag på undervisningens upplägg.” 
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5. Analys 

I denna del analyserar vi elevernas resultat i förhållande till bakgrunden i arbetet och könsskillnader. Vårt syfte i 

denna del är att lyfta delar som ämnar svara på tre av våra frågeställningar: Skiljer sig flickor och pojkars syn åt? 

Hur är gymnasieelevers syn på en god ledare i klassrummet? Uppfattar elever och lärare att det finns ett samband 

mellan ledarskapsstil och klassrumsklimatet? 

5.1 Fråga 2. Egenskaper 

Det går att i Tabell 2 utläsa att de 6 utvalda egenskaperna har valts av mer än 50% av eleverna. Vi kan utläsa en klar 

skillnad mellan könen i valen av egenskapen ”bra självförtroende” där hela 81,8 % av killarna anser att det är en bra 

egenskap att besitta medan endast 41 % av tjejerna ansåg detsamma. Det är en skillnad på nästan 40 % mellan könen 

i valet av denna egenskap. En annan tydlig skillnad mellan könen är på egenskapen ”Förmåga att sända positiva 

signaler och bekräftelse” där mer än 65 % av tjejerna ansåg denna egenskap som viktig medan ca 41 % av killarna 

ansåg detsamma. Detta visar en skillnad på ca 25 % i valet av egenskapen. I övriga val av egenskaper ser vi att 

tjejerna föredrar ledaregenskaper som är främst kopplat till interaktion i sociala sammanhang medan killarna är mer 

utspridda i sina val möjligtvis för att dem vill ha en mer komplett ledare som besitter både personliga samt sociala 

egenskaper för en underlättad undervisning.  

I tidigare forskning kom Jacobsen och Thorsvik (2002) fram till att en god ledare skall besitta vissa egenskaper. De 

egenskaperna var följande: Hög aktivitetsnivå, hög intelligens, bra självförtroende, maktorientering kombinerat med 

makthämning (Kunna hantera sin maktposition på rätt sätt), stark prestationsönskan, utåtriktning och säkerhet i 

sociala situationer. Utifrån vår enkätstudie kan vi se att enligt eleverna är dessa egenskaper viktiga för en god ledare 

att besitta: Bra självförtroende, utåtriktad och social, förmåga att sända positiva signaler och bekräftelse, god 

kommunikatör/ kunna lyssna/ sända ut ett budskap, våga leda/ta tag i problem, förmåga att engagera elever och 

personal. Om vi jämför eleverna med Jacobsen och Thorsvik stämmer endast bra självförtroende, utåtriktning och 

säkerhet i sociala situationer. Detta innebär att eleverna inte riktigt är samstämmiga med Jacobsen och Thorsvik om 

vilka de goda ledaregenskaperna är och som en ledare skall besitta.  

5.2 Fråga 3. Ledarstil som föredras 

Ledarstilar som eleverna föredrar visar i vårt resultat vara en demokratisk ledarstil (72,3 %) och det gäller båda 

könen.  Den ledarskapsstil som eleverna uppskattar mest efter demokratisk ledarstil är situationsanpassat ledarskap 

(25,3 %). Ledarstilarna ”låt gå” och auktoritär har endast 1.2 % och där är ingen skillnad mellan könen och dessa 

ledarstilar är inte något som eleverna föredrar (Tabell 3). Den demokratiske ledaren visar acceptans för sin ledarroll 

och fattar nödvändiga beslut men integrerar eleverna. Ledaren har det övergripande ansvaret men samarbetar med 

eleverna och tar beslut tillsammans med dem samt är tydlig med förklaringar inför arbetsuppgifter (Ohlson 1996). 
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På så sätt känner eleverna sig delaktiga och sedda av ledaren, även bekräftade.  Detta verkar vara något som elever 

vill att lärarna ska göra samtidigt som lärarna vill att det ska uppfyllas från deras sida. 

5.3 Fråga 4. Ledarstil som dominerar 

Den ledarstil som eleverna anser dominerar på skolan av sina lärare är en demokratisk ledarstil. Den ledarstil som 

förekommer minst är ”låt gå” ledarstilen och den situationsanpassade ledarstilen. En skillnad som kan tydas i Tabell 

5 är att killarna upplever att den auktoritära ledarstilen förekommer i hög grad (45,5 %) jämfört med tjejerna (19,7 

%).  

5.4 Fråga 5. Klassrumsklimat vid Auktoritär ledarstil 

Majoriteten av eleverna upplever att klassrumsklimatet är bra då en auktoritär ledarstil används, samtidigt finns det 

en stor andel elever som anser att en auktoritär ledarstil upplevs som mindre positivt för klassrumsklimatet. 

Skillnader mellan killar och tjejer är att större andel tjejer anser att en auktoritär ledarstil inte ger ett bra 

klassrumsklimat, samtidigt finns det även fler tjejer än killar som anser att det fungerar mycket bra med en auktoritär 

ledarstil i klassrummet. En större andel tjejer anser sig inte haft en auktoritär ledare jämfört med killarna (Tabell 7). 

Tjejerna är mer utspridda i sina åsikter i frågan jämfört med killarna. 

En auktoritär ledare tillåter inte att bli ifrågasatt i sitt beslutstagande utan tar alla beslut själv och det utan att rådgöra 

med eleverna (Ohlson 1996). Ledaren utgår från att eleverna är ansvarslösa individer som behöver struktur och 

ordning och reda (Maltén 2000). En anledning till att många tjejer svarat att auktoritär ledarstil påverkar 

klassrumsklimatet mindre positivt kan vara att de anser sig inte behöva någon som fattar beslut åt dem och de vill ha 

friare ramar. Tjejerna kanske strävar efter en ledarstil som använder sig av egenskaper där interaktion mellan ledare 

och elev förekommer i större grad, exempel på egenskaper de är ute efter är bl.a. förmåga att sända positiva signaler 

och bekräftelse (65,6 %), god kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett budskap (63,9 %) och förmåga att engagera 

elever och personal (55,7 %). En annan anledning att tjejerna inte uppskattar en ledare med autoritär ledarstil kan 

vara att de vill vara mer involverade i struktur och beslutsfattandet än vad killar skulle vara. Att 63,6 % av killarna 

svarat ”Bra” kan ha att göra med att en ledare ska utstråla ett bra självförtroende, vilket en auktoritär ledare gör, och 

det är det mest frekventa svar (81,8 %) som killarna gett vad gäller vilken egenskap en ledare ska besitta.  

5.5 Fråga 6. Klassrumsklimat vid Demokratisk ledarstil 

Tabell 9 visar tydligt att en stor andel elever upplever att en demokratisk ledarstil är ”bra” (45,8 %) eller ”mycket 

bra” (42,2 %) för klassrumsklimatet. Det vill säga att en demokratisk ledarstil främjar till ett bättre klassrumsklimat. 

Det är nästan 50 % av tjejerna som tycker att demokratisk ledarstil är ”mycket bra” jämfört med killarnas ca 23 %.  

Demokratisk ledarstil främjar ett väldigt positiv klassrumsklimat enligt eleverna. Anledningen till detta kan vara att 
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eleverna får vara med och fatta beslut och känner sig integrerade av läraren där de blir sedda och bekräftade (Ohlson 

1996). Även att läraren är tydlig med att förklara arbetsuppgifterna för att minimera förvirring hos eleverna, vilket i 

sin tur skapar en bättre arbetsro (Maltén 2000).  En annan anledning till att eleverna upplever att klassrumsklimatet 

är positivt kan vara att de har den ledarstil de föredrar, nämligen demokratisk ledarstil. Vi kan även se ett samband 

av en del egenskaper från Tabell 2 och demokratisk ledarstils förhållningssätt. Egenskaper som förmåga att sända 

positiva signaler och bekräftelse, god kommunikatör/ kunna lyssna/ sända ut ett budskap, förmåga att engagera 

elever och personal kan tolkas vara egenskaper en demokratisk ledare har och dessa tillsammans verkar påverka 

klassrumsklimatet positivt.  

5.6 Fråga 7. Klassrumsklimat vid låt gå ledarstil 

Eleverna har svarat att en ”låt gå” ledarstil bidrar till ett något mer negativt klassrumsklimat. En anledning till att en 

”låt gå” ledarstil inte bidrar till ett bra klassrumsklimat kan vara att eleverna inte uppskattar en sådan ledarstil 

(Tabell 3). Enligt killarna så är det jämt fördelat mellan ”lite bra” och ”bra” medan majoriteten av tjejerna har svarat 

att” låt gå” ledarstilen inte har ett ”bra” eller ”lite bra” påverkan på klassrumsklimatet. En ”låt gå” ledare överlämnar 

sitt ledarskap till eleverna och fattar sällan några beslut (Nasenius 1998). Eleverna får fria tyglar där läraren ger råd 

och hjälp endast när eleverna själv ber om det. Ett sådant ledarskap kan medföra att eleverna blir osäkra och 

förvirrade (Maltén 2000), vilket i sin tur leder till ett otryggt klassrumsklimat. En annan bidragande anledning kan 

vara att eleverna inte vågar be om hjälp då de tror sig vare ensamma om att inte förstå vad som ska göras under 

lektionen, som i sin tur kan skapa irritation och frustration hos eleven och klassrumsklimatet försämras.  

5.7 Fråga 8. Klassrumsklimat vid Situationsanpassat ledarskap 

Ett situationsanpassat ledarskap bidrar, enligt eleverna, till ett bättre klassrumsklimat. En anledning till varför 

eleverna upplever ett bra klassrumklimat med ett situationsanpassat ledarskap kan vara att de uppskattar denna form 

av ledarskap (Tabell 3). Det är nästan 45 % som svarat ”bra” och ca 27 % har svarat ”mycket bra” och det är en klar 

fördel att använda sig av en situationsanpassad ledarstil för att främja klassrumsklimatet, enligt Tabell 13. 

Skillnaden mellan könen är inte så stor, de har svarat ungefär lika på svarsalternativen.  Att eleverna har svarat att 

situationsanpassat ledarskap främjar till ett positivt klassrumsklimat, kan ha att göra med att ledaren enligt Hersey 

m.fl. (2000) anpassar sig efter situationen och elevernas mognad och kunskap. Utöver det kan det även vara att 

eleverna känner att läraren ser och når ut till fler av dem och där läraren även anpassar sig till varje individ.  

Vi kan även se ett samband av en del egenskaper från Tabell 2 och situationsanpassat ledarskaps förhållningssätt. 

Egenskaper som bra självförtroende, förmåga att sända positiva signaler och bekräftelse, god kommunikatör/ kunna 

lyssna/ sända ut ett budskap, våga leda/ta tag i problem, förmåga att engagera elever och personal kan tolkas vara 

egenskaper en situationsanpassad ledare har och dessa tillsammans verkar påverka klassrumsklimatet positivt. 
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6. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur gymnasieelever såg på en god ledare i klassrummet. Även undersöka om det 

fanns skillnader mellan flickor och pojkars syn på ledarstil/ ledarskap samt ta reda på om ledarstilarna skulle kunna 

vara en bidragande faktor till en orolig eller en fungerande arbetsmiljö. Vi har även lärarnas resultat som en 

referenspunkt till diskussionen. I det här avsnittet kommer vi att diskutera resultatet och analysen samt metoden och 

enkäterna. Vad som kan påverkat resultatet och vad som är värt att tänka på i valen av metod och utformningen av 

enkäter.  

6.1 Diskussion av resultat och analys 

Eleverna i studien anser att en god ledare i klassrummet är en ledare som har en demokratisk ledarstil och besitter 

följande egenskaper: våga leda/ta tag i problem, god kommunikatör/ kunna lyssna/ sända ut ett budskap, förmåga att 

sända positiva signaler och bekräftelse, förmåga att engagera elever och personal, bra självförtroende, utåtriktad och 

social. De menar även att en ledare med en sådan ledarstil främjar ett bättre klassrumsklimat. Lärarnas syn på en god 

ledare i klassrummet är en ledare som antingen har en demokratisk ledarstil eller situationsanpassat ledarskap med 

följande egenskaper: god kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett budskap, stark prestationsönskan/påtaglig att 

fullfölja sina åtaganden, förmåga att sända positiva signaler och bekräftelse, våga leda/ta tag i problem, förmåga att 

engagera elever och personal. Bra självförtroende, utåtriktad och social samt samarbetsförmåga är tre 

ledaregenskaper som utgör det sjätte alternativet hos lärarna. Lärarna anser att deras ledarstilar, demokratisk och 

situationsanpassat ledarskap, påverkar klassrumklimatet positivt. Det som skiljer mellan eleverna och lärarnas val av 

egenskaper är att lärarna valt stark prestationsönskan/påtaglig att fullfölja sina åtaganden och samarbetsförmåga, 

vilket eleverna inte har. Att lärarna har valt dessa egenskaper kan bero på att de anser att dessa är nyckelegenskaper 

för att nå uppsatta mål och att de kan nås tillsammans med andra, där det bl.a. handlar om att nå kursmålen och att 

kunna samarbeta väl så att lärandet sker på ett smidigt sätt samt att lära eleverna att samarbete är viktigt, speciellt 

när de kommer ut i arbetslivet.  

Eleverna anser att en auktoritär ledarstil påverkar klassrumsklimatet bra. Det kan ha att göra med att eleverna är 

effektiva och får sina uppgifter gjorda med en auktoritär ledare i klasrummet (Levander 1995). Dock finns det ett 

flertal elever som svarat att en sådan ledarstil påverkar klassrumklimatet mindre positivt, här kan vi även se en 

könsskillnad då framförallt tjejer anser detta. Denna skillnad mellan könen kan vi dock inte styrka helt då det ligger 

utanför vår signifikans nivå. Den demokratiska ledarstilen påverkar klassrumsklimatet väldigt positivt enligt de 

flesta eleverna. De anser att en sådan ledarstil påverkar klassrumklimatet bra eller till och med mycket bra, både 

bland killarna och tjejerna och är den ledarstil som uppskattas mest. Detta stämmer helt med det Levander (1995) tar 

upp och han menar även att gruppen får bäst kvalité och fungerar väl utan ledarens närvaro. En ”låt gå” ledarstil är 
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inte något som majoriteten av eleverna uppskattar. De anser att denna stil påverkar klassrumsklimatet något negativt, 

framförallt tjejerna. Kanske är det så att en ”låt gå” ledarstil kan leda till att det blir stökigare om det finns elever 

som inte kan ta eget ansvar och stör omgivningen istället. Levander är inne på samma spår där han menar att 

eleverna är ineffektiva och resultatet av deras arbete saknar djup under lektioner med en ”låt gå” ledare. Eleverna 

har svarat att situationsanpassat ledarskap påverkar klassrumsklimatet positivt, det är så att ingen elev anser att detta 

ledarskap påverkar klassrumsklimatet helt negativt vilket det finns en del som anser kring övriga ledarstilar. Lärarna 

har svarat att deras ledarstilar, demokratisk och situationsanpassat ledarskap, påverkar klassrumklimatet positivt 

eftersom eleverna känner sig harmoniska, där de får vara delaktiga och ta ansvar vilket i sin tur ökar elevernas 

självbild och självförtroende samt att det ingjuter en ökad arbetsro i detta positiva klassrumsklimat. I likhet med 

Stensmo (2008) anser lärarna att ett situationsanpassat ledarskap är viktigt. Hans forskning visar att ett varierat 

ledarskap är nödvändigt.  Detta innebär att lärarens ledarstil kan påverka och bidra till ett försämrat eller ett 

förbättrat klassrumsklimat.  

Tar vi elevernas resultat och jämför det med Jacobsen och Thorsvik (2002) och deras sex egenskaper så stämmer 

bara två egenskaper. Nämligen bra självförtroende, utåtriktning och säkerhet i sociala situationer. Lärarnas svar 

visar att de håller med om en av sex egenskaper som Jacobsen och Thorsvik tar upp, nämligen stark 

prestationsönskan. Detta innebär att eleverna och lärarna i undersökningen inte fullt ut anser som Jacobsen och 

Thorsvik om vilka de goda ledaregenskaperna är och som en ledare skall besitta. Då kan man fråga sig hur det 

kommer sig att det skiljer sig så mycket. En faktor som skulle kunna påverkat vårt resultat kan vara att det är 

överrepresenterat av tjejer. Hade det varit mer jämt i könsfördelningen så kanske vi hade fått andra svar.  En annan 

faktor skulle kunna vara elevernas sinnesstämning vid genomförandet av enkäten. De kan ha velat bli klara så snabbt 

som möjligt utan att riktigt tänkt igenom sina svar, de kan ha haft en dispyt med någon lärare eller ledare som kan 

påverkat svaret negativt eller om de nyligen haft ett positivt samtal och påverkat till ett mer positivt svar än vad 

deltagarna annars skulle svarat. En tredje faktor skulle kunna vara att synen på goda ledare har förändrats sedan 

2002 då Jacobsen och Thorsvik delgav sin syn, samt att vår studie skiljer sig i situation och målgrupp jämfört. I och 

med att vi valt att deltagarna endast ska välja sex egenskaper tror vi att vi kan ha påverkat resultatet. I samband med 

vår enkätundersökning fick vi höra av några deltagare en antydan om att det var svårt att endast välja sex egenskaper 

då de hade velat välja flera alternativ. Detta ser vi som att det kan ha varit svårt för deltagarna att göra en prioritering 

av egenskaper.  

Majoriteten (72,3 %) av eleverna anser sig föredra en demokratisk ledarstil. Att eleven blir sedd och hörd tror vi är 

nyckelord för varför en demokratisk ledarstil dominerar i klassrummet och föredras av eleverna framför andra 

ledarstilar/ledarskap. Kan det vara så att lärarna är medvetna om att eleverna föredrar en demokratisk ledarstil. 

Lärarna kan i sin tur valt att anpassa sig efter elevernas önskemål. Utöver detta är en demokratisk ledarstil även den 

ledarstil som eleverna uppfattar dominerar i skolan. Att eleverna uppfattar detta kan ha att göra med att läroplanen 
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främjar mot ett demokratiskt förhållningsätt. I läroplanen står det bl.a. att ”alla som arbetar på skolan ska visa 

respekt för den enskilda eleven och ha ett demokratiskt förhållningssätt”, ”skolans mål är att varje elev utvecklar sin 

vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv”, ”läraren ska svara för att alla elever får 

ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen” och ”tillsammans med eleverna 

planera och utvärdera undervisningen” (Gy11, s.12-13). Skulle vi kunna se detta som en demokratisk norm? Att när 

eleverna läser demokratisk ledarstil i enkäten tänker dem på ordets betydelse och på så sätt väljer att svara som de 

gjort. Detta kan kopplas till Ohlssons (1996) resonemang om att läraren agerar normförmedlare. Eleverna är 

uppvuxna med detta och därför kan ses som en anledning till att de uppskattar och uppfattar det så som de gör. 

Vad gäller att ledarstilarna påverkar klassrumsklimatet är det viktigt att vara medveten om att det kan finnas andra 

faktorer som spelar in i hur klassrumsklimatet upplevs, både bland elever och lärare. En faktor kan vara 

klassrummets storlek och utformning. Exempelvis att klassrummet kan vara för stort eller för litet, eller att bänkarna 

är uppställda på ett sätt som lättare kan ge upphov till en ökad ljudvolym som i sin tur kan påverkar 

klassrumsklimatet negativt. En annan faktor kan vara elevernas motivation och sinnesstämning. Är det så att läraren 

inte får elevernas uppmärksamhet och intresse så kan det leda till irritationer mellan läraren och eleverna vilket kan 

skapa en dålig stämning och klimat i klassrummet. 

6.2 Diskussion av metod och enkät 

Den kortfattade beskrivningen av ledarstilarna i enkätfrågorna kan tänkas ha påverkat elevernas resultat. I synnerhet 

beskrivningen av en auktoritär ledarstil, där ledarstilen kan uppfattas som något negativt. Det gäller att göra skillnad 

på auktoritär och auktoritet i denna fråga. Vi har utgått från andra forskares förklaringar och det är dem vi redogjort 

för i vår studie.  

Lärarnas enkätfråga fem lyder följande: tycker du att din ledarstil passar. Svarsalternativen var ”några elever”, ” de 

flesta elever” och ”alla elever”. Samtliga lärare hade svarat de flesta elever och det som kan diskuteras är om det 

finns någon lärare överhuvudtaget som skulle svara ”några elever” eller ”alla elever”. Vi tror inte att någon lärare 

skulle erkänna ett mer negativt svar då man inte vill se sig själv som dålig lärare och man vill inte heller sända ut 

sådana signaler till andra. Sedan tror vi inte heller att det finns någon lärare med god förståelse till sin omgivning 

och som känner sig själv väl skulle påstå att de når ut till alla elever. Det var inte förrän vi fått in enkätsvaren som vi 

stötte på denna problematik. Vi har tänkt en del på hur vi ska kunna kringgå denna problematik i framtiden och ett 

alternativ skulle kanske kunna vara att be läraren uppskatta i procent hur stor del av klassen han/hon når ut till.   

För att stärka vår studie och resultat hade vi även kunnat göra kvalitativ studie med intervjuer för att få djupare och 

mer detaljerade svar i vårt försök att få en mer generaliserad bild över en större population. En styrka som vår studie 

har är att våra val av egenskaper och ledarstilar/ledarskap är tagna från tidigare gjorda studier och på så sätt håller vi 
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oss till säkrare ramar än om vi kommit fram med egna alternativa egenskaper och ledarstilar/ledarskap. Däremot är 

våra egenskaper inte lika starka som om de vore officiellt uttalat mätinstrument. I bästa av världar så skulle vi haft 

mer tid där vi även hade kunnat genomföra intervjuer samt att vi hade kunnat få tag i fler deltagare till vår 

enkätundersökning, både elever och lärare. Vi skulle även ha gjort ett stratifierat urval vilket innebär att den 

studerade populationen delas in i delar, och urvalet därefter styrs på förhand till ett visst antal individer 

(Nationalencyklopedin 2012). Vi hade då styrt mot att få en jämnare fördelning i vårt urval av killar och tjejer så att 

vi kunnat göra klarare skillnader än vad vi kan nu. Ett jämnare urval skulle kunna ge signifikanta resultat, vilket vi 

inte kunnat påvisa i denna studie.  
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7. Slutsats  

Studiens bör inte likställas med andra grupper i populationen och bör därför inte generaliseras eftersom det är för få 

deltagare i studien. Titeln på denna studie heter ”Den uppskattade läraren” och med hjälp av eleverna och lärarnas 

svar har vi fått en bild på hur en sådan lärare bör agera. Eleverna är överrens om att en demokratisk ledarstil är den 

ledarstil dem föredrar samt den ledarstil dem uppfattar dominerar på skolan. Däremot skiljer deras syn på vilka 

ledaregenskaper som är viktiga. Tjejernas val av ledaregenskaper är förankrade i sociala sammanhang, den 

dominerande ledaregenskapen för tjejerna var ”förmåga att sända positiva signaler och bekräftelse”. Killarna å 

andra sidan lyfter ledaregenskaper som är både personliga, t ex” Bra självförtroende”, och sociala, t ex ”förmåga att 

engagera elever och personal”. Eleverna och lärarna är eniga om att val av ledarstil påverkar klassrumsklimatet. Det 

de kommit fram till är att en demokratisk och ett situationsanpassat ledarskap påverkar klassrumsklimatet positivt. 

Varje individ är olik den andra. Vilket vår studie visar, men den visar även att det finns en ledarstil med vissa 

egenskaper som föredras före de andra ledarstilarna. Även om det kanske inte finns en ledare som når ut till alla 

eleverna, så finns det en ledare som når ut till större delen av eleverna, majoriteten, och det är eftersträvansvärt. 

 

7.1 Framtida forskning 

Med tanke på att vi använt oss av en kvantitativ metod så skulle det vara intressant att göra ett liknande studie fast 

med en kvalitativ metod och se om det blir en skillnad i resultat och vad det kan bero på. Ett annat alternativ skulle 

vara att ha med fler ledarstilar i en studie. Det kan vara intressant att ta reda på varför eleverna föredrar en 

demokratisk ledarstil. Det skulle även vara intressant att göra en liknande studie för att se om det kanske finns 

skillnader mellan olika gymnasieklasser som läser olika program, till exempel om det finns skillnader mellan ett 

praktiskt och ett teoretiskt program som exempelvis en klass från byggprogrammet och en från 

naturvetenskapsprogrammet.
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9 Bilaga 

9.1 Elevenkät 

 

 

1. Kön:    Kille Tjej  

   □ □ 

 

 

 

2. Vilka egenskaper ska en ”god” ledare (lärare) i ett klassrum besitta? (välj sex av följande egenskaper) 

□ Hög aktivitetsnivå. □ Hög intelligens. □ Bra självförtroende. 

□ Stark prestationsönskan/ Påtaglig att fullfölja sina åtaganden. 

□ Har en ödmjuk inställning till sin maktposition. □ Utåtriktad och social. 

□ Flexibla personlighetsdra/ Vidsynthet. □ Känslomässig stabilitet/ Självkontroll. 

□ Analysförmåga. □ Förmåga att sända positiva singaler och bekräftelse. 

□ God kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett budskap. □ Våga leda/ Ta tag i problem. □ Förmåga att 

engagera elever och personal. □ Samarbetsförmåga. 

□ Positiv människosyn. □ Vara tillgängig (fysiskt).  
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3. Vilken ledarstil föredrar du personligen? (välj en ledarstil) 

□ Auktoritär ledarstil (En ledare som bestämmer det eleverna ska göra och ger inga utrymmen till elevpåverkan). 

□ Demokratisk ledarstil (En ledare som fattar viktiga beslut men tar hänsyn till elevernas åsikter). 

□ Låt gå ledarstil (En ledare som sällan fattar några beslut utan ger över ansvaret till eleverna som själva leder 

lektionen).  

□ Situationsanpassat ledarskap (Ett ledarskap som ställer höga krav på att ledaren ska kunna vara flexibel(växla 

mellan instruerande, coachande, stödjande och delegerande ledarstil) och 

kunna anpassa sig till elevernas kunskaper och mognad). 

□ Om annat. Förklara med några enkla ord: 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. Vilken ledarstil anser du dominerar bland lärarna på din skola? 

□ Auktoritär ledarstil (En ledare som bestämmer det eleverna ska göra och ger inga utrymmen till elevpåverkan). 

□ Demokratisk ledarstil (En ledare som fattar viktiga beslut men tar hänsyn till elevernas åsikter). 

□ Låt gå ledarstil (En ledare som sällan fattar några beslut utan ger över ansvaret till eleverna som själva leder 

lektionen).  

□ Situationsanpassat ledarskap (Ett ledarskap som ställer höga krav på att ledaren ska kunna vara flexibel(växla 

mellan instruerande, coachande, stödjande och delegerande ledarstil) och 

kunna anpassa sig till elevernas kunskaper och mognad). 

□ Om annat. Förklara med några enkla ord: 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 



41 
 

5. Hur upplevs klassrumsklimatet under lektioner som är ledda av en auktoritär ledare? (ringa in/kryssa i det 

alternativ du anser stämmer) 

Inte bra Lite bra Bra Mycket bra Inte haft en auktoritär ledare 

1 2 3 4 □ 

 

 

6. Hur upplevs klassrumsklimatet under lektioner som är ledda av en demokratisk ledare? (ringa in/kryssa i det 

alternativ du anser stämmer) 

Inte bra Lite bra Bra Mycket bra Inte haft en demokratisk ledare 

1 2 3 4 □ 

 

 

7. Hur upplevs klassrumsklimatet under lektioner som är ledda av en låt gå ledare? (ringa in/kryssa i det alternativ 

du anser stämmer) 

Inte bra Lite bra Bra Mycket bra Inte haft en låt gå ledare 

1 2 3 4 □ 
 

 

8. Hur upplevs klassrumsklimatet under lektioner som är ledda av en situationsanpassad ledare? (ringa in/kryssa i 

det alternativ du anser stämmer) 

Inte bra Lite bra Bra Mycket bra Inte haft en situationsanpassad ledare 

1 2 3 4 □ 
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9.2  Lärarenkät 

 

 

1. Kön:    Man Kvinna  

   □ □ 

 

 

 

2. Vilka egenskaper ska en ”god” ledare i ett klassrum besitta? (välj sex av följande egenskaper) 

□ Hög aktivitetsnivå. □ Hög intelligens. □ Bra självförtroende. 

□ Stark prestationsönskan/ Påtaglig att fullfölja sina åtaganden. 

□ Har en ödmjuk inställning till sin maktposition. □ Utåtriktad och social. 

□ Flexibla personlighetsdra/ Vidsynthet. □ Känslomässig stabilitet/ Självkontroll. 

□ Analysförmåga. □ Förmåga att sända positiva singaler och bekräftelse. 

□ God kommunikatör/kunna lyssna/sända ut ett budskap. □ Våga leda/ Ta tag i problem. □ Förmåga att 

engagera elever och personal. □ Samarbetsförmåga. 

□ Positiv människosyn. □ Vara tillgängig (fysiskt).  
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3. Vilken ledarstil anser du att du använder dig av? 

□ Auktoritär ledarstil (En ledare som bestämmer det eleverna ska göra och ger inga utrymmen till elevpåverkan). 

□ Demokratisk ledarstil (En ledare som fattar viktiga beslut men tar hänsyn till elevernas åsikter). 

□ Låt gå ledarstil (En ledare som sällan fattar några beslut utan ger över ansvaret till eleverna som själva leder 

lektionen).  

□ Situationsanpassat ledarskap (Ett ledarskap som ställer höga krav på att ledaren ska kunna vara flexibel(växla 

mellan instruerande, coachande, stödjande och delegerande ledarstil) och 

kunna anpassa sig till elevernas kunskaper och mognad). 

□ Om annat. Förklara med några enkla ord: 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. Vilken ledarstil anser du är dominerande bland dina kollegor på din skola? 

□ Auktoritär ledarstil (En ledare som bestämmer det eleverna ska göra och ger inga utrymmen till elevpåverkan). 

□ Demokratisk ledarstil (En ledare som fattar viktiga beslut men tar hänsyn till elevernas åsikter). 

□ Låt gå ledarstil (En ledare som sällan fattar några beslut utan ger över ansvaret till eleverna som själva leder 

lektionen).  

□ Situationsanpassat ledarskap (Ett ledarskap som ställer höga krav på att ledaren ska kunna vara flexibel(växla 

mellan instruerande, coachande, stödjande och delegerande ledarstil) och 

kunna anpassa sig till elevernas kunskaper och mognad). 

□ Om annat. Förklara med några enkla ord: 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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5. Tycker du att din ledarstil passar:  

 Några elever  De flesta elever Alla elever 

1  2  3 

 

 

 

6. Hur tror du att din ledarstil påverkar klassrumsklimatet? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 


