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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka synen på pedagogiska ledarstilar och dess konsekvenser i klassrummet bland 
en grupp pedagoger inom gymnasieskolan. Detta undersöks med hjälp av intervjuer och fokus ligger på begrepp inom 
ämnesområdet.  
 
För att skapa struktur har jag haft som utgångspunkt att avgränsa mig till termer som är kopplade till de aktuella 
ledarstilarna. Jag utgår även enbart från pedagogernas berättelser som sedan kopplas till relevant litteratur. 
 
Studien bygger på fem intervjuer med legitimerade pedagoger där jag får en inblick i hur dessa pedagoger definierar 
sig som ledare. Mina intervjuer visar pedagogernas tolkningar av olika ledarstilar men även problematiken samt 
möjligheten med ledarstilarna vid praktisering. Uppsatsen utreder även pedagogernas syn på effekterna av de olika 
ledarstilarna i ett klassrum.  
 
Denna kvalitativa studie visar att pedagoger föredrar vissa typer av ledarstilar framför andra. Resultatet från studien 
uppvisar även att pedagoger utövar en blandning av ledarstilar beroende på utomstående faktorer såsom elever och 
årskurser men även utifrån personliga faktorer som karaktär och yrkeserfarenhet. 
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1. Inledning 
Det har aldrig varit lätt att definiera ledarskap och det är fortfarande ett omdiskuterat tema. Under 

min studiegång på universitetet har jag haft verksamhetsförlagda utbildningar på olika 

gymnasieskolor där jag har fått följa ett antal pedagoger i deras yrkesliv. Jag har vid dessa tillfällen 

fått erfara ett antal dilemman som pedagoger ställs inför. Ett av de kanske svåraste problemen för 

pedagogerna är hur de ska förhålla sig till sina elever i klassrummet. Denna typ av observation 

väckte ett intresse hos mig och jag valde därför att basera min undersökning på ledarstilar i 

klassrummet. Som elev en gång i tiden har jag fått möta många pedagoger med olika typer av 

ledarstilar, men har aldrig riktigt på närmare håll begrundat detta fenomen. Enligt läroplanen för 

gymnasieskolan ska pedagogen utgå från elevernas behov och förutsättningar, för att på så vis 

stärka elevens självförtroende främst när det gäller kunskapshantering.1 Med andra ord är det 

väldigt viktigt att hitta en lämplig ledarstil, som ska uppfylla dessa krav och många därtill, därför 

har ämnet hög yrkesrelevans. 

Pedagogikforskaren Christer Stensmo definierar ledarskap i sin bok Ledarstilar i klassrummet 

som konsten att leda och organisera skolklasser på olika nivåer såsom att hantera elevomsorgen, 

ha ordning och en fungerande disciplin.2 Stensmo trycker även på att ledarskap innebär främst fem 

olika arbetsuppgifter nämligen motivation, planering, kontroll, individualisering och gruppering.3 

Enligt Stensmo präglas dessa arbetsuppgifter i sin tur av pedagogernas olika (livs-)erfarenheter, 

personligheter, inställningar till arbetet med mera.4 I en artikel skriven av Trevor Male och Ioanna 

Palaiologou lyfts det däremot fram att pedagogiska ledare inte bara tar hänsyn till faktorer gällande 

klassrumsmiljön utan även den komplexa interaktionen mellan eleverna och dem själva.5 Det 

innebär helt enkelt att varje pedagog måste hitta ”sitt bästa sätt” att leda och därmed finna sin 

ledarstil.6 Vilket därmed har en betydande roll för min undersökning då pedagogerna kan berätta 

om sina specifika ledarstilar som de anser att de praktiserar.  

För att granska detta har jag intervjuat fem pedagoger som fick svara på frågor och reflektera 

över sina ledarstilar. De fick belysa de negativa samt de positiva sidorna med sin ledarstil samt 

vilka effekter de ansåg att de olika ledarstilarna har på eleverna.  

                                                           
1 Skolverket (2011).  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, sid 10 
2 Christer Stensmo (2000). Ledarstilar i klassrummet, sid 9 
3 Ibid., s. 9. 
4 Christer Stensmo (2008). Ledarskap i klassrummet, sid 237 
5 Trevor Male och Ioanna Palaiologou (2015). Pedagogical leadership in the 21 st century: Evidence from the     
field, sid 227 
6 Christer Stensmo (2008). Ledarskap i klassrummet, sid 237 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka synen på ledarstilar och dess konsekvenser i 

klassrummet bland en grupp pedagoger inom gymansieskolan. 

 

För att redogöra detta på ett produktivt sätt har jag valt att formulera mina frågeställningar på 

följande vis: 

 Vilka typer av ledarstilar beskriver några pedagoger att de använder inom 

gymnasieskolan? 

o Vad anser pedagogerna kan vara möjligheter med de ledarstilar som de säger sig 

använda? 

o Vad anser pedagogerna kan vara problematiskt med de ledarstilar som de säger 

sig använda? 

o Vilka effekter tror pedagogerna att dessa ledarstilar ger i klassrummet? 

 

1.2 Avgränsningar 
Jag har valt att fokusera på fyra olika ledarstilar nämligen den auktoritära, den demokratiska, låt-

gå och den situationsanpassade ledarstilen. Pedagogernas svar påverkade avgränsningen i och med 

att dessa ledarstilar kom främst på tal. Jag är väl medveten om att det finns andra typer av 

ledarstilar och även andra termer för de olika ledarstilarna men jag har bestämt mig för att hålla 

mig till samma benämningar genom hela undersökningen. Det finns även en möjlighet att 

pedagogerna använt sig av andra ledarstilar som osynliggjorts på grund av den valda 

avgränsningen. Slutligen har jag valt att inte skriva om det finns några samband mellan de olika 

ledarstilarna och övriga faktorer såsom ålder, genus med mera. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
Dispositionen kan indelas i fem olika delar där var och en av dem har en betydande funktion för 

uppsatsen. Ändamålet med den första delen är att redogöra för syftet med uppsatsen samt ge en 

inblick i dess handling. Den andra delen innefattar tidigare forskning men även begrepp såsom 

ledarstil, ledarskap och de olika typer av ledarstilar som förekommer i uppsatsen. I den tredje delen 

redovisas uppsatsens metod och tillvägagångssätt. I del fyra omarbetas den insamlade empirin till 

resultat som sedan analyseras med hjälp av litteratur. Sista delen innefattar en avslutande 

diskussion där jag kopplar samman empirin med syftet och där uppsatsens slutsats presenteras. 
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2. Begrepp 
I boken Läraren som ledare menar Björn Gíslason och Lars Löwenborg att begreppet ledarskap 

innefattar både kompetens och personliga egenskaper.7 Enligt Gíslason och Löwenborg är punkter 

som beskriver en bra ledare sådana som ”genuin och äkta”, ”att vara konsekvent och tydlig” samt 

”proaktiv i sitt ledarskap”. Forskarnas slutsats i sin helhet är att ledarskap kan tränas och kan och 

bör finslipas genom åren.8 

Christer Stensmo skriver däremot i sin bok Ledarskap i klassrummet att ledarskap i ett 

klassrum handlar om hur pedagogen hanterar sina sociala relationer i klassrummet men också hur 

denna organiserar och leder sina elever.9 I boken Det pedagogiska ledarskapet stödjer författaren 

Arne Maltén Stensmos definition av ledarskap som en gruppdynamisk påverkansprocess. 

Generellt sett menar Maltén att ledarskap är en påverkansprocess där syftet är att få människor att 

nå ett visst mål.10 

I sin helhet går det att konstatera att det inte finns några enkla termer som beskriver ett 

ledarskap. Maltén menar att ledarskap kan ses som ett fenomen som är mångfassetterat och 

komplext,11 vilket gör det till ett ständigt aktuellt ämne genom tiderna. Det väcker i sin tur intresset 

för vilka typer av ledarskap dagens pedagoger använder sig av. Det är därför viktigt för mig att 

genom en fallstudie undersöka vilka ledarstilar som förekommer på gymnasieskolor men även 

vilken effekt pedagogerna tycker att de har i ett klassrum.  

Fortsättningsvist är det av en vikt att belysa att skillnaderna mellan termerna ledarskap och 

ledarstil är hårfina och har för många forskare och teoretiker samma betydelse och 

användningsområde. Jag kommer inte att fokusera på vem som myntade de olika begreppen utan 

snarare lägga vikt på begreppens betydelser. Maltén lyfter fram att ordet leader betyder ”att leda 

människor på en resa” och är mer än tusen år gammalt.12 Han förklarar därefter vad ledarstil 

handlar om och menar att det är ett ställningstagande, ett sätt att visa sin personliga tolkning av 

ledarskap. Vidare skriver Maltén att ”ledarstilen formas med hjälp av kunskaper om ledarskap, i 

kombination med praktisk erfarenhet”.13 Löwenborg och Gíslason förklarar i sin bok Lärarens 

arbete att det handlar om ett medvetet förhållningssätt som pedagogen applicerar på sina elever 

efter att noggrant ha övervägt och valt den bästa metoden för varje individ.14 

                                                           
7 Björn Gíslason och Lars Löwenborg (2013). Läraren som ledaren - ledarskapsutveckling för lärare, sid 24 
8 Ibid., s. 24 - 25. 
9 Christer Stensmo (2008). Ledarskap i klassrummet, sid 7 
10 Arne Maltén (2000). Det pedagogiska ledarskapet, sid 8 
11 Ibid., s. 7. 
12 Ibid., s. 7. 
13 Ibid., s. 62. 
14 Lars Löwenborg och Björn Gíslason (2007). Lärarens arbete, sid 21 
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3. Tidigare forskning 
Den pedagogiska och psykologiska forskningen har undersökt och undersöker ledartilar utifrån 

olika dimensioner och perspektiv. Innehållsmässigt skildras ledarstilarna utifrån olika forskares 

synvinklar och vetenskapliga verksamheter. Stensmo nämner lite kort en studie under 1930-talet 

där en grupp 11-åriga pojkar utsattes för de olika ledarstilarna. Det var nämligen inte förrän på 

1930-talet som intresset för de olika ledarstilarna ökade och ett antal forskare började studera detta 

fenomen. Socialpsykologen Kurt Lewin och hans medarbetare var bland de första som valde att 

fokusera på tre olika ledarstilar. Genom experiment undersökte de effekter av den auktoritära, den 

demokratiska och låt-gå stilen på en grupp elever.15 

 

3.1 Auktoritär ledarstil 
I Lewin med fleras experiment innebar den auktoritära ledarstilen att ledaren skulle bestämma allt 

själv, alltifrån uppgiften till samarbetspartners. Detta skulle sedan leda till ett belöningssystem där 

vissa elever belönades och andra bestraffades.16 Bortsett från dåtidens syn på den auktoritära 

ledaren har definitionen av autoritär ledarstil inte ändrats så mycket. Det har snarare lagts till en 

del begrepp med liknande innebörd sen tidigare. Arne Maltén har exempelvis satt den auktoritära 

ledarstilen under ett modernare begrepp där han menar att det råder ett ledarorienterat ledarskap. 

Med detta menas att ledaren antar att den mötande individen är den ansvarslösa människan. I 

samverkan med den ansvarslösa människan hävdas det att individer inte klarar sig själva utan är i 

behov av en ledare.17 

Vidare skriver Christer Stensmo om Linda Alberts benämning ”hands on” som betyder att 

pedagogen själv bestämmer regler i ett klassrum och därmed dess konsekvenser ifall 

bestämmelserna inte följs. Pedagogens uppgift är att fostra eleverna till god lydnad och ett propert 

uppförande.18 

Enligt Rudolf Dreikurs pressar pedagogerna sina elever till ett sådant negativt beteende då de 

är kritiska och felsökande samt hävdar att de vet bäst, vilket leder till att pedagogerna får stor makt 

och kontroll i klassrummet. Elevernas generella uppfattning av pedagogerna blir därmed att de är 

stränga.19 

                                                           
15 Christer Stensmo (2008). Ledarskap i klassrummet, sid 12-13 
16 Ibid., s. 13. 
17 Arne Maltén (2000). Det pedagogiska ledarskapet, sid 63 
18 Linda Albert i Christer Stensmo (2000). Ledarstilar i klassrummet, sid 121 
19 Rudolf Dreikurs i Christer Stensmo (2000). Ledarstilar i klassrummet, sid 121 
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3.2 Demokratisk ledarstil 
Arne Maltén beskriver den demokratiska ledarstilen som grupporienterat ledarskap. Här ligger 

fokus på kommunikation och de sociala normerna vilket i sig gynnar den självförverkligande 

människan, som tar sitt eget ansvar men får råd och hjälp av sin ledare när det behövs. 20 I sin 

helhet, går det att konstatera att den demokratiske ledaren ger hjälp till självhjälp.21 

Enligt Christer Stensmo innefattar demokratiskt ledarskap inte bara god kommunikation utan 

även ett förhandlingsbart arbetssätt genom diskussioner och gemensamma beslut. Ansvaret för en 

god planering ses som ett samarbete mellan pedagogen och eleverna där friheten finns hos 

individen, då den ska lösa sina uppgifter och ta sig fram för att uppnå sina mål.22 Stensmo påpekar 

även att den demokratiske ledaren finns där för att ge tips men är i övrigt neutral när det kommer 

till att kritisera eller berömma uppgifterna i sig.23 

Även om det skulle förekomma en demokratiska anda mellan pedagogen och eleverna lyfter 

Stensmo fram Linda Alberts beteckning ”hands-joined” där eleverna ändå vill ha klara och tydliga 

regler på vilka klassrumsbeteenden som är godtagbara. Dessa regler är dock accepterade av 

eleverna och därför används termen ”hands-joined”.24 Anledningen till att eleverna accepterar de 

olika klassrumsreglerna och samarbetar frivilligt är, enligt Rudolf Dreikurs, att den demokratiska 

pedagogen vet hur man stimulerar eleverna inifrån. Detta är ett sätt att utveckla någon form av inre 

motivation som sedan driver individen till goda handlingar.25 Med andra ord inspireras eleverna 

till att uppnå de olika målen som förekommer. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att forskare generellt sett föredrar denna typ av 

ledarstil både när de kommer till arbetssättet samt det sociala klimatet i klassrummet. Stensmo 

skriver att ”demokratisk kontroll är att föredra” framförallt i de situationer där eleverna ska arbeta 

med uppgifter under större delen av den gemensamma tiden och att det i sig kommer att gynna 

klassrummets klimat.26 Större delen av fokusen ligger på att uppnå ett individuellt samt ett 

gemensamt välbefinnande. 

 

                                                           
20 Arne Maltén (2000). Det pedagogiska ledarskapet, sid 63 
21 Ibid., s. 63. 
22 Christer Stensmo (2008). Ledarskap i klassrummet, sid 13 
23 Ibid., s. 13. 
24 Linda Albert i Christer Stensmo (2000). Ledarstilar i klassrummet, sid 121 - 122 
25 Rudolf Dreikurs i Christer Stensmo (2000). Ledarstilar i klassrummet, sid 122 
26 Walter Doyle i Christer Stensmo (2008). Ledarskap i klassrummet, sid 70 
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3.3 Låt-gå-ledarstil 
Enligt Arne Maltén är låt-gå ledarstilen, såsom de andra, internationellt känd men har till skillnad 

från de övriga många olika benämningar. Maltén förklarar att låt-gå ledarstilen även kallas för den 

passiva ledarstilen i Sverige men benämns laissez faire i Frankrike och la de skure i Norge, som 

betyder låt det regna.27 

Låt-gå ledarstilen kännetecknas av en tillbakadragen ledare som endast ger råd eller agerar om 

den blir tillfrågad. I övrigt lämnar denna sina elever åt sitt eget öde där de får göra vad de vill.28 

Pedagogerna lägger över sitt ansvar på eleverna som därmed automatiskt får väldigt stor makt i 

klassrummet. Eleverna börjar själva sätta gränser och fattar alltför många beslut, förklarar 

Stensmo.29 

Stensmo beskriver att låt-gå-ledarstilen kan klassificeras som en anti-auktoritär ledarstil, och 

kom som en motreaktion till den auktoritära ledarstilen.30 Enligt Linda Alberts beteckning är det 

en ledarstil som faller in under termen ”hands off”. Det menas att den karakteriseras av bland annat 

otydliga regler och oklara konsekvenser.31 

Arne Maltén tar ett steg längre och menar att denna typ av ledarstil utgör exempel på ett passivt 

ledarskap vilket han beskriver med andra ord, som en frånvaro av ledarskap.32 

 

3.4 Situationsanpassad ledarstil 
Enligt Björn Gíslason och Lars Löwenborg bör pedagoger anpassa sin ledarstil utefter hur elever 

fungerar ihop men även klassens mognad.33 Detta är hur den situationsanpassade ledarstilen 

benämns i boken Läraren som ledaren och författarna är dock inte ensamma om att beskriva denna 

typ av ledarstil som anpassningsbar och mångsidig. Arne Maltén menar att den 

situationsanpassade ledarstilen utgörs av en strävan efter att vara funktionell och att hitta en 

passande ledarstrategi utefter gruppens mognad. Maltén anser även att valen görs mellan 

”styrande”, ”tränande”, ”stödjande” eller ”delegerande” insatser.34 Stensmo instämmer men kallar 

pedagogernas inställning till gruppen istället för ”instruerande”, ”säljande”, ”deltagande” och 

”delegerande” vilket skiljer sig till en viss grad från Malténs termer för ledarstrategier.35 

                                                           
27 Arne Maltén (2000). Det pedagogiska ledarskapet, sid 63 
28 Ibid., s. 63. 
29 Christer Stensmo (2008). Ledarskap i klassrummet, sid 70 
30 Christer Stensmo (2000). Ledarstilar i klassrummet, sid. 121 
31 Linda Albert i Christer Stensmo (2000). Ledarstilar i klassrummet, sid. 121 
32 Arne Maltén (2000). Det pedagogiska ledarskapet, sid 63 
33 Björn Gíslason och Lars Löwenborg (2013). Läraren som ledaren - ledarskapsutveckling för lärare, sid 68 
34 Arne Maltén (2000). Det pedagogiska ledarskapet, sid 85 
35 Christer Stensmo (2008). Ledarskap i klassrummet, sid 243 
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Vidare nämner Maltén Paul Hersey och Kenneth Blanchards teori och förklarar att forskarna 

menar att det sker en avvägning mellan uppgifts- och relationsdimensionen. Där ett antal 

situationsfaktorer bör tas hänsyn till innan en pedagog anpassar sin ledarstil. Dessa 

situationsfaktorer kan vara såsom erfarenhet till ledaruppgiften, elevernas kompetens och 

mognadsnivå, tid och miljö med mera.36 Maltén menar att valen av ledarstrategier som den 

situationsanpassade ledaren gör sker stegvis. Först tar ledaren hänsyn till situationsfaktorerna 

därefter gör denne en situationsanalys för att kunna utnyttja resurserna maximalt.37 

När det däremot kommer till relationsdimensionen skriver Carolyn M. Shields i sin artikel att 

den situationsanpassade ledarstilen fokuserar främst på lärar-elev relationen i skolan men tar 

mindre hänsyn till elevernas livsförhållande utanför skolan.38 

 

4. Metod 
I detta kapitel kommer jag att presentera de metoder som jag har använt mig utav för att samla in 

relevant data. Jag kommer även att presentera de tillvägagångssätt som har varit av stor betydelse 

för min undersökning. Kapitlet innehåller avsnitt som urval, intervjumetod, forskningsetiska 

principer och analysmetod. 

 

4.1 Urval 
Valet av respondenterna handlar främst om val av person, antal och de aktuella urvalskriterierna.39 

Jag tillfrågade och intervjuade pedagoger på en gymnasieskola i Östergötland. Efter ett par besök 

hade jag kommit i kontakt med tillräckligt många pedagoger som valde att ställa upp på en intervju. 

Jag informerade dem muntligt om syftet med intervjuerna samt delade ut en medgivandeblankett 

och en intervjuguide. 

Ålder, kön eller antalet år i yrkeslivet har jag valt att inte lägga någon vikt på i denna uppsats. 

Det jag däremot var noga med att begrunda var antalet respondenter. Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann menar att antalet respondenter är just en känslig fråga som behöver begrundas eftersom 

antalet har en viss tendens att antigen vara för liten eller stor.40 Av avgränsningsskäl valde jag att 

                                                           
36 Arne Maltén (2000). Det pedagogiska ledarskapet, sid 72 - 73 
37 Ibid., s. 72 - 73. 
38 Carolyn M. Shields (2010). Transformative Leadership: Working for Equity in Diverse Contexts, sid 581 - 583 
39 Monica Dalen (2008). Intervju som metod, sid 54 
40 Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun, sid 156 
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intervjua fem pedagoger. Det som däremot föll under ett av urvalskriterium var att respondenterna 

skulle vara legitimerade pedagoger.  

Ännu en viktig sak att påpeka är att respondenternas attraktionsvärde41 har varit en faktor vid 

urvalen, med detta menas att min sociala relation till de olika pedagogerna har påverkat mitt val 

av dem. Förutom pedagogernas attraktionsvärde var det bekvämt att välja pedagoger som var 

tillgängliga för undersökningen. Detta är något som kallas för bekvämlighetsurvalet42 och går ut 

på att respondenterna väljs för att de är på rätt plats vid rätt tid. 

 

4.2 Intervjumetod 
Jag valde att dela ut intervjufrågorna ett par dagar innan intervjun för att pedagogerna skulle kunna 

reflektera över sin ledarstil i lugn och ro. Skälet till detta var att jag ville få mera konsista svar 

under intervju samt ge dem tillfälle att kunna observera sig själva i klassrummet. Ännu en 

anledning var att de skulle få möjlighet till att läsa på om de olika ledarstilarna, om detta behövdes.  

 

4.2.1 Förberedelser 
Jag vill påpeka att mina intervjuer är av kvalitativt slag med en semi-strukturerad intervjuform. I 

relation till mitt syfte har det varit viktigt att ha en kvalitativ strategi eftersom det ger mig insikt 

om respondenternas egna erfarenheter, tankar och känslor.43 Jag valde att göra kvalitativa, 

individuella intervjuer eftersom det kan besvara min frågeställning om pedagogiska ledarstilar. I 

min undersökning är det en person åt gången som är relevant för datainsamlingen, därför var det 

självklart att ha enskilda intervjuer. 

 

4.2.2 Intervjuguide 

Monica Dalen beskriver en intervjuguide på följande vis ”En intervjuguide innehåller centrala 

teman och frågor som tillsammans ska täcka de viktigaste områdena för studien”.44 Anledningen 

till att jag valde att skapa en intervjuguide var för att få någon form av struktur i mina frågor men 

även ge pedagogerna en chans att begrunda sina kommande svar. De skulle få en möjlighet att 

tänka till, granska sig själva och begrunda sin ledarstil samt förbereda sig.  

                                                           
41 Heléne Thomsson (2010). Reflexiva intervjuer, sid 64 
42 Alan Bryman (2007). Samhällsvetenskapliga metoder, sid 114 
43 Monica Dalen (2008). Intervju som metod, sid 9 
44 Ibid., s. 31. 
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En annan anledning var att ett antal frågor var något som Bryman kallar förkunskapsfrågor. Det 

vill säga, frågor som kräver att respondenten har någon form av kunskap om, för att kunna svara 

på ett meningsfullt sätt.45 I och med att det var frågor berörande pedagogiska ledarstilar var det 

viktigt för mig att de fick möjligheten att läsa på ett par dagar innan. 

Utformningen av intervjuguiden innebar en hel del planering och revidering. Jag ville ha öppna 

frågor för att ge respondenterna möjligheten att svara ohämmat och inte känna sig begränsade. 

Detta är något Monica Dalen kallar för en öppen intervju46 där målet är att respondenten ska berätta 

fritt om sina yrkeserfarenheter. Sharan B Merriam menar att även formuleringen på frågorna spelar 

en stor roll och att en intervjuare kan stimulera sin respondent genom att ställa flera olika typer av 

frågor.47 Merriam lägger vikt på att frågor som är ledande bör undvikas samt sådana som är simpla 

och kräver ett ja/nej svar. Dessa skulle i sin tur antigen spegla en förutfattad mening eller vara för 

anspråkslösa för att vara av något värde för undersökningen.48 

Med allt det ovannämnda i åtanken lyckades jag skapa mina intervjufrågor och fick en komplett 

intervjuguide. Där den i sig kan benämnas av begreppet semi-strukturerad intervju,49 vilket innebär 

att det finns tydliga teman men att frågorna är flexibla och kan ändras utifrån respondenternas 

berättelser. 

 

4.2.3 Genomförande 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva genomförandet av mina intervjuer. Innan intervjuerna 

delade jag ut medgivandeblankett samt intervjuguide för att informera dem om syftet med min 

forskning men även ge dem ett hum om hur intervjun är upplagd. Eftersom ett antal av mina 

intervjufrågor innehöll olika begrepp var det mer än rimligt att låta pedagogerna ta en titt på dem 

i förhand.  

Intervjuerna tog ungefär 30 minuter och tanken var att mina pedagoger skulle känna sig trygga 

och bekväma under den tiden. Detta ledde till att de själva fick välja en plats där intervjun skulle 

hållas. De platser som blev valda var klassrum och det egna kontoret. I sin helhet ställde 

pedagogerna upp mer än gärna på att bli intervjuade och såg fram emot det och som en av dem 

sade ”för en gångs skull få berätta om dem själva och inte eleverna”. 

 

                                                           
45 Alan Bryman (2007). Samhällsvetenskapliga metoder, sid 163 
46 Monica Dalen (2008). Intervju som metod, sid 30-31 
47 Sharan B Merriam (2010). Fallstudien som forskningsmetod, sid 94 
48 Ibid., s. 95. 
49 Alan Bryman (2007). Samhällsvetenskapliga metoder, sid 127 



 

10 
 

När intervjuerna väl påbörjade var pedagogerna märkbart nervösa, något som även sedan kom 

att speglas i självaste intervjuerna som skratt och långa pauser. Jag började lite lätt med att berätta 

om deras rättigheter samt ställa allmänna frågor såsom ”Vilka typer av ledarstilar tror du 

pedagoger på gymnasieskolor använder?” och ”Vilka effekter förekommer i klassrummet vid 

användning av dessa?” Efter många suck och ehec fick jag fram ett blygt svar från den första 

respondenten och därmed var min intervjuprocess igång. 

 

4.3 Forskningsetiska principer 
Sven Hartman hävdar i sin bok Skrivhandledning för examensarbete och rapporter att varje 

forskare har ett antal krav att uppfylla när materialet ska samlas in och bearbetas. Kraven på 

öppenhet, självbestämmande, konfidentiell behandling och autonomi är några som han nämner är 

grundläggande.50 Det Hartman kallar för öppenhet innefattar ett samtycke från respondenterna och 

att forskaren måste informera om syftet med intervjuerna. Samtycket kan däremot antigen ske 

verbalt eller skriftligt.51 Jag valde att konstruera en medgivande blankett där varje respondent fick 

skriva på för att godkänna att all data får användas i utbildningssyfte. Kvale och Brinkmann menar 

att ett skriftligt kontrakt fungerar som ett skydd för respondenterna men även för forskaren.52 Ännu 

en anledning till varför jag valde att dela ut dessa blanketter var för att informera dem om min 

undersökning. Enligt Alan Bryman skall varje respondent få tillgång till så mycket information 

som möjligt för att denne ens ska kunna ge sitt samtycke.53 

Trots att informanterna skrev på en blankett som gav mig rätten att använda det inspelade 

materialet i forskningssyfte valde jag att informera dem även muntligt om deras rättigheter. Det är 

där kravet på självbestämmande kommer in i bilden och ger respondenterna bland annat 

möjligheten att avbryta intervjun eller välja att inte svara på vissa frågor. Sven Hartman förklarar 

det hela kort och gott genom att skriva att respondenterna bestämmer på vilka villkor intervjun ska 

ske, där de avgör om de vill delta, hur länge med mera.54 Respondenterna uppskattade att jag 

informerade dem om detta och verkade slappna av mer genom att sätta sig bekvämare i stolen eller 

lägga ifrån sig det de höll i handen. 

 

                                                           
50 Sven Hartman (2005). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter, sid 128-132 
51 Ibid., s. 129. 
52 Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun, sid 107 
53 Alan Bryman (2007). Samhällsvetenskapliga metoder, sid 446 
54 Sven Hartman (2005). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter, sid 130 
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Kravet på konfidentiell behandling var något jag däremot hade i åtanken när jag arbetade med 

mitt material. För att redovisningen av min empiri inte skulle kunna spåras till enskilda individer 

valde jag att avidentifiera alla respondenter genom att ge dem pseudonymer men även radera det 

inspelade materialet efter användning.55 

Slutligen, tog jag även hänsyn till autonomikravet där den insamlade empirin bara kom att 

användas i forskningsändamål.56 

 

4.3.1 Etiska reflektioner och praktiker 
Förutom att ta hänsyn till de ovannämnda forsknings principer fanns det ytterligare ett mål som 

jag ville uppfylla. Det var att ge mina pedagoger någon form av trygghetskänsla under 

intervjuerna. Jag ville inte att de skulle stressa fram ett svar utan få ta sig den tid de behövde samt 

sitta där de ansåg var bekvämt och skönt. Heléne Thomsson skriver att det är viktigt att få intervjua 

i fred och låta sina respondenter berätta ostört men också som forskare kunna reflektera och lyssna 

på intervjun.57 

Jag valde även att läsa upp medgivande blanketten i början av varje intervju för att dels lätta 

på nervositeten dels påminna dem om att de deltar frivilligt. Kvale och Brinkmann menar att man 

ska erinra respondenterna om att de närsomhelst kan dra sig ur intervjun eller välja att inte svara 

på alla mina frågor.58 Sett ur mitt perspektiv var inte mina intervjufrågor av känslig karaktär men 

även om frågorna var väldigt generella så kom svaren att spegla pedagogernas personliga 

tolkningar, vilket i sig är väldigt privat. Det var därför viktigt för mig att följa de krav som ställs 

vid insamling av material. 

För att vidare visa mitt engagemang var det väsentligt för mig att bygga upp ett synbart intresse 

för respondenterna under intervjuerna där jag bekräftade och uppmuntrade dem. Det var viktigt att 

inte avbryta och ta över samtalet, utan bara uttrycka mitt aktiva lyssnande. Heléne Thomsson 

menar att intervjun bör präglas av respondentens berättelser men att det inte betyder att 

intervjuaren sitter knäpptyst.59 Instämmande ord såsom ”ja”, ”det är bra” och ”precis” förekom i 

intervjuerna och hade en bekräftande funktion från min sida. 

När det gäller mitt val av pedagoger till intervjuerna var det viktigt för mig att ta hänsyn till de 

dilemman som mina urvalsstrategier kan medföra. Både mitt attraktionsvärde för pedagogerna och 

                                                           
55 Sven Hartman (2005). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter, sid 130 
56 Ibid., s. 131. 
57 Heléne Thomsson (2010). Reflexiva intervjuer, sid 108 
58 Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun, sid 107 
59 Heléne Thomsson (2010). Reflexiva intervjuer, sid 92 
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mitt bekvämlighetsurval gör att den insamlade data är av känsligare karaktär då jag har skapat 

någon form av kontakt med dessa personer och vet många gånger vem de hänvisar till i sina 

intervjuer. Jag är även fullt medveten om att respondenterna kanske valde att utelämna vissa saker 

i och med att de känner mig. 

Jag valde även att spela in mina intervjuer trots att Alan Bryman hävdar att en av nackdelarna 

med inspelningsutrustningen är att det kan hämma respondenterna.60 I och med att mina intervjuer 

spelades in kunde jag lyssna om dem upprepande gånger, göra en noggrann analys samt kontrollera 

om något var oklart, vilket Bryman däremot menar faller in som en fördel med inspelningar.61 Sett 

ur det etiska perspektivet är det ytterst viktigt att antigen förvara materialet på ett säkert ställe eller 

radera det efter användning. Jag valde att följa autonomikravet och raderade mina intervjuer efter 

transkriberingen. 

 

4.4 Transkription och bearbetning 
Tack vare mina inspelningar kunde jag transkribera intervjuerna och få en överblick över insamlad 

data. Heléne Thomsson menar att ingen intervjuare hinner fokusera på att skriva ner allt samtidigt 

som denne ska reflektera över och leda vidare intervjun.62 

För att få en generell bild av empirin innan transkriberingen valde jag att lyssna igenom alla 

intervjuer flera gånger. Även om fokus sedan låg på att transkribera detaljerat, det vill säga 

dialogerna ordagrant, valde jag även att inkludera ifyllnadsorden. Anledningen till detta vara att 

jag ville återskapa så mycket som möjligt av den rådande atmosfären under intervjuerna. Därmed 

var transkriberingsprocessen väldigt tidskrävande och det tog mig mellan tre till fyra timmar per 

intervju och antalet sidor kom att variera mellan fyra till nio sidor. 

När jag sedan använde min empiri i undersökningen kom jag att ställas inför ett litet dilemma. 

I och med att transkriberingen var ordagrann kom språket att se lite konstigt ut och många delar 

av en mening fick utelämnas så att läsaren skulle få en bättre uppfattning av vad som sades. 

Självfallet såg jag till att delar som var av betydande karaktär togs med även om språket var 

krångligt och grammatiskt inkorrekt. Delar som har utelämnas har markerats med följande tecken 

(...) för att läsaren ska veta att citatet inte är komplett.  

Vidare gjorde jag en kodning av min empiri för att få en överblick av insamlad data. Jag 

använde mig av flera färger för att markera delar som hängde ihop och delade upp dem under olika 

                                                           
60 Alan Bryman (2007). Samhällsvetenskapliga metoder, sid 310 - 311 
61 Ibid., s. 310 - 311. 
62 Heléne Thomsson (2010). Reflexiva intervjuer, sid 87 
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kategorier. Varje kategori besvarade på ett eller annat sätt undersökningens frågeställningar eller 

dess syfte. Alan Bryman beskriver denna form av kodning som en process där man namnger eller 

etiketterar de delar som verkar vara av teoretisk vikt.63 

 

4.5 Analysmetod 
Mitt första steg i bearbetningen var att transkribera texterna och endast lyssna på det som sades i 

intervjuerna. Jag ville bara transkribera dialogerna ordagrant och valde därför att lyssna på 

intervjuerna parallellt, pausa och spola fram och tillbaka om det behövdes. Alan Bryman ser detta 

som ett av de olika stegen av kodning. Bryman menar att det är ett steg där det endast sker en 

transkribering utan någon som helst tolkning.64 

Det andra steget för mig gick ut på att analysera och bearbeta min empiri genom att läsa igenom 

mina texter noggrant för att sedan jämföra dem med varandra för ett bättre sammanhang. Jag 

markerade de olika kategorier av ledarstilar med olika färger där mitt fokus låg främst på de olika 

begreppen. En upptäckt som gjordes rätt så snabbt var att respondenterna bytte ut vissa teoretiska 

begrepp med andra ord. Såsom exempelvis låt-gå ledarstilen kom att benämnas som kompisstilen 

eller undfallande bland respondenterna. Enligt Bryman sker det vid det här stadiet en kritisk 

granskning av koderna, det vill säga de begrepp som har används av respondenterna. Där jag kollar 

efter om deras val av ord används för att beskriva samma fenomen som mina begrepp.65 Efter att 

ha gjort detta kunde jag dela upp respondenternas svar i fyra olika kategorier; den egna ledarstilen, 

generell syn på de enskilda ledarstilarna, för - och nackdelar med de olika ledarstilar och vilken 

effekt de medför på eleverna. 

Efter kategoriseringen fick jag en klarare bild av de olika teman som förkom i och med att dem 

blev lättare att identifiera då. Min tematiska läsning gick ut på att först och främst analysera 

respondenternas svar under varje kategori. För att därefter göra en komparativ analys av de olika 

respondenternas utsagor. Till slut valde jag de teman och citat som jag ansåg var viktigast för min 

undersökning. Bryman kallar detta för axial kodning där det sker en koppling mellan kategorier 

genom att knuta dem till kontexter, samspelsmönster och konsekvenser.66  

Slutligen, bör det nämnas något om innehållsanalysen och respondenternas svar på frågorna. I 

och med att jag blev bekant med respondenter kan de försöka ge en positiv bild av sitt ledarskap. 

Detta är något som Bryman kallar för social önskvärdhet och betyder att respondenternas svar 

                                                           
63 Alan Bryman (2007). Samhällsvetenskapliga metoder, sid 377 
64 Ibid., s. 384. 
65 Ibid., s. 384. 
66 Ibid., s. 277. 
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styrs av vad som kan uppfattas som önskvärt.67 För att koppla detta till min undersökning, är det 

till exempel inte så önskvärt för en pedagog att vara en låt-gå ledare. Därför kan respondenten 

modifiera sina svar för att slippa bli kategoriserad som en sådan ledare. Med andra ord är det 

viktigt för mig att ta hänsyn till alla möjliga faktorer när jag analyserar innehållet. Intervjuerna har 

jag sedan bearbetat med hjälp av lämplig litteratur som berör ledarskap och ledarstilar. 

 

5. Resultat 
I resultatdelen får vi följa fem legitimerade pedagoger som besvarar mina intervjufrågor utifrån 

deras egna upplevelser och erfarenheter. Pedagogerna är mellan åldrarna 40 till och med 65 och 

har varit verksamma inom sitt yrke i många år. Var och en av dem har åtminstone ett kärnämne, 

det vill säga ämne som matte, svenska och engelska. Ingen av dem har ett yrkesämne såsom teknik, 

ellära med mera. Pedagogerna har tilldelas pseudonymer såsom Filippa, Nina, Lea, Lara och Stella 

för att deras identitet ska skyddas. 

 

5.1 Pedagogernas syn på den auktoritära ledarstilen 
Resultatmässigt går det att konstatera att synen på den auktoritära ledarstilen varierade bland 

pedagogerna. Hur som helst går det att notera att vissa synpunkter hade likheter. Tre av fem 

pedagoger skulle inte rekommendera att pedagoger använder den auktoritära ledarstilen. En 

pedagog ansåg sig i grunden auktoritär vilket lutade mot att hon var en auktoritär ledare. En annan 

pedagog lade vikten på andra ledarstilar som hon istället inte ville förespråka. 

Pedagogernas syn på ledarstilen är att den är väldigt åldersrelaterad och menar att den finns 

främst bland äldre pedagoger som är låsta vid regler och förordningar. Lea menar att den gamla 

typen är på väg bort och Stella håller med samtidigt som hon tror att den auktoritära ledarstilen 

finns kvar men har börjat överges för en mera demokratisk stil. Även Filippa som anser sig själv 

vara en auktoritär ledare påpekar att det är väldigt ute med att vara en sådan ledare och lyfter fram 

detta. 

”(...) sen tror jag också att generellt idag så är det lite ute att vara auktoritär, utan att man   

försöker i största möjliga mån att egentligen samverka med eleverna, att jobba sig fram i   

samförstånd till vad som fungerar...tror jag... (mm)”.68 

 

                                                           
67 Alan Bryman (2007). Samhällsvetenskapliga metoder, sid 141 
68 Intervju med Filippa 
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Lea menar däremot att hennes förhållningssätt till att exempelvis komma i tid eller ha ordning 

och reda samt att ha en bra kroppshållning visar eleverna att hon kan vara auktoritär när det behövs. 

Hon beskriver detta som yttre faktorer och anser att det inte har så mycket att göra med hur eleverna 

upplever hennes karaktär. Filippa som menar att hon i grunden är auktoritär berättar däremot att 

hon har anammat den auktoritära ledarstilen på grund av hennes uppfostran och att det har mer att 

göra med hennes bakgrund än ett yrkesval.  

Nina berättar om ett möte med en förälder som påpekade att hans son varit rädd för sin förra 

pedagog, något han ansåg var bra. Nina tycker inte att detta är bra men säger att hon förstår att 

föräldern förväntade sig en sådan typisk ledarstil. Nina menar att hon inte tror ett dugg på att rädda 

barn lär sig mer samtidigt som hon längre fram i intervjun berättar att en lärarstudent påpekade 

just att Nina själv upplevs som ganska strikt.  

”Det var nån såhär student... lärarstudent som sa till mig att hon tyckte att jag var ganska strikt ändå... 

jag upplever ju inte mig... men att ja ändå liksom så... nae inte för mesig gentemot eleverna utan... ja 

kanske upplevs så men sen går det till en gräns”.69 

 

5.1.2 Problemen med den auktoritära ledarstilen 
Tittar vi närmare på pedagogernas förklaring till varför de inte skulle rekommendera denna typ av 

ledarstil finner man att det inte bara ligger i att den är gammalmodig och på väg att bytas ut. Alla 

fem pedagoger ser andra problem med utövandet av denna typ av ledarstil. 

Vi kan börja med Nina som anser att elever inte borde vara rädda för sina lärare och att en 

alltför auktoritär ledarstil hindrar elever från att fungera normalt i ett demokratiskt samhälle. Hon 

drar det till sin yttersta spets och menar att om man bor i ett land där man förväntas slå barn när 

de gör fel är landet allt utom demokratiskt. Nina ser problematiken i det hela och tycker därför att 

det är viktigt att fostra eleverna till människor med bra värdegrunder. Hon anser att pedagoger har 

det som ännu ett uppdrag vid sidan om kunskapsuppdraget.  

”(...) ha en värdegrund som stämmer överens med ett demokratiskt samhälle och dom ska vara 

toleranta gentemot andra människor o dem ska vara delaktiga... vilja ta del i samhället så här... och 

har du människor som gör saker för att dem är rädda för en då når du knappast den biten av skolans 

uppdrag (...)”.70 

 

                                                           
69 Intervju med Nina 
70 Ibid., Nina. 
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 Nina nämner ett asiatiskt land där71 en pedagog hade blivit helt till sig när hennes man hade 

sagt att man inte slår sina elever i Sverige. Som gensvar på detta fick han ”men då kan man ju inte 

få dem och göra som ni vill”.72 Nina menar att detta var ett extremt exempel och trycker på att 

detta visserligen inte är tillåtet i Sverige men anser att även den väldigt strikta auktoritära 

ledarstilen kan medföra en lika stor rädsla. Det i sig, menar Nina, bidrar till att barn lär sig mindre 

och på så vis uppnås inte skolans uppdrag. Detta är verkligen något som Nina inte skulle vilja 

utsätta sina elever för. 

Här instämmer även Lea genom att säga att hon inte vill att hennes elever ska känna sig oroliga 

när de kommer till hennes lektion. Lea menar att en av de självklara effekterna blir rädsla hos 

eleverna och att detta är negativt. Att elever ska gå runt och oroa sig över vad som kan hända, det 

vill säga om de kommer att blir utskällda, tillsagda eller uthängda under lektionstiden är definitivt 

någonting som Lea undviker. 

Även den enda pedagogen som benämner sig som auktoritär ser problemen men ur ett annat 

perspektiv. Filippa menar att nackdelen med den auktoritära ledarstilen är att det kan passivera 

hennes elever. Med andra ord lär de sig i mindre utsträckning att ta eget ansvar och blir aldrig fullt 

utvecklade under ett strikt auktoritärt ledarskap. 

”Negativt med att vara auktoritär det är ju att man kan passivera elever att dem inte tar det egna 

ansvaret så de kan ju det aldrig vara fullt utvecklad (...)”.73 

 

Filippa säger sig vara medveten om att hon passiverar sina elever och försöker förebygga detta 

på olika vis. Ett annat problem som hon lyfter fram är att den auktoritära ledarstilen medför en 

alltför stor tydlighet och struktur vilket vissa elever kan reagera negativt på och göra motstånd till. 

 Stella menar att det är just dessa elever, som är så pass styrda, som inte är lika kreativa i 

klassrummet och kan känna sig hämmade. Något som dock Stella är först med att beskriva är 

problemet med den auktoritära ledarstilen ur pedagogens synvinkel. Hon anser att den auktoritära 

ledarstilen lättare medför en aggressivare ton mot eleverna. Det i sin tur leder till att pedagogen 

oftare är arg vilket inte är bra för pedagogen. Stella menar även att eleverna i sin tur kan utmanas 

att provocera pedagogen. 

”(...) Strikt behöver man vara i vissa lägen... men jag kanske lättare blev arg då... o det lönar sig 

 aldrig... har jag lärt mig då... bli provocerad då som man lätt kan bli då... för det...  
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o det gör ju att det finns ju en del elever som gör så att dem gärna vill provocera läraren... men det  

förlorar elev.. eller det förlorar man på”.74 

 

5.1.3 Möjligheterna med den auktoritära ledarstilen 
Den auktoritära Filippa lyfter fram de positiva sidorna med ledarstilen då hon säger att hon vill ha 

kommandot över gruppen och kontroll i den mån så att det gynnar dem båda.  

”De är jag som hela tiden måste veta vart vi är på väg och det behöver inte vara helt synligt för  

eleverna (eh) det kallar jag för auktoritär egentligen”.75 

 

Även Stella anser att en styrning av eleverna till att göra det pedagogen vill kan ge vissa 

fördelar. Hon tar upp ett exempel om hur vissa pojkklasser behöver en hårdare styrning för att76 

lyckas och ser den auktoritära ledarstilen som ett bra alternativ till detta. Hon går till den 

utsträckning och kallar den auktoritära ledarstilen för militärledarstil och menar att dessa elever 

behöver bli väldigt styrda. 

Filippa menar däremot att elever generellt kommer till gymnasiet för att söka kunskap och att 

det är en nästa nivå på sin utbildning. Då en lärare inte kan visa sin position i gruppen får denne 

inte elevernas förtroende för sin kunskap, vilket i sig kan mötas av besvikelse. Filippa berättar att 

det är viktigt för henne som pedagog att hela tiden veta vart de är på väg och att detta inte behöver 

vara synligt för eleverna. I årskurs ett fokuseras det mycket på disciplin och auktoritet eftersom 

alla elever kommer från olika skolor och behöver harmonieras som en grupp för att Filippa sedan 

ska kunna undervisa dem på olika sätt. Därefter menar Filippa att hon, i årskurs två, kan släppa 

lite på auktoriteten för att sedan i årskurs tre kunna skiljas åt under vårterminen som vuxna. 

”(...) man måste då gå från ganska styrd undervisning till att i sådana fall ha fostrat eleverna in i  

det här stora egna ansvaret och att dem också törs möta läraren som en jämlike med mer kunskap  

om vissa ämnen”.77 

 

5.2 Pedagogernas syn på den demokratiska ledarstilen 
Som tidigare nämnt tror en av pedagogerna att den demokratiska ledarstilen är en typ av ledarstil 

som är väldigt inne just nu. Med andra ord menar Stella att det är en av stilarna som lyckats 

konkurrera ut den auktoritära ledarstilen. Visserligen anser Stella att det finns delar kvar av den 
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auktoritära ledarstilen när pedagoger arbetar men tror att många försöker vara den demokratiska 

typen av ledare.  

Även Filippa lägger vikt på att den demokratiska ledarstilen är inne och säger att det är just 

samverkan med eleverna som är så populärt. Lea håller med och berättar att hon tror att den yngre 

generation pedagoger hamnar där någonstans mittemellan, mellan en auktoritär och en låt-gå stil.  

”Jag försöker o se framför mig från väldigt auktoritär till den... där eleverna är dem auktoritära 

 (eh)... och den ledarstilen... så tror jag att vi hamnar någonstans mittemellan sådär att både... att 

 man har en klar syn som aa ledare eller lärare (eh) pedagog... eller vad man nu kallar det för... 

 men ändå låter eleverna känna (...) av väldigt väl i klassrummet vad... vad det är... hur man ska 

 göra (...)”.78 

 

Vidare i intervjun framkommer det att hon definierar den demokratiska ledarstilen på liknande 

vis. 

Bara en pedagog av dessa fem kom i sin intervju att benämna sig som en demokratisk ledare, 

nämligen Lea. Hon menar att det är hon som bestämmer i klassrummet men att hon är väldigt 

lyhörd. Lea beskriver att det är viktigt för henne att vara förstående och tänka efter, för det verkar 

eleverna gilla, samtidigt som hon är snäll och lyssnar. Förutom allt ovanstående låter hon även 

eleverna få vara med och påverka undervisningen till en viss grad. 

 Nina berättar att hon som yngre försökte vara demokratisk. Hon fick till och med sina elever 

att läsa igenom kursplanen för att sedan diskutera i grupper om hur de skulle jobba med de olika 

bitarna och så gjorde hon upp en planering utefter deras önskemål. Trots detta kommenterade 

eleverna på utvärderingen att de inte fått vara med och bestämma någonting kring kursens innehåll. 

”'Vi har inte fått vara med o bestämma om kursens innehåll' och då insåg jag om inte jag 

varje gång påminde om om... ja nu har ni... alltså förstår du... så så kom dem inte ihåg 

att de överhuvudtaget blev tillfrågade o så tänkte jag  nu bryr jag mig inte om det... (skratt)”.79 

 

Det förvånade Nina att de inte kom ihåg överhuvudtaget om att de fått diskutera och skriva ner 

sina önskemål. Tillslut valde Nina att distansera sig från ett så demokratiskt förhållningssätt 

eftersom hon upplevde att det inte fungerade. 

5.2.1 Problemen med den demokratiska ledarstilen 

Även om pedagogerna inte hade så många problem att lyfta fram när det gäller den demokratiska 

ledarstilen fanns det fortfarande ett antal som nämndes. Nina var först med att nämna ett problem 
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som var mera ur pedagogens perspektiv, nämligen att elever inte märkte eller uppskattade den 

möda hon lade ner för att gemensamt skapa en bra, demokratisk undervisning.  

Likaså nämner Stella en nackdel som uppstår då elever får vara med och bestämma för mycket. 

Hon menar att alltför många elevönskemål och synpunkter kan leda till att man inte kommer 

någonstans samtidigt som hela processen är tidskrävande. Som exempel berättar Stella att vissa 

klasser består av olika typer av elever och har därmed även diverse åsikter om saker och ting.  

”(...) den demokratiska har ju också för och nackdelar att dels får du med då elevönskemål och 

synpunkter och du är flexiblare då och samtidigt så kan det ju ibland leda till att (ehm) man inte  

kommer nån vart riktigt... det tar lång tid ibland... och (ehm) vissa klasser kan de ju vara så att 

eleverna tycker väldigt väldigt olika och då går det väldigt mycket tid åt att liksom bara reda ut 

 det där då”.80 

 

 Även Filippa som är van att jobba utefter den auktoritära ledarstilen nämner problematiken 

med den demokratiska ledarstilen, hon gör det dock ur ett annorlunda perspektiv. Hon säger att 

effekterna av ledarstilen beror på hur elevernas familjeförhållanden ser ut, likaså vilka typer av 

pedagoger barnet har innan gymnasiet och anger sig själv som ett exempel. 

”(...) jag är van vid att jag har föräldrar som säger 'gör si gör så' då kan jag inte hantera en lärare  

som egentligen försöker samarbeta med mig. Så att (ehm) effekterna är väldigt olika beroende på 

 vilken typ av uppfostran barnet har fått och likaså vilken typ av lärare barnen har nått innan dem  

når gymnasiet”.81 

5.2.2 Möjligheterna med den demokratiska ledarstilen 
Det som påpekades vara en fördel med den demokratiska ledarstilen var att det förekom positiva 

dialoger i klassrummet och miljön var trevlig. Nina fäster även bland annat uppmärksamheten på 

att bemötandet av eleverna sker på ett angenämt sätt. Hon nämner även att en fördel kan vara att 

den demokratiske ledaren försöker motivera sina elever genom att använda betygen mer som en 

”morot” istället för en ”piska”. Enligt Nina blir effekten att eleverna jobbar mer för att det är 

trevligt i klassrummet. 

”(...) man försöker ha en bra dialog i klassrummet... än än... att man liksom bemöter elever på ett  

trevligt sätt o försöker motivera, att använda kanske betyg som morot och inte som piska liksom  

(...) blir ju effekten tror jag att eleven kanske jobbar hellre för att det är trevligt i klassrummet 

(...)”.82 
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Likaså anser Stella att den demokratiska ledningen präglar hennes undervisning som mest då 

eleverna får bestämma vilka område de vill jobba med eller om de vill arbeta i grupp. Detta är vad 

Lea kallar för elevdemokrati och menar att det är bra fast aldrig utan någon form av övervakning 

från pedagogens sida. Lea berättar även att det sker att hon får eleverna att känna sig delaktiga 

även om de kanske i själva fallet inte gör så mycket. Lea menar att eleverna känner välmående i 

klassrummet när de får bestämma lite hur och vad man ska göra. 

 

5.3 Pedagogernas syn på låt-gå ledarstilen 
Pedagogernas åsikter om låt-gå stilen var väldigt konkreta. Tre av fem skulle inte rekommendera 

denna typ av ledarstil. Det som däremot inte var så konkret och enkelt var benämningen på 

ledarstilen. Medan vissa kallade det för kompisstilen eller undfallande stil valde andra att försöka 

beskriva den med ord. De övriga orden som de använde var såsom tillåtande och kompis. Det var 

dock bara en av pedagogerna som nämnde låt-gå termen, som i vanliga fall är det begrepp som 

förekommer i litteraturen. 

Filippa börjar med att berätta att hon själv har upplevt låt-gå stilen under sin egen skolgång. 

Hon menar att vissa pedagoger har haft svårt att urskilja vart gränsen mellan rollen som pedagog 

och elev går. Dessa pedagoger, menar Filippa, är redan från första dagen kompis med alla, vilket 

är något som enligt henne inte borde ske. Filippa anser att det är ett förtroende som pedagogen 

måste förtjäna och att en ny kompis inte är det första en elev vill ha i en lärare.  

”(...) det är ett förtroende man måste förtjäna och det är inte det första (eh) en elev vill ha utan en  

elev vill ha kunskap först sen om man håller måttet i elevens ögon då kan man också få (eh) ett 

 annat förhållningssätt (...)”.83 

 

I kontrast till Filippa, menar Lara att en kompisrelation är väldigt motiverande. Hon tror att 

elever jobbar hårdare, då de inte vill svika pedagogen. Hursomhelst, är hon snabbt med att påvisa 

att i förlängningen måste egentligen pedagogen vara mer auktoritär för att klassrumsinteraktionen 

ska vara hållbart. 

”(...) sen så tror jag nog att en del försöker va (eh) kompis med sina elever för att motivera (...) 

där man inte vill svika kompisen 'slash' läraren (...) det gör kanske att man hamnar i en obekväm 

 situation (eh) i förlängningen när man måste gå in och vara mer auktoritär i sitt ledarskap (...)”.84 
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Lea uttrycker sig däremot bestämt och säger att det är larvigt när en pedagog försöker vara 

kompis med sina elever eller försöker vara en i gänget. Hon menar att en sådan pedagog även går 

runt med en rädsla över att eleverna ska ta över. Också Stella är väldigt tydlig då hon säger att låt-

gå stilen är en misslyckad ledarstil. 

 

5.3.1 Problemen med låt-gå ledarstilen 
Lara lyfter fram problematiken med en låt-gå ledare och säger att när en sådan pedagog inte vågar 

säga ifrån och är frikostig med exempelvis deadlines förlorar hen respekten från eleverna. Hon 

menar att styrdokumenten går emot en pedagog då det står att de är skyldiga att ta in allt som 

eleverna producerar in i det sista. Lara tror starkt på att det blir tokigt och orättvist för de elever 

som lämnar in allt i tid. Det gäller därför att en pedagog är bestämd och inte givmild. Lara antyder 

att en låt-gå ledare är en pedagog som inte vågar vara bestämd. 

Filippa påpekar att ledarens förhållningssätt kan medföra att det blir en obalans i gruppen där 

några elever känner sig omtyckta och andra inte. Den risken tror hon är påtaglig i denna ledarstil 

eftersom en pedagog som använder låt-gå-stilen brukar vara osäker på sig själv. 

Stella anser att ett sådant ledarskap kan leda väldigt fel och att det blir andra faktorer i 

klassrummet som tar över. Exempelvis låter pedagogen de spänningar som finns i klassen ta över 

och att många beslut fattas utefter detta. Stella sammanfattar och säger att detta inte är något som 

eleverna mår bra av och berättar om en vikare som hennes elever hade en gång. Stella återger en 

period då hon var borta ett längre tag och fick ersättas av en vikarie där hen var lite åt låtgå-hållet. 

Stella berättar att vikarien nästan var rädd för eleverna och tittade hela tiden upp i taket för att 

undvika ögonkontakt, vilket ledde till att eleverna blev väldigt frustrerade. Vikarien frågade även 

vad eleverna ville göra och Stella definierar just låt-gå stilen med att pedagogen lämnar över många 

beslut till eleverna. 

”(...) (ehm) det kan vara lättja hos vissa de kan vara liksom spänningar i klassen som får ta över  

och bestämma om vilka saker och (eh) jag tror inte eleverna mår bra av de”.85 

 

5.3.2 Möjligheterna med låt-gå stilen 
Tyvärr tog ingen pedagog upp någon konkret möjlighet eller fördel med låt-gå stilen. Lea var den 

enda pedagogen som på ett eller annat sätt lyfte fram en situation då hon agerar som en låt-gå 

ledare. Visserligen nämnde hon detta som en nackdel men lyfte även fram att den harmoniska 
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känslan hon vill ha i klassrummet uppnås lättare på så vis och kan därför ses som en positiv sak. 

Det hela handlar om konflikter och hur hon undviker dessa in i det längsta. 

”(...) blir det konflikter så är det inte så... känner jag mig inte så bekväm så det undviker jag ju in 

 i det längsta då... och det är ju lite negativt kanske (...) jag vill inte stöta mig med någon riktigt,  

jag vill ha den harmoniska sköna känslan (...)”.86 

 

Lea menar att hon inte alltid vågar ta dispyter och att detta är en negativ sak men tror att något 

bra kan ändå komma ut av det i slutändan. 

 

5.4 Pedagogernas syn på den situationsanpassade ledarstilen 
Den situationsanpassade ledarstilen rekommenderades av tre pedagoger som talade väldigt bra och 

positivt om den. Ett återkommande ord som pedagogerna använde för att beskriva ledarstilen var 

flexibel. Detta var något som både Nina och Lara ansåg sig själva vara i sitt ledarskap.  Lara 

berättar att hon tar det som passar för stunden och menar att hon är ganska snabb med att göra det 

bästa utav situationen.  

”(...) just den dagen så låg internet nere det var... så... och då sa jag 'aa men då får ni den här 

 timmen och läsa på till provet som vi har nästa vecka istället' (...) jag liksom gick in och... och 

 ganska snabbt tänkte om för att göra det bästa av situationen (...)”.87 

 

Nina berättar däremot att hon ofta använder humor i sina undervisningar samt att hon är positiv 

men bestämd när det behövs. Enligt Nina ligger nämligen flexibiliteten i hennes sätt att hantera 

elever samt lära ut sina ämnen.  

När det kommer till flexibilitet i generell bemärkelse var det fyra av fem pedagoger som 

kopplade detta med att ledaren anpassar sig utefter gruppens behov. Både Lara och Nina menar att 

pedagogen anammar olika typer av ledarstilar beroende på gruppen av elever. Stella stämmer in 

men lägger till att mycket beror även på vilken typ av arbete som utförs i klassrummet samt 

lektionens tidpunkt. Stella nämner två klasser som hon vanligtvis fungerar bra ihop med men just 

under torsdagseftermiddagen blir det alltid mycket livligare och oroligare.  

”(...) olika stilar i olika situationer beroende vad som krävs då i det läget... och det beror på hur  

gruppen ser ut och allt möjligt... det kan bero på tiden på dagen (skratt)”.88 
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Även Filippa menar att hon använder olika sätt att agera för att hantera både situationer och 

elever. Med andra ord åsyftar Filippa att man egentligen inte har endast en ledarroll utan olika 

ledarstilar beroende på vad man jobbar med för tillfället samt med vilken typ av elevkategori det 

är.  

Ännu en aspekt som tas upp kring den situationsanpassade ledarstilen är att den är kopplad 

med yrkeserfarenhet samt personlighet. Både Nina och Stella menar att den situationsanpassade 

ledarstilen har vuxit fram genom deras yrkeserfarenhet. Nina tror inte att det är något en pedagog 

väljer utan att det är dennes personlighet som lyser fram. Likaså anser Stella att personligheten 

spelar roll men i kontrast till Nina tror hon att den situationsanpassade ledarstilen är något som en 

pedagog väljer självmant. 

 

5.4.1 Problemen med den situationsanpassade ledarstilen 
Filippa gör en koppling mellan den auktoritära ledarstilen och den situationsanpassade. Hon menar 

att en manlig ledare som i grunden är rätt så auktoritär inte har lika lätt att variera mellan sina 

ledarstilar. Det är svårare för honom att anpassa sin stil utefter en situation och vara flexibel. 

Filippa ger ett exempel där en kvinnlig pedagog har lättare att flyta mellan olika ledarstilar i 

obekväma situationer. Hon menar att en manlig auktoritär pedagog många gånger hamnar i väldigt 

trängda situationer med manliga elever. Hos en kvinnlig pedagog kan den auktoritära ledarstilen 

skifta till den situationsanpassade lättare om hon märker att eleven reagerar kraftigt på det.  

Vidare lyfter Nina fram ett annat problem dock sett ur elevernas perspektiv. Nina berättar att 

hon ibland ändrar sina lektionsplaneringar, det vill säga att hon hittar på saker för stunden. 

Exempelvis om någonting viktigt har hänt i världen väljer hon att visa ett nyhetsklipp eller 

diskutera kring saken. Detta tror hon får eleverna att uppfatta henne som oförberedd ibland och en 

del elever känner sig vilsna i den sortens flexibilitet. 

”(...) jag kanske har tänkt att vi ska göra någonting så kommer jag på att de här har ju hänt  

då visar jag en nyhet... alltså så där va... vilket har gjort att jag... det är ju inte många men 

ibland så har jag fått påstå att nån tror... en del elever tror att jag är oförbered när jag går 

in i klassrummet (...)”.89 

 

Stella däremot vill ha en större struktur i sitt arbete även om hon varierar sig delvis. Hon menar 

att hon kan ha en liten typ av föreläsning med sina elever samt kombinera det med individuellt 

arbete och även låta dem få bestämma. 
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”(...) jag använder mig av flera olika... o de beror väldigt mycket på hur gruppen ser ut då...  

och (ehm) också vilken typ av arbete du gör (...)”.90 

 

 Enligt Stella är det viktigt att det finns en klar struktur annars blir det inte så bra för eleverna 

med en ostrukturerad situationsanpassad ledare. 

 

5.4.2 Möjligheterna med den situationsanpassade ledarstilen 
När det kommer till den situationsanpassade ledarstilens möjligheter är det Lara som håller i lådan. 

Det är främst Lara som berättar om fördelarna samt vilka effekter det kan ha på eleverna. Hon 

börjar med att berätta att hon tar den ledarstil som passar för stunden, där hon både kan säga ifrån 

och vara arg samt vara väldigt mån om eleverna. Ett exempel som hon nämner är när internet låg 

nere en dag ändrade hon sina undervisningsmoment och fick eleverna att jobba med något annat 

istället. Det var en situation där hon ganska snabbt fick tänka om för att göra det bästa utav det 

hela och fick se till att det gynnade eleverna.  

Förutom att endast nämna sina sätt att hantera situationer på lägger Lara även vikt på att 

ledarstilen ändras för varje årskurs och klass. Hon nämner en yrkesklass som ett exempel där 

många har svårt för hennes ämne och har låg självkänsla.  

”(...) de är helt och hållet beroende på vilka elever man har framför sig (...) många svaga elever 

 dem har extremt låg självkänsla (...) och där får man ju liksom hitta... där är jag en... där har jag 

nog en högre tolerans då för prat i klassrummet för där tjänar man inte på att vara fullt så... så... 

(eh) auktoritär tror jag... för jag förlorar dem ungdomarna då (...)”.91 

 

Nina däremot tycker att den situationsanpassade ledarstilen ger möjlighet till friare händer när 

hon planerar sina lektioner då hon säger att hon inte skulle kunna förbered lika mycket i detalj nu 

såsom hon gjorde en gång i tiden. Förutom denna fördel som hon får anser hon att ett 

situationsanpassat ledarskap bidrar till ett positivt klimat i klassrummet och gör det roligare för 

eleverna att lära sig.  

I sin helhet går det att konstatera att de pedagoger som blev intervjuade kunde mer eller mindre 

identifiera sin ledarstil. Analysdelen kommer därmed att ge en närmare inblick i deras historier, 

upplevelser och tolkningar av ledarstilar.  
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6. Analys 
I detta kapitel gör jag en analys av intervjuerna. Med hjälp av tidigare forskning och relevanta 

begrepp analyserar jag de berättelser som pedagogerna har kring ledarstilar och dess positiva och 

negativa konsekvenser i klassrummet. 

Till exempel såg sig en av pedagogerna vara i grunden auktoritär ledare medan en annan såg 

sig själv som en demokratisk ledare. Av de resterande tre pedagogerna Stella, Lara och Nina var 

det endast en av dem som inte definierade sin ledarstil medan de två andra tyckte att de utövade 

situationsanpassat ledarskap. I sin helhet framgick det även att de ansåg att de mest vanliga 

ledarstilarna idag var den demokratiska och situationsanpassade ledarstilen. Även Filippa som 

ansåg sig vara auktoritär ledare framhävde att det var lite ur tiden att vara sådan: 

”Jag tror det kan vara lite åldersrelaterat beroende på vad man har för ideal, hur man ser på sig själv 

och hur man vill fungera som lärare. Sen tror jag också att generellt idag så är det lite ute att vara 

auktoritär (...)”.92 

 

Arne Maltén instämmer att denna typ av ledarstil är lite passé och menar att en sådan ledare 

beter sig som en gammaldags brukspatron.93 Med andra ord planerar personen i detalj och är 

väldigt distanserad till eleverna. I intervjun med Stella stärker hon detta påstående då hon menar 

att delar av den auktoritära ledarstilen finns kvar i klassrummet men mycket mindre än förr och 

att den demokratiska ledarstilen är något de flesta pedagoger strävar efter att praktisera idag.  

Spinner vi vidare på den auktoritära ledarstilen anser Nina att den skapar rädsla bland elever 

vilket hindrar dem från att utvecklas till att fungera normalt i ett demokratiskt samhälle. Hon anser 

att effekterna inte blir bra och yttrar sig att pedagoger har fler uppdrag än att bara lära ut.  

”Vi har ju kunskapsuppdraget men över det ligger här uppdraget alltså...att fostra människor till bra 

medborgare (...)”.94 

 

Arne Maltén menar att den auktoritäre ledaren ser sina elever som ansvarslösa, vilket i sin tur 

leder till att eleverna får en ”inlärd hjälplöshet” som gör att de blir beroende av sin ledare. Istället 

för att bli självständiga skapas en ny generation av robotar, som följer en viss programmering.95 

Filippa som anser sig själv vara auktoritär i grund och botten har insett att en av nackdelarna med 

denna typ av ledarstil är just att den kan passivera hennes elever. Filippa förklarar snabbt att hon 

har erfarenhet i att ändra sitt sätt att leda för att undgå detta. 

                                                           
92 Intervju med Filippa 
93 Arne Maltén (2000). Det pedagogiska ledarskapet, sid 63 
94 Intervju med Nina 
95 Arne Maltén (2000). Det pedagogiska ledarskapet, sid 65 
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Nina framhåller även att den rädsla som finns bidrar till att eleverna lär sig mindre och att det 

i sig hindrar dem att uppnå skolans olika mål. I experimentet som nämns i bakgrundsdelen blev de 

auktoritärt ledda eleverna väldigt apatiska och visade knappt något tecken på entusiasm. Christer 

Stensmo menar att eleverna endast var produktiva, till och med högproduktiva, när pedagogen var 

där men att det sedan övergick till frustration och konflikter när pedagogen var frånvarande.96Arne 

Maltén lyfter fram gruppklimatet hos dessa elever och menar att de auktoritärt ledda eleverna har 

två affektiva typbeteenden. Eleverna blir antigen aggressiva eller likgiltiga samt skapar en viss 

sorts undertryckt aggressivitet och trivs dåligt.97 Detta är något som även Stella lyfter fram när hon 

menar att denna typ av ledarstil kan få eleverna att vilja provocera pedagogen. 

”Det blir negativt om man går in i någon slags aggressiv ton då med eleverna...(eh) så det är... det kan 

väl vara negativt om man försöker vara alltför auktoritär så att säga...”.98 

 

Christer Stensmo instämmer och menar att den motvilja och harm som underbyggs hos 

eleverna är av stor vikt och går oftast hand i hand med elevmotstånd.99 

De fördelar som däremot lyfts fram vid användning av auktoritär ledarstil är att vissa behöver 

mera styrning för att lyckas i skola. Både Filippa och Stella menar att vissa klasser behöver hårdare 

styrning för att eleverna ska nå målen. Den hårda styrningen anser Filippa gynnar både henne och 

klassen. Stella anger ett exempel där hon kritiserar sig själv och önskar att hon kunnat vara mer 

auktoritär med vissa klasser.  

”Om jag haft till exempel ena pojkklasser som har varit lite oroliga sådär så kan jag nästa känna att de 

skulle behövt en mera auktoritär typ och lite mer en militärledarstil...”.100 

 

 Lars Löwenborg och Björn Gíslason skriver i sin bok Lärarens arbete att vissa elevgrupper 

och individer behöver mycket styrning ibland för att lyckas och att det innebär att pedagogen får 

bestämma alltifrån vad som ska göras, till när och hur.101 Filippa tar dock det hela till en ny nivå 

när hon konstaterar att det inte bara har med enskilda klasser att göra utan menar att det snarare 

handlar om vilken årskurs eleverna går i. I årskurs ett vill hon ha mycket disciplin för att 

harmonisera gruppen för att sedan i årskurs två släppa lite på auktoriteten och därmed skiljas åt 

som vuxna när eleverna går ut i årskurs tre. Den auktoritära ledarstilen ses med andra ord som en 

                                                           
96 Christer Stensmo (2008). Ledarskap i klassrummet, sid 13 
97 Arne Maltén (2000). Det pedagogiska ledarskapet, sid 63 - 64 
98 Intervju med Stella 
99 Christer Stensmo (2008). Ledarskap i klassrummet, sid 70 
100 Intervju Stella 
101 Lars Löwenborg och Björn Gíslason (2007). Lärarens arbete, sid 20  
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möjlighet och en positiv faktor. Lars Löwenborg och Björn Gíslason skriver om denna teori på 

följande vis: 

”Ofta behövs den styrande ledarstilen i början av gruppens utveckling, t.ex. då en lärare börjar med 

en ny klass i början av hösten. Här handlar det mycket om att skapa struktur och trygghet. När klassen 

kommit lite längre i sin utveckling som grupp, kan läraren gå in och fungera mer som en tränare eller 

coach”.102 

 

Om vi tar en närmare titt på den demokratiske ledarens sätt att leda skiljer sig dennes metoder 

åt rejält. Jag vill först och främst påpeka att endast en av de fem intervjuade pedagogerna kom att 

definiera sig som en demokratisk ledare och det var Lea. Nina berättade under intervjuns gång att 

den demokratiska ledarstilen var något hon anammade som nyexaminerad pedagog men övergav 

med åren. I och med att Nina insåg att det var mycket möda och jobb men uppskattades lite av 

eleverna, de glömde helt enkelt ändå bort att de fått vara med och bestämma. Även Stella nämner 

en nackdel med demokratiskt ledarskap, hon anser att det är en tidskrävande process. Det vill säga 

det tar tid från andra viktiga saker som god planering och undervisning, eftersom elever ska få 

vara med och besluta om saker och ting hela tiden. Arne Maltén jämför däremot de robotar som 

skapas av det auktoritära ledarskapet med elever under ett demokratiskt ledarskap och menar att 

de sistnämnda kan liknas vid piloter. Den demokratiske ledaren bygger upp på så vis elevernas 

sakkunskaper och får dem även att bli självständiga.103 

Trots att Nina tagit avstånd från den demokratiska ledarstilen lyfter hon fram delar som hon 

anser är bra för eleverna och som hon använder i sin undervisning. Nina låter bland annat sina 

elever välja provdatum och hur de ska redovisa vissa moment. Då får de möjlighet att känna efter 

vad som passar dem bäst och de får vara delaktiga. Rudolf Dreikurs teorier som presenteras i boken 

Building Classroom Discipline förklarar att han menar att elever utvecklar self-control då och blir 

mer kapabla till att fatta kloka beslut, ta initiativ och vara ansvarstagande.104 Även om Stella anser 

att det är hon som strukturerar och styr upp det mesta så beskriver hon också inslag av ett 

demokratiskt ledarskap: 

”...det är jag som bestämmer det  liksom...för att (ehm) samtidigt kan de fåvara med och tycka till 

om vilka områden dem vill jobba med eller om de vill ha det som grupparbete eller...om...på något 

annat sätt... och där kommer väl de mer demokratiska in då...”.105 

 

                                                           
102 Björn Gíslason och Lars Löwenborg (2013). Läraren som ledaren - ledarskapsutveckling för lärare, sid 68-69 
103 Arne Maltén (2000). Det pedagogiska ledarskapet, sid 65 
104 Rudolf Dreikurs i Charles C.M (2008). Building Classroom Discipline, sid 63 
105 Intervju med Stella 
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Christer Stensmo menar att ett demokratiskt klassrum är viktigt då det lär eleverna att vara 

ansvarsfulla, få insikt i självdisciplin och helt enkelt förbereder dem inför livet som vuxna.106 

Stensmo menar att bra relationer och ett gott socialt klimat uppnås då ledaren är av demokratiskt 

slag.107 Detta är någonting som Nina bekräftar och menar att fördelar med demokratisk ledarstil är 

positiva dialoger i klassrummet och trevlig miljö. Arne Maltén delar samma åsikt och menar att 

klimatet är väldigt vänligt och trivsamt samtidigt som det också sker ett samarbete mellan 

eleverna.108 Med andra ord skapar en demokratisk ledare sammanhållning mellan eleverna medan 

en låt-gå ledare gör det motsatta. 

Lara lyfter fram problematiken med en låt-gå ledare och menar att hen inte vågar säga ifrån 

och i många fall är frikostig med exempelvis deadlines vilket i sin tur gör att pedagogen förlorar 

respekten från sina elever. Hon menar att det blir därmed orättvist för de elever som lämnar in 

allting i tid. Rudolf Dreikurs anser att det på så vis inte lär eleverna livets verkligheter och skapar 

en viss förvirring. De vet inte vad de kan göra och är helt främmande när det kommer till 

konsekvenser eftersom dessa är väldigt diffusa hos en låt-gå ledare.109 Filippa tror just att den 

osäkerhet som ledaren har lyser igenom och de olika förhållningssätten till eleverna skapar obalans 

i gruppen.  

”För att jag tror att om man är för osäker på sig själv och hur man förhåller sig då finns risk (eh) det 

blir obalans i en grupp och några känner det här att man gillar en del av gruppen men inte den 

andra”.110 

 

Arne Maltén menar att i och med att elever saknar ledning är gruppklimatet väldigt ömtåligt. 

Det råder både vantrivsel och missnöje samtidigt som det ofta uppstår gräl mellan eleverna.111 

Stella nämner ett exempel där hennes elever inte mådde bra av att en vikarie var en låt-gå ledare.  

”men hon var... också rädd för eleverna hon tittade liksom hela tiden upp i taket (skratt) hon vågade 

inte titta på eleverna o dem blev ju totalt frustrerade av det här liksom...”.112 

 

Vikarien frågade även hela tiden vad eleverna ville göra och styrde lektionen utefter det, vilket 

enligt Stella inte är rimligt då varje kurs har sina mål att uppnås. Christer Stensmo hänvisar till 

experimentet med de 11-åriga pojkar, som nämns under rubriken tidigare forskning, som hade 

                                                           
106 Christer Stensmo (2000). Ledarstilar i klassrummet, sid 122 
107 Christer Stensmo (2008). Ledarskap i klassrummet, sid 70 
108 Arne Maltén (2000). Det pedagogiska ledarskapet, sid 64 
109 Rudolf Dreikurs i Christer Stensmo (2000). Ledarstilar i klassrummet, sid 121 
110 Intervju med Filippa 
111 Arne Maltén (2000). Det pedagogiska ledarskapet, sid 64 
112 Intervju med Stella 
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svårt att förstå vad de skulle göra och var förvirrade vid ett sådant ledarskap. Detta ledde i sin tur 

till frustration och låg produktivitet113, något som även kan förknippas med Stellas exempel ovan. 

Arne Maltén delar liknande åsikt och menar att en ledare som är ostrukturerad och släpphänt inte 

kan göra någonting annat än att forma sina elever till barn utan normer.114 I mina intervjuer var det 

inte en enda pedagog som såg sig själv som en låt-gå ledare. Möjligtvis för att pedagogerna ansåg 

att denna typ av ledarskap var negativ och ingen av dem nämnde varken någon möjlighet eller 

fördel med den. 

Däremot talade pedagogerna väldigt gott om den situationsanpassade ledarstilen och tre av fem 

skulle rekommendera den. Däremot var det endast Nina och Lara som ansåg sig själva praktisera 

denna typ av ledarstil. Båda är eniga om att flexibilitet är nyckelordet och pedagogerna kopplade 

detta med att ledaren anpassar sig utefter gruppens behov. Det vill säga både Nina och Lara 

anammar olika typer av ledarstilar beroende på gruppen av elever. Lars Löwenborg och Björn 

Gíslason poängterar att konsekvenserna annars kan vara negativa om en pedagog går in och styr 

mycket i en grupp som annars fungerar självständigt och vice versa.115 

I övrigt när det kommer till den situationsanpassade ledarstilen anser Filippa att det även spelar 

roll om pedagogen är en man eller kvinna. Filippa menar att en kvinnlig pedagog kan lättare skifta 

i sitt ledarskap, speciellt när de hamnat i dispyter, till skillnad från de manliga. Då de manliga 

lättare hamnar i trängda situationer med manliga elever. Lars Löwenborg och Björn Gíslason håller 

med om att ledarstilar inte kan frånkopplas såsom personliga egenskaper med mera men motsäger 

sig Filippas tankesätt i övrigt. Då de menar att det är ett förhållningssätt som går att anpassa till 

individer och går att utveckla samt lära sig som pedagog.116 

För att konkretisera det hela nämner Lara hur hennes ledarstil inte bara anpassas efter 

situationer och individer utan ändras utefter årskurs. Enligt henne är hon mer tydlig och sträng i 

årskurs ett och mer ledigare och sig själv i årskurs tre i och med att detta är passande för eleverna. 

Lars Löwenborg och Björn Gíslason beskriver det hela på följande vis:  

”Som lärare behöver man kunna anpassa och variera sin ledarstil efter gruppens mognad. Det handlar 

här inte bara om individernas mognadsnivå utan även också hur individerna fungerar tillsammans”.117 

 

Med andra ord väljer en situationsanpassad ledare sina ledarstilar beroende på grupp och 

individ men även också tid och tillfälle. 

                                                           
113 Christer Stensmo (2008). Ledarskap i klassrummet, sid 13 
114 Arne Maltén (2000). Det pedagogiska ledarskapet, sid 65 
115 Lars Löwenborg och Björn Gíslason (2007). Lärarens arbete, sid 21 
116 Ibid., s. 21. 
117 Lars Löwenborg och Björn Gíslason (2007). Lärarens arbete, sid 19 
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7. Avslutande diskussion 
Syftet med uppsatsen är att i relation till tidigare forskning undersöka vilka typer av ledarstilar 

som förekommer i ett klassrum. Utifrån de tre frågeställningar i min studie försöker jag utforska 

om de olika teorierna stämmer bra överens med verkligheten samt om det finns något som skiljer 

dem åt. Kapitlet innehåller en slutsats som har kopplats samman med empirin och undersökningens 

syfte samt frågeställningarna. 

Den märkbara likheten som har påvisats är att tidigare forskning saknar något större belägg för 

nackdelar med den situationsanpassade ledarstilen. Likaså hade även pedagogerna svårt att finna 

några avsevärda nackdelar med denna typ av ledarstil. Det som däremot skiljer mellan tidigare 

forskning och min forskningskontext är årtionden, plats och personer samt det allra viktigaste: 

forskningsmetoden. Då de flesta teorier i tidigare forskning bygger på observationer har mitt 

material grundats på berättelser och tolkningar från olika pedagoger. 

För att knyta an till mina frågeställningar vill jag diskutera pedagogernas berättelser och deras 

uppfattning om pedagogiska ledarstilar. Det går att konstatera att det finns delade meningar om 

vilka ledarstilar som förekommer i ett klassrum. Det som lyftes fram och var till min förvåning 

var att ledarstilar följde en sorts trend genom åren, något som pedagogerna verkade vara väldigt 

medvetna om. Respondenterna visste att den auktoritära ledarstilen inte längre var något att föredra 

och fyra av fem pedagoger ansåg sig inte praktisera denna typ av ledarstil. Endast Filippa kunde 

definiera sin ledarstil som av auktoritär karaktär. Pedagogerna definierade sig som 

situationsanpassade eller demokratiska ledare och tog avstånd från den omoderna auktoritära 

ledarrollen. Trots detta kom det så småningom fram att Lea såg sig själv vara auktoritär i vissa 

situationer och Ninas lärarstudent ansåg henne vara strikt. Med andra ord verkar detta fenomen 

vara väldigt komplext och invecklat. Hur vi än vrider och vänder på ledarstilar verkar det som om 

pedagogerna använder flera ledarstilar för att uppnå önskad effekt i ett klassrum. Deras mål av att 

uppnå bästa effekt verkar styra deras variation bland ledarstilar mer än vad ett inlärt beteende eller 

personlighet gör. Ett gott exempel är att även om Filippa framhäver att hon är uppfostrad till att 

vara auktoritär kan hon vid behov variera sig i sin ledarroll. Ett annat intressant exempel är hur 

Stella anpassar sin ledarstil inte bara utefter klassen utan även om lektionen är sent på 

eftermiddagen eller tidigt på dagen. 

I och med att min empiri endast grundats på pedagogernas berättelser och tolkningar är jag 

väldigt medveten om att de är subjektiva. Det vill säga, det har inte skett någon form av observation 

som kan styrka deras faktiska typ av ledarstil. Jag kan även inte med all säkerhet säga att 

variationer av ledarstilar verkligen förekommer. Pedagogerna har inte haft samma möjlighet som 
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ett antal lärarstudenter vid Uppsala, där de genom att spela in sig själva och därmed titta på 

videofilmerna kunnat se sin yrkesverksamhet.118 Det finns nog ingen pedagog som skulle säga sig 

praktisera en låt-gå ledarstil, även om så är fallet, i och med att den inte anses som till en fördel 

för varken eleverna eller klassrumsmiljön. 

Det jag dock kan lyfta fram är den intressanta upptäckten av att pedagogerna verkligen rör sig 

mer eller mindre mellan alla de olika ledarstilarna. Även om Lea säger sig ha drag som liknar 

auktoritär ledarstil och ser sig själv som en demokratisk ledare, undviker hon konflikter in i det 

sista för att bibehålla harmoni i klassrummet. Detta i sig kan ses som ett karakteristiskt drag för en 

låt-gå ledare som inte vågar ta tag i konflikter. Stella däremot önskar att hon vore både mer 

auktoritär och demokratisk, vilket hon vanligtvis inte anser sig vara helt fullt ut. Nina ser sig 

däremot som en situationsanpassad ledare men uppfattas av andra strikt och dominant. Kanske är 

det Ninas kommentar om hur hon uppfattas av andra som fick mig att inse att pedagogerna verkar 

medvetet såsom omedvetet plocka delar av de olika ledarstilarna. Detta kan kopplas med Stensmos 

belägg för att även lärarstudenterna i Uppsala valde olika delar från ledarstilar som de ansåg var 

mest användbara och tilltalande. Dessa sammanställdes i sin tur så studenterna kunde använda sig 

utav dem. Stensmo anser att det är fullständigt tillåtet att använda sig utav olika delar från 

ledarstilarna och kallar det för ett eklektiskt handlingsprogram som är individuellt.119 

Skillnaden mellan dessa studenter och de pedagoger som intervjuades är att pedagogerna inte 

går efter ett handlingsprogram. Istället agerar de utefter situationer de befinner sig i. Vilket tar oss 

till Stensmos teori om att ”man kan också vara eklektisk genom att man i en situation väljer 

principer från en ledarstil och i en annan situation principer från en helt annan”.120 

 För att vidare besvara på undersökningens frågeställningar går det att konstatera att den 

auktoritära och låt-gå ledarstilen är de ledarstilar som pedagogerna anser vara mest problematiska. 

De är problematiska för att effekterna mestadels anses vara negativa såsom förvirring, rädsla och 

passivering av eleverna. Tittar vi närmare på om det finns en ledarstil som alla däremot förespråkar 

för går det att hitta en gemensam nämnare. Den situationsanpassade ledarstilen är en ledarstil som 

alla anser skapar bäst möjligheter till en god klassrumsmiljö. Enligt informanterna anpassas 

ledarstilen utefter eleverna men även pedagogerna vilket gynnar alla, såsom exempelvis att lösa 

problem, skapa positivt klimat och anpassa ledarrollen utefter elevernas behov. 

 

                                                           
118 Christer Stensmo (2000). Ledarstilar i klassrummet, sid 228-229 
119 Ibid., s. 229. 
120 Ibid., s. 229. 
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Sammanfattningsvis, är det rimligt att påpeka att alla fem pedagoger visserligen mer eller 

mindre verkar utöva situationsanpassat ledarskap. Där vissa drag från en typ av ledarstil kanske är 

mer genomgående och markant än från de andra. Om så är fallet hos många pedagoger inom 

gymnasieskolor är det kanske dags att börja investera i mer forskning kring just situationsanpassad 

ledarskap av eklektisk karaktär, där både de positiva sidorna och de negativa lyfts fram och 

undersöks. 

  



 

33 
 

Referenslista 
 

Albert, Linda i Stensmo, Christer (2000) Ledarstilar i klassrummet. Studentlitteratur, Lund 

Bryman, Alan (2007) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, upplaga 1:4. 

Dalen, Monica (2008) Intervju som metod. Malmö: Gleerups, upplaga 1. 

Doyle, Walter i Stensmo, Christer (2008) Ledarskap i klassrummet. Studentlitteratur 2008, 

upplaga 2. 

Dreikurs, Rudolf i Charles, C.M (2008) Building Classroom Discipline. Pearson Education, Inc 

Dreikurs, Rudolf i Stensmo, Christer (2000) Ledarstilar i klassrummet. Studentlitteratur, Lund 

Gíslason, Björn och Löwenborg, Lars (2013) Läraren som ledaren - ledarskapsutveckling för 

lärare. Nypon förlag, Helsingborg, upplaga 1 

Hartman, Sven (2005) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Falun: Natur och 

kultur. 

Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. 

Studentlitteratur AB, Lund 

Löwenborg, Lars och Gíslason, Björn (2007) Lärarens arbete. Liber AB, upplaga 1. 

Maltén, Arne (2000) Det pedagogiska ledarskapet. Studentlitteratur, Lund 

Merriam, Sharan B (2011) Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur AB, Lund 

Stensmo, Christer (2000) Ledarstilar i klassrummet. Studentlitteratur, Lund 



 

34 
 

Stensmo, Christer (2008) Ledarskap i klassrummet. Studentlitteratur 2008, upplaga 2. 

Thomsson, Heléne (2010) Reflexiva intervjuer. Studentlitteratur AB, Lund 

Internet källor 

Male, Trevor och Palaiologou, Ioanna (2015) Pedagogical leadership in the 21 st century: 

Evidence from the field. http://ema.sagepub.com/content/43/2/214.full.pdf+html  

Tillgänglig: 15/4-16  Kl. 12.11  

M. Shields, Carolyn (2010) Transformative Leadership: Working for Equity in Diverse Contexts. 

http://eaq.sagepub.com/content/46/4/558.full.pdf+html  

Tillgänglig: 15/4-16  Kl. 20.24 

Skolverket (2011).  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011. http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fw

pubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705     

 Tillgänglig: 12/6-15  Kl. 14.05 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://ema.sagepub.com/content/43/2/214.full.pdf+html
http://eaq.sagepub.com/content/46/4/558.full.pdf+html
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705


 

35 
 

Bilaga 1: Medgivandeblankett 
 

Medgivande blanketten lästes även upp muntligt då jag presenterade vad studien och 

undersökningen handlar om samt dess syfte. 

Hej! 

 

Mitt namn är Mimi Djordjevic och jag studerar till lärare på Linköpings universitet. Jag går min 

sista termin och ska skriva mitt examensarbete i Pedagogiskt arbete. Jag har valt att fokusera mig 

på ledarstilar i klassrummet. Min önskan är, att med er hjälp, få samla in material till min studie. 

Jag har därför valt att intervjua fem gymnasielärare med olika arbetserfarenheter. All information 

som Ni väljer att dela med Er kommer att vara anonym och kommer endast att användas i syfte 

för mitt examensarbete. Jag hoppas på ert samtycke och skulle behöva en signatur att all insamlad 

empiri får användas. 

 

Här nedan skriver jag min mail adress ifall ni har några frågor eller funderingar. 

 mimdj511@student.liu.se 

Tack på förhand för Ert samarbete! 

 

Jag godkänner att min intervju får användas som insamlat empiri i examensarbetet  

 

Underskrift  Datum 

 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

Fem gymnasielärare kommer att bli intervjuade enskilt. Dessa kommer att reflektera över sin typ 

av ledarstil och svara på en del semistrukturerade frågor. Jag har valt ut fyra lärare slumpmässigt 

på en gymnasieskola i Norrköping som ska delta i denna intervju. Den femte gymnasieläraren har 

tidigare varit min mentor och detta är något som jag vill belysa. Frågor som jag kommer att ta upp 

vid intervju är följande: 

 

1. Vilka typer av ledarstilar tror du pedagoger generellt använder för att motivera sina elever? 

2. Vilka effekter förekommer i klassrummet vid användning av dessa? 

3. Vilken eller vilka typer av ledarstilar använder du dig främst av? 

4. Hur resonerar du kring dina val utav ledarskaps strategier/ledarstilar? 

5. Vad anser du är negativt samt positivt med dessa typer av ledarstilar? 

6. Vad fick dig att anamma denna typ av ledarstil?  

7. Finns det någon annan typ av ledarstil som du skulle vilja prova på eller börja använda?  Varför? 

8. Hur skiljer sig din ledarstil åt från första dagen du började jobba och efter all denna 

arbetserfarenhet? 

9. Vilken ledarstil skulle du inte rekommendera och varför? 

10. Vilken ledarstil skulle du rekommendera och varför? 

 

 

 

 


