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Abstrakt

Ledarskapsstilar  och  dess  relation  till  kön har  varit  ett  forskningsfält  i  många  decennier.

Oftast har det ansetts att män intar en auktoritär ledarroll medan kvinnor intar en demokratisk.

På senare tid har dock följaren blivit mer uppmärksammad och i föreliggande studie kommer

följarens relation till  ledarroller  och kön studeras.  Framförallt  är detta  intressant i  skolans

värld,  där läraren innehar en maktposition som ledare i klassrummet.  Syftet  är således att

studera elevers attityd till lärare i relation till läraren och elevens kön.

Genom ett skattningsformulär har 82 elever bedömt fiktiva scenarier för att bedöma vad

de ansåg om lärarens  ledarskapsstil.  Resultatet  visade på att  elever  generellt  sett  skattade

demokratiskt ledarskap högre än auktoritärt. Dock visade resultatet inte på någon signifikant

skillnad om läraren var en man eller kvinna. Likaså visade resultatet inte på någon signifikant

skillnad  om  eleven  var  en  man  eller  kvinna.  Detta  resultat  ligger  i  linje  med  tidigare

forskning, både inom Sverige och i övriga världen.

Nyckelord: Auktoritärt  och  demokratiskt  ledarskap,  ledarskapsstil,  lärare,  elever,
attityd, genus, könsskillnader



Lärares ledarskapsstilar

Skolväsendet är uppbyggt på en klar hierarkisk konstruktion där läraren skall vara en ledare

och eleverna skall följa ledaren in i kunskapens värld. Ofta har detta visat sig i att läraren

innehar en auktoritets  roll  med auktoritära  inslag (Bertilsson, 2011). Dock har det i andra

sammanhang  påvisats  att  elever  i  större  utsträckning  har  bättre  attityder  till  lärare  med

demokratiska ledarskapsegenskaper (se Ochieng Walumbwa  et al., 2003). Enligt författarna

till denna studie kan denna paradox utgöra ett hinder för elevers inställning till skolväsendet

och således bör det uppmuntras till studerandet av just attityder till ledarskapsstilar.

Inom forskningsfältet kan det dock inte påvisas en enhetlighet gällande elevers attityd

till lärares ledarskapsstilar. Det finns en antydan om att elever är mer positivt inställda till

demokratiska och aktiva lärare, men det kan inte uttydas om detta står i samband med en

könsrelation. Därav behövs det fler studier för att öka förståelsen för elevers attityd till lärare

och i vilken utsträckning kön påverkar denna relation.

Ledarskapsstil

Lewin, Lippitt  och White (1939) blev banbrytande när de för första gången i psykologins

historia  kategoriserade  in  individers  egenskaper  till  olika  ledarskapsroller.  De menade  att

individer utifrån sina personliga egenskaper kunde kategoriseras in i olika roller som beskrev

vilken typ av ledare de är. De benämnde de olika ledarskapsstilarna som auktoritärt ledarskap,

demokratiskt  ledarskap  och  låt-gå  ledaren.  Dessa  indelningar  var  banbrytande  för

personlighets samt socialpsykologin och gav ökad förståelse för sambandet mellan personliga

egenskaper och beteende men även hur sociala  och kulturella  sammanhang spelar roll  för

individers attityder till  de olika ledarskapsstilarna. Deras ledarskapsstilar beskrivs som den

klassiska benämningen och används än idag som en förståelsemall för ledarskapsroller. 

Thornberg  (2013)  beskriver  vidare  hur  ledarskap  kan  förklaras  utifrån  individ-  och

grupperspektiv. Individperspektivet förklarar individens personliga ledarskapsstil utifrån dess

psykologiska  egenskaper.  Grupperspektivet  förklarar  ledarskapet  utifrån  en  social-  och

grupprocess som formas av gruppens normer, mål, roller, hur makt uppkommer samt tilldelas

individerna i gruppen. Utifrån grupperspektivet kan ledarroller kategoriseras ytterligare som

informell  eller  formell  ledare  beroende  på  dess  roll  som del  i  större  sammanhang.   Den

formella ledaren har medvetet tilldelats rollen som ledare i exempelvis sin yrkesroll och har

som  uppdrag  att  leda  sin  grupp  till  gemensamma  mål.  Den  informella  ledaren,  menar
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Thornberg (2013), har blivit ledare till gruppen utifrån social- och personlighetspsykologiska

faktorer som bidragit till att individen tilldelats rollen som auktoritet. 

Thornberg (2013) menar att även om lärare tilldelats makten som formell ledare, har de

även tagit  makten som informell  ledare.  Studier  visar att  elever  oftast  ser läraren som en

legitim auktoritet som därmed har rätt att använda sin makt för att få gruppen att nå lärarens

uppsatta mål. Auktoriteten kan även göra att eleverna upprätthåller eller ändrar sitt sociala

beteende och attityder utifrån lärarens önskemål. 

Brante  (2008)  beskriver  vidare  att  klassrummet  är  ett  socialpsykologiskt  forum där

individer försöker hitta sin roll och anpassar sig sedan efter sin nya identitet i klassrummet.

Klassrummet förklaras som en teaterscen där individer leder, följer och håller upp en fasad för

varandra. Brante (2008) förklarar att lärarens ledarroll hela tiden utvecklas individuellt och

därmed även i klassrummet. Läraren kan ändra sin identitet för eleverna desto mer utveckling

eller integration med eleverna läraren får, vilket gör att ledarrollen som läraren fått applicerad

kan förändras och utvecklas. Läraren är en del av ett större kollektiv som ständigt utbyter

kunskaper och utvecklas.

Auktoritärt ledarskap

Lewin et  al.  (1939)  skapade kategoriseringarna  för  auktoritärt  ledarskap och dess  motpol

demokratiskt ledarskap. De menade att den auktoritära ledaren anser sig veta bäst angående

gruppens  väg till  dess  gemensamma  mål  och fattar  besluten  enväldigt.  Gruppen  blir  inte

informerade  och  ges  inte  heller  möjlighet  att  påverka  ledarens  beslutsfattande  rörande

processen mot gruppens gemensamma mål. Inom grupper som har en auktoritär ledare skapas

även en starkare hierarki för att på så vis underlätta för den enväldiga ledaren. De med mest

kunskap, eller andra egenskaper ledaren anser är viktiga, får mer rätt att bestämma än de som

inte har dessa egenskaper. Gruppen kan också bli mer likgiltig och osjälvständig då det är en

stark ledare som utesluter gruppen från att  fatta gemensamma beslut. Dock är det upp till

medlemmarna  av  gruppen  att  självständigt  ansvara  för  sitt  individuella  arbete  då  den

auktoritära ledaren inte är delaktig i deltagarnas arbetsprocess. Den auktoritära ledaren ser

inte heller till individen och bidrar därmed inte till individuell hjälp och support. Detta kan i

vissa fall skapa en känsla av otrygghet (Lewin et al., 1939).

Koenig, Mitchell, Eagly och Ristikari (2011) beskriver att egenskaper som människor

klassar  som  typiska  manliga  egenskaper  är  densamma  som  en  auktoritär  ledare.  Män

karakteriseras med egenskaper som tävlingsinriktade och bestämda medan kvinnor anses ha
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egenskaper som medlidande och vänlighet.   Därav benämns emellanåt auktoritärt ledarskap

som manligt ledarskap och demokratiskt ledarskap som kvinnligt. . Kulturella stereotyper från

samhället placerar individer utefter deras könsidentitet i olika roller, dessa roller formar sedan

individerna  att  agera  på  specifika  sätt  utefter  vad  som  anses  korrekt  utifrån  individens

genusidentitet. 

Koenig  et  al.  (2011) anser  att  det  blir  inte  endast  felaktigt  att  placera  in  individers

felmatchade identitetsroller utifrån genus, utan även i samhällets syn på den goda ledaren.

Varken den demokratiska ledarskapsstilen eller kvinnliga egenskaper belyses korrekt vilket

skapar problem för utvecklingen av neutraliseringen av genusroller samt goda och effektiva

ledarskapsstilar. De demokratiska ledarskapsstilarna och genusrollerna ska inte blandas ihop

eller  smälta  samman  för  att  ytterligare  skapa  genusskillnader  och  missförstånd  mellan

auktoritärt och demokratiskt ledarskap.

I den moderna forskningen benämns auktoritärt ledarskap som transaktionellt ledarskap

och har utvidgats något i sin benämning. Arnold, Connelly, Walsh och Ginis (2015) beskriver

att  transaktionellt  ledarskap  är  en  uppgiftsorienterad  och  pragmatisk  ledarskapsstil  som

övervakar  sina  följare  utan  att  blanda  in  sig  i  deras  arbete,  för  att  sedan  belöna  dess

prestationer. Okçu (2014) förklarar att en transaktionell ledare, liksom en auktoritär ledare,

sätter klara mål och förväntningar på sina följare och belönar de som klarar dessa mål.

I skolans värld kan detta visa sig i lärare som använder lektionstiden till att föreläsa om

kunskapen och förväntar sig mycket självständigt arbete från elevernas sida. Läraren är såvida

inte delaktig i kunskapsprocessen, utan är enbart där för att visa vad eleven skall kunna när

kursen är slut. Denna typ av lärarstil är enligt Arnold et al. (2015) inte att föredra då den kan

få oönskade konsekvenser. Detta då transaktionella ledare inte är närvarande i gruppen som

helhet. Dock är det värt att poängtera att ledare som belönar bra resultat kan leda till högre

tillfredsställelse med uppgifterna bland följarna.

Likaså  är  det  viktigt  att  förstå  att  transaktionella  ledare  inte  är  helt  passiva,  utan

övervakar processen hos sina följare. Skulle problem uppkomma är det meningen att ledaren

skall rätta till dessa så att följaren kan fortsätta på den utstakade vägen (Bono & Judge, 2004).

Demokratiskt ledarskap  
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Lewinet al. (1939) beskriver den demokratiska ledaren som delaktig i gruppens process. Den

demokratiska  ledaren  skapar  även  delaktighet  i  gruppdeltagarnas  process.  Ledaren  skapar

delaktighet till  skillnad från den auktoritära ledaren i form av information och individuellt

stöd genom hela processen.  Gruppen har gemensam rätt att fatta beslut då processen är rörlig

och  anpassningsbar  efter  gruppens  önskemål  och  individuella  åsikter.   Den  demokratiska

ledaren har tydligt uppsatta mål som ska följas, vilket gör denna till ledare men ger stöd och

support  genom  hela  arbetet.  Medlemmarna  i  gruppen  känner  ansvar  över  processen,

delaktighet och trygghet. 

Myers och Twenge (2013) benämner ledarskap ur ett socialpsykologiskt perspektiv där

fenomenet  beskrivs  som en  process  där  vissa  individer  leder  och  motiverar  individer  att

mobilisera sig och guida grupper mot gemensamma mål. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv

kan även detta beskrivas som den uppgiftsorienterade ledaren samt den sociala ledaren. Den

sociala ledaren kan liknas vid den demokratiska ledaren ur ett socialpsykologiskt perspektiv.

Den  sociala  ledaren  utnämner  gemensamt  ledarskap  till  gruppmedlemmarna,  välkomnar

respons samt  hjälper  till  att  förebygga  negativt  grupptänkande som kan skapa revolt  mot

ledaren. Tidigare studier visar på hur socialt ledarskap har en god effekt för gruppens moral

samt att individerna känner sig mer nöjda med tillvaron. Individernas tillvaro känns tryggare

och mer givande när de får vara delaktiga i beslutsprocessen.   Motivationen för deltagarnas

prestation ökar också när de får känna ansvar över sitt beslutsfattande och konsekvenserna

som  det  tillbringar.  Tidigare  forskning  har  påvisat  att  individer  responderar  starkare  till

åsiktsförfattande  när  de  är  engagerade  och  får  chansen  att  uttrycka  sina  åsikter  under

beslutsprocessen (Myers & Twenge, 2013). 

Studier visar att lärare fick höga poäng i kategoriseringen ledarskapsstil som berörde

målsättning,  samspel  genom  diskussioner,  stöd  och  underlättande  av  arbete.  De  högsta

poängen för lärare i Gunbayis (2005) test för lärare, som genomfördes i hans studier, var inom

målsättning  och  de  lägsta  poängen  inom  underlättande  av  arbete  eller  uppgifter.  Goda

demokratiska ledare ses oftast som hjälpsamma genom att både hjälpa eleven vid att nå sina

mål och att skapa rätt verktyg och vägar för eleven att nå sina mål. Resultaten visade dock att

lärare oftast var snabba på att sätta höga mål för sina elever men inte skapa rätt struktur och

design  på  sina  uppgifter.  Detta  skapar  problematik  för  eleverna  att  nå  sina  uppsatta  mål

(Gunbayi, 2005). 

Anledningen till detta kan vara att lärare inte fått kunskap eller vunnit erfarenhet kring

teknisk kunskap som struktur och design av uppgifter för sina elever. På så vis kan lärare
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tydliggöra den röda tråden mellan att sätta upp mål, skapa hanterbara uppgifter samt uppfylla

elevernas målsättningar. Ytterligare en anledning till varför lärare inte fick höga poäng vid

struktur  och  underlättning  av  arbetsuppgifter  kan  vara  tilldelningen  samt  synen  på

ledarskapsstilar. Läraren applicerar sina åsikter om elevernas prestationer och skapar därefter

nya uppgifter utefter elevernas prestationer. Pedagogen kan därmed fastna i en modell där de

inte vågar testa nya strukturer för deras uppgifter och därmed inte skapa den demokratiska

ledarskapsstil de önskar (Gunbayi, 2005).

Liksom  auktoritärt  ledarskap  har  demokratiskt  ledarskap  en  modernare  benämning:

transformellt ledarskap. Denna ledarskapsstil kan förklaras som en stil där ledaren är aktiv i

följarnas processer  och hjälper  följarna att  följa  sina egen-intressen som kan bidra till  att

gruppen  stärks  (Cha,  Kim,  Lee  &  Bacharach,  2015).  En  transfomell  ledare  skapar  en

gemenskap  i  gruppen,  stärker  förståelsen  för  varandra  och  får  alla  att  sträva  efter  ett

gemensamt mål.

En lärare som befinner sig inom den transformella ledarskapsstilen sätter inte bara upp

målen för eleverna, utan försöker få eleverna att göra målen till sina egna. Eleverna får även

vara delaktiga i de olika beslut som tas och får därmed en större gemenskap i sin strävan mot

det slutliga målet. Cha et al. (2015) menar således att det är en kooperativ miljö istället för en

tävlingsinriktad miljö. 

Likaså tydliggör Ibrahim, Ghavifekr, Ling, Siraj och Azeez (2014) att den transformella

ledaren inspirerar  och motiverar  sina följare till  att  sträva mot  målet.  Att  ledaren breddar

följarnas mål till att bli en del av det gemensamma målet. Dessutom definieras en transformell

ledare som en ledare vars följare stimuleras intellektuellt, där följarna får möjlighet att vara

kreativa och innovativa. Därav följer det att en ledare med den typen av ledarskapsstil är aktiv

i sina följares processer och vägleder dem för att kunna uppnå målen (Ibrahim et al., 2014).

Transformellt ledarskap kan ses som ett distribuerat ledarskap, där alla hjälper varandra att nå

målen (Li, 2015).

Pedagogiskt ledarskap  

Hur undervisningen bör se ut är rotat i de ideologiska ställningstaganden som varje individ

tillhandahåller  och  är  avgörande  för  de  principer  som  framkommer  (Kansanen,  Hansén,

Sjöberg & Kroksmark, 2011). Ett av de återkommande teman som debatteras idag är bristen
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på manliga lärare (Larsson, 2014). Detta då debattörerna bland annat menar att manliga elever

saknar manliga rollfigurer samt att manliga lärare behövs för att skapa ordning och struktur i

klassrummet (Lahelma & Öhrn, 2011). Dock har det visat sig att detta inte nödvändigtvis är

fallet, utan att struktur och ordning inte nödvändigtvis har med lärarens könstillhörighet att

göra utan likväl elevernas könstillhörighet. Det hela grundar sig i föreställningen om att könen

besitter olika egenskaper – som ofta anses vara motpoler (Lahelma & Öhrn, 2011). Därav har

det studerats mycket kring vilken roll män och kvinnor intar som ledare. Studierna tyder på att

män  i  större  utsträckning  antar  en  auktoritär  ledarskapsstil  och  kvinnor  en  demokratisk

ledarskapsstil (Eagly & Johnson, 1990).

Hur det kommer sig att  denna könsskillnad uppstår är oklart,  men ledarskapsstilen i

relation till könet är en viktig faktor för hur följarna uppfattar ledaren (Eagly & Johannesen-

Schmidt, 2001). Därmed är det av intresse att studera denna relation i klassrummet, för att

förstå hur elever uppfattar  lärare baserat på lärarens kön och ledarskapsstil.  Då relationen

mellan elever och lärare är en viktig faktor i det pedagogiska utbytet Sahlström (2013) blir

således elevens attityd till läraren en faktor som påverkar elevens akademiska prestation.

Det är dock inte enbart  ledarens kön som är en faktor för följarens attityd.  Ochieng

Walumbwa, Wu och Ojode (2003) menar att följarens kön är en viktigare faktor för attityden

till ledarskapsstilen än ledarens egna kön. Det är dock ännu oklart till vilken grad följarens

kön påverkar attityden till ledaren, likaså om det finns ett slags partiskhet kring följaren och

ledarens kön. Olika studier visar på olika resultat, där manliga följare ibland upphöjer manliga

ledare och kvinnliga följare ibland upphöjer kvinnliga ledare. I andra studier visar resultatet

på  att  inget  kön  upphöjer  sitt  eget  köns  ledare  mer  än  det  andra.  I  och  med  denna

motstridighet är det av intresse att studera effekten av lärarens och elevens kön i relation till

attityden för vald ledarskapsstil (Cuadrado, García-Ael & Molero, 2015).

Attityder 

Skolverket (2006) har gjort studier som visar att pojkar förefaller att föredra lärare av samma

kön. Detsamma gällde dock inte för flickor utan där var åldern på läraren en viktigare faktor.

flickor visade sig tycka bättre om unga lärare än äldre. Skolverkets studie (2006) har inte

kunnat påvisa effekter av flickor och pojkars betyg samt prestationer beroende på om läraren

var en man eller kvinna. Detta resultat gäller inte bara internationellt utan även nationellt i

motsvarande  studier  som gjorts  i  andra  länder.  Det  finns  därmed  inget  enligt  skolverket

(2006) som tyder på att det finns signifikanta skillnader mellan lärares kön och prestation hos
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elever.   En  annan  fördjupad  studie  på  skolors  organisation,  styrning,  ledning  och

arbetsprocess visar att lärarens förhållningssätt är det viktigaste för elevernas attityder och

prestation.  Omsorg och kunskap var de viktigaste faktorerna för att höja elevernas motivation

och arbetsprestationer. Även en lärare som kunde erbjuda varierat arbetssätt gav större tillit

för inlärningen av kunskap (Skolverket 2006).

Däremot  finns  det  tydliga  genusföreställningar  om hur  kvinnliga  respektive  manliga

lärares beteende och ledarskapsstil.   Attityden om att lärare är olika beroende på deras kön

skapar  förväntningar  som  gör  att  de  medvetet  eller  omedvetet  kommer  att  inta  olika

genusroller för att passa in och motsvara samhällets och elevernas förväntningar. En skolvärld

där den kvinnliga läraren förväntas visa stor omsorg för sina elever.  Den manliga läraren

förväntas vara bra på ordning och disciplin (Karlsson, 2012). 

Benämningen attityd och attityder används dagligen och är därmed ett otydligt begrepp.

Karlsson  (2012)  beskriver  att  den  korrekta  definieringen  för  attityd  är  när  en  individ

känslomässigt  och  tankemässigt  placerar  in  händelser,  föremål  och  människor  på  en

individuell värderingsskala. Karlsson (2012) menar att attityder är något man kan mäta på en

värderingsskala med motpolerna negativt samt positivt.  Attityderna mäts genom individers

tänkande  och  känslomässiga  relation  till  tre  komponenter  av  fenomenet.  Den  första

komponenten är själva benämningen på fenomenet eller objektet, exempelvis kvinnlig ledare.

Sedan appliceras  en värdering av objektet  som positivt  eller  negativt.  Slutligen  appliceras

vunna erfarenheter och kunskaper som stödjer individens attityd till objektet. 

Eagly och Chaiken (2007) preciserar och bekräftar definitionen av attityder ytterligare

med förklaringen av tre komponenter. Dessa tre komponenter är attitydobjekt, utvärdering och

tendens. Attitydobjekt beskriver allt det som individen har i åtanke eller är urskiljbart. Ibland

ligger  dessa  processer  utanför  människans  medvetande  men  som likväl  kan  urskiljas  och

utvärderas  som attitydobjekt.  Ett  attitydobjekt  väcker till  liv känslor och utvärderade  svar

genom  aktivering  av  stimuli  som  psykologer  benämner  som  individens  attityder.  Ett

attitydobjekt kan vara till ett konkret eller abstrakt ting. Attityder kan likväl vara individuella

eller kollektiva. Det är attitydobjektet som skapar stimuli hos individer vilket påverkar deras

attityd till tinget. stimuli kan varieras, exempelvis en lärare kan få en attityd beroende på hur

den ansetts via media, hens agerande inom sitt yrke samt individuella agerande som en privat

individ (Eagly & Chaiken, 2007) 
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Myers och Twenge (2013) menar att attityd är en kombination av affekt, beteende och

kognition.  Studien visade på att individers uttryckte attityder inte stämde överens med deras

agerande och beteende. Människor hade istället en förmåga att känna sig moraliskt korrekta i

sina  attityder  men  agerade  inte  utefter  det  för  att  slippa  eventuella  obehag  i  sociala

sammanhang genom att stå upp för sina åsikter och därmed sticka ut ur den sociala gruppen.

Individens attityder styrs istället av flertalet sociala faktorer så som tid och rum. Dock betyder

inte  detta  att  individen alltid  är  medveten  om sina faktiska  attityder,  därav mäts  attityder

genom de  medvetna  och  de  omedvetna  fördomar  individer  har.  Omedvetna  och  även  så

kallade obetingade fördomar är intressanta att mäta då individer inte öppet eller medvetet vet

om att de besitter dessa attityder. Exempelvis visade forskning att 80 procent av befolkningen

hade  mer  obetingade  fördomar  mot  äldre  människor  än  yngre.  Beroende  på  individens

grupptillhörighet i samhället skiljer sig individer åt i hur mycket obetingade fördomar dem

har. De omedvetna och obetingade fördomarna kan i viss mån hjälpa forskare se hur individer

skall agera, det vill säga man kan se ett samband mellan implicita attityder och agerande. För

att  förutspå  individens  agerande  är  det  mestadels  bäst  att  tolka  både  de  omedvetna  samt

medvetna attityderna. Däremot för attityder som formas tidigt i livet, exempelvis genus, så har

studier visat att de omedvetna attityderna tydligast visar vad individen egentligen känner och

därmed kommer att agera (Myers & Twenge, 2013). 

Det är dock inte enbart  ledarens kön som är en faktor för följarens attityd.  Ochieng

Walumbwa et al. (2003) studier visar att följarens kön är en viktigare faktor för attityden än

ledarens egna kön. Detta visar sig i att attityden till läraren inte skiljer sig åt oavsett vilket kön

läraren  har,  men  manliga  elever  uttryckte  mer  än  kvinnliga  att  läraren  använde  en  aktiv

ledarskapsstil. Dock är det viktigt att poängtera att båda könen hos eleverna uttryckte ovilja i

att  ha  en  lärare  som använder  sig  av  en  passiv  lärarstil,  de  anser  helt  enkelt  att  den  är

ineffektiv. Likaså uttrycktes både en önskan om att läraren skulle använda sig av en aktiv

prestationsbelönande ledarskapsstil,  en ledarskapsstil  som kan återfinnas i  den akademiska

världen (Ochieng Walumbwa  et al., 2003).

Könsskillnader

Hansèn och Forsman (2015) diskuterar forskning om kön som socialt  konstruerat.  Kön är

något som förändras beroende på tid, rum, kulturer och normer. Att vara kategoriserad som

exempelvis man i Sverige behöver inte betyda detsamma som att  kategoriseras i ett  annat

land. Kön är dessutom något som individer gör, en individ agerar därmed antingen kvinnligt

respektive manligt på olika sätt. Individer kan framhäva, motstå eller förhandla deras position

10



som man eller kvinna. Trots att människor kan välja sin maskulinitet eller femininet är det

inte helt frivilligt. De menar att samhället och lagstiftningen placerar in individer i mannens

eller  kvinnans  olika  positioner.  Kön  bör  därför  ses  som  en  relation  där  könsordningen

historiskt  sett  konstruerat  olika maktpositioner  mellan  femininet  och maskulinitet  (Hansèn

och Forsman, 2015). 

Lundgren, Säljö och Liberg (2012) belyser frågan huruvida män och kvinnor uppträder

olika i rollen som pedagoger. Även frågan om elever får bättre undervisning när läraren är av

samma kön som eleverna. De visar att kvinnliga och manliga pedagoger agerar relativt likartat

på grund av deras utbildning och profession. I äldre studier kan det påvisas någon skillnad i

hanteringen av och relationen med eleverna. Kvinnliga lärare visade mer omsorg medan de

manliga lärarna fokuserade mer på sin egen undervisning.

 Lundgren  et  al.  (2012)  betonar  dock  vikten  av  att  det  tillsynes  kan verka  som de

manliga och kvinnliga koncepten för ledare passar in här.   Det bör dock tas till hänsyn att

studierna är relativt ålderdomliga och att genusrollerna var starkare förr i ett mer strikt norm

och genusstyrt samhälle.  De menar fortsättningsvis att undersökningarna påvisade även att de

manliga pedagogerna fäster lika stor vikt som de kvinnliga lärarna för omsorg av sina elever

när det gäller de yngre barnen.

Myers (2013) beskriver hur tidigare forskning med bland annat datainsamling från 118

studier  som påvisat  att  kvinnor  i  större  grad  har  en  demokratisk  ledarskapsstil  än  män.

 Kvinnor bekräftades vara mer jämlika i sin ledarroll, det vill säga i motsats till skapandet av

hierarkier inom grupper än män. Skolverket (2006) studier visar att pojkar men inte flickor

oftare föredrar lärare av samma kön, dock har inte studierna kunnat visa på några effekter av

eleverna prestation beroende på läraren i relation till elevens kön. Inget resultat av detta har

kunnat finnas i varken Sverige eller andra länder där studier har gjorts. Lundgren et al. (2012)

menar att det därmed inte finns något som tyder på att det finns ett samband mellan lärande

hos elever  och lärarens kön. Däremot finns det starka förväntningar  och mätbara attityder

gentemot hur manlig respektive kvinnlig lärare skall bete sig och agera i sin yrkesroll. 

Gunbayis (2005) studier visar att trots kvinnor fick lägre poäng inom alla former för

ledarskapsstilar, så som målsättning, design av uppgifter och så vidare, så fick kvinnorna likt

männen högst poäng i ledarskapsstilar  för att sätta upp nya mål för sina elever och sämst

poäng vid design och underlättande av arbetsuppgifter. Resultaten visade på att kvinnor och

män bemästrar både auktoritär och demokratisk ledarskapsstil beroende på situationen. Det
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vore  därmed  felaktigt  att  benämna  kvinnor  som  endast  användare  av  den  demokratiska

ledarskapsstilen och män som användare av den auktoritära ledarskapsstilen (Gunbayi, 2005). 

Resultat  från  The  National  Educational  Longitudinal  Study  of  1988  (NELS)  en

datainsamling gjort i USA på elever i åttonde klass, lärare samt föräldrar, visar att det inte

finns någon skillnad mellan elevers attityd eller inlärning mellan kvinnliga och manliga lärare

(Ehrenberg, Goldhaber och Brewer, 1995). Vita kvinnor visade sig dock skatta vita kvinnliga

studenter  lite  högre  än  resten  av  studenterna  inom  matematik  och  vetenskap.  Huruvida

lärarens kön korrelerar med att skatta samma kön på eleven högre och hur indirekt  påverkar

elevens prestation går ej  ännu att  säkerställa  enligt  dessa studier.   Ehrenberg et  al.  (1995)

efterlyser mer forskning där relationen mellan lärare och elev undersöks tydligare och inte

endast relationen mellan eleven och läraren. Möjligtvis kan lärarens högre förväntningar på

elever  med  samma  kön  skapa  påtryckningar  på  dessa  elever,  i  detta  fall  vita  kvinnliga

studenter då läraren var en vit kvinnlig lärare. 

Skelton et al. (2009) beskriver vidare hur genus får olika effekt beroende på elevens kön

och  situation.  Genus  visade  sig  ha  betydelse  för  vissa  elever  i  relation  till  sin  egen

könsidentitet och till att läraren skulle klara av att kunna bibehålla sin professionalism och

utföra  sitt  arbete  korrekt.  I  relation  till  detta  var  lärarna  också  medvetna  om  elevernas

könstillhörighet i relation till upplägg av lektionstid och klassrumsinteraktioner. Det är därför

 svårt att skapa en klassrumsmall för alla lärare och alla elever.   Utan att ta hänsyn till  de

sociala interaktionerna som sker i klassrummet och som korrelerar beroende av lärarens och

elevens könsidentitet. 

Francis,  (2000)  belyser  vidare  att  tidigare  studier  påvisat  att  lärare  omedvetet  kan

applicera genusroller på eleverna i klassrummet.  Eleven skall agera på ett specifikt sätt enligt

läraren  på  grund  av  deras  könstillhörighet.   Elever  anpassar  sig  efter  de  applicerade

könsrollerna som ges ut i klassrummet av läraren och klasskamrater. Detta kan skapa attityder

hos  individerna  som  är  socialt  konstruerade  och  därmed  inte  från  en  början  personligt

förlagda. 

Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) benämner också vikten av sociala konstruktioner

för att förstå påverkan av genus och ledarskapsstilar. De visade att kvinnors ledarskapsstil var

mer demokratiska   än männen. De drog slutsatsen att kvinnor kan känna en press att vara

tillmötesgående  och inte  vågar  vara  auktoritära  i  sitt  ledarskap för  att  bli  accepterade  av

samhällets normer och hierarkiska strukturer. Ytterligare framgick det att kvinnliga ledare,
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mer än manliga, visade på kvinnostereotypiska egenskaper inom den transformella stilen. De

var mer omtänksamma om individer och belönade prestationer i större utsträckning än män.

Män i sin tur var mer passiva i sin ledarskapsstil  och tillämpade i större utsträckning den

transaktionella stilen.

En  genomgång  av  tidigare  studier  visar  således  inte  upp  en  entydig  bild  av  hur

individernas  kön, både vad gäller  lärare och elever,  påverkar  attityden till  auktoritärt  och

demokratiskt  ledarskap.  Genom att  utöka materialet  till  detta  ämne försöker  denna studie

bringa lite mer klarhet i hur könet påverkar attityden till ledarstilar. 

Syfte

Syftet med studien är att undersöka elevers attityd till  lärares ledarskapsstilar i relation till

elevernas  och lärarens kön. Den tidigare forskningen har antytt  att  det kan finnas en mer

positiv  attityd  till  demokratiska  och aktiva lärare bland elever.  Det kan dock inte  uttydas

någon klar könsbaserad attitydskillnad bland eleverna, men det har framkommit studier som

visar på att det kan finnas olika könsbaserade skillnader i attityden till lärare. Föreliggande

studie utgår därav från tre hypoteser.

Hypotes 1:

Demokratiskt ledarskap skattas högre än auktoritärt ledarskap av elever.

Hypotes 2:

Elever skattar lärare olika beroende på lärarens kön.

Hypotes 3:

Elever skattar lärare olika beroende på elevens kön.
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Metod

Deltagare

Respondenterna i denna studie studerar på en gymnasieskola i en mellanstor tätort  i södra

Sverige.  Eleverna  var  mellan  16  och  19  år  och  alla  studerade  på  ett  studieförberedande

program.  Skolan de var  elever  på var  en exklusivt  studiefrämjande skola.  Etniciteten  hos

eleverna var blandad, och föreliggande studie har inte tagit  hänsyn till  denna variabel.  Ej

heller elevernas socioekonomiska bakgrund. Uppdelningen mellan könen visade att kvinnliga

elever (N = 55) utgjorde en större andel av respondenterna än manliga elever (N = 27). Totalt

baserades studien på 82 deltagarsvar, exkluderat två bortfall. Detta då en av respondenterna

inte angett vilken könstillhörighet denna ansedde sig tillhöra och en som angav ”Övrigt” som

könstillhörighet.

Instrument

Insamlad  data  som  ligger  till  grund  för  studien  införskaffades  via  skattningsformulär.

Uppbyggnaden  av  skattningsformuläret  baserades  på  Lewin  et.  al.  (1939)  teori  kring

auktoritärt och demokratiskt ledarskap. Formuläret, som byggdes i Google Formulär, bestod

av åtta scenarion, där varje scenario berörde en av de två ledarskapsstilarna; fyra auktoritära

ledare och fyra demokratiska. Deltagarna skattade scenariot utefter hur kompetent de ansåg att

läraren  agerat.  Detta  skedde  genom  en  skattningsskala  mellan  1  (Mycket  dåligt)  och  9

(Mycket  bra).  Varje  scenario  förklarade  hur  en  lärare  agerar  i  en  viss  situation,  utifrån

ledarskapsstilarna.

Formuläret var uppdelat i två delar, där varje deltagare endast genomförde en del. Varje

del bestod av de åtta scenarierna, som delades upp utefter genusaspekten. Ena delen hade män

med auktoritärt ledarskap och kvinnor med demokratiskt ledarskap, och andra delen hade vice

versa. Således studerades båda ledarskapsstilarna i förhållande till lärarens kön. Scenariernas

inbördes ordning slumpades för att minska sannolikheten för en trötthetsfaktor.

Deltagarna delades upp i grupperna baserat på vilken månad de var födda i. Deltagare

födda under årets första sex månader (N = 44) blev tilldelade första delen av formuläret, och

resterande  tilldelades  andra  delen  (N  =  38).  Denna  uppdelning  användes  dels  av

bekvämlighetsprincip och dels till hänsyn för en jämn uppdelning mellan de två delarna. Då

uppdelning blev jämn ansågs detta vara till fördel för instrumentet.
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Procedur

Instrumentet skapades genom Google Formulär så att respondenterna skulle kunna utföra den

elektroniskt. Detta valdes för att smidighetens skull och för att det skulle bli lättare för vår del

att summera ihop datan. Därefter togs det kontakt med skolan via mejl för att få kontakt med

berörda  lärare.  En  kontakt  uppstod  ganska  snart  och  veckan  därpå  kunde  studieledarna

komma ut till klasserna för att påbörja datainsamlingen. Vid varje tillfälle, fyra stycken, blev

respondenterna muntligt informerade om de etiska principerna och framförallt poängterades

anonymiteten och frivilligheten för eleverna. Därefter fick de gå in på en länk som ledde dem

till skattningsformuläret. Detta skedde således i klassrum i början av en lektion. Läraren såg

till att det inte blev någon tidspress för eleverna, utan varje respondent fick ta så mycket tid

den  kände  att  den  behövde.  När  insamlingen  var  avklarad  påbörjades  arbetet  med  att

analysera datan. Detta skedde i SPSS med hjälp och stöd av handledaren. 

Etik

Denna studie följer de etiska riktlinjerna enligt APA samt vetenskapsrådet. Studiens etiska

grundprinciper bygger på kompetens, ansvar, respekt och integritet. Studiens metodiska delar

som procedur, instrument och deltagare kommer att appliceras med vetenskapsrådets etiska

principer.   Principerna  är  informationskravet,  nyttjandekravet,  samtyckeskravet  samt

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002).

Deltagarna skall minimeras all psykisk skada, påfrestningar och stress som eventuellt

kan uppstå under insamlandet av data samt efter. Deltagarna får därav inför datainsamlingen i

form  av  skattningsformulär  information  enligt  vetenskapsrådets  etiska  riktlinjer  för

information till studiens deltagare. Informationen skapar en trygghet vad studien till viss del

ska handla om men framförallt användas till. Ytterligare respekt skapas för deltagarna då de är

helt anonyma (Vetenskapsrådet, 2015).

Wilson och Maclean (2011) benämner att sanningsenlig information måste ges ut till

studiens deltagare så att de självständigt kan bestämma sig för att delta eller inte. Ytterligare

information om studiens författare och vidare information efter studien kan ges till deltagarna

vid önskat intresse. Studiens datainsamlingsmetod, enkäter och instrument bearbetas noggrant

och korrekt utifrån APA samt vetenskapsrådet för att under hela studien säkerställa de etiska

principerna.
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Resultat

Syftet med studien var att undersöka elevers attityd till lärares ledarskapsstilar i relation till

elevernas och lärarens kön. Detta undersöktes med hjälp av fyra frågeställningar och datan

analyserades  sedan med t-test  för beroende grupper samt  envägs-ANOVA för att  få  fram

olikheter i respondenternas svar.

Skattar elever demokratiskt ledarskap högre än auktoritärt ledarskap?

Resultatet  pekade här  på att  respondenterna  (N = 82) tenderar  till  att  skatta  demokratiskt

ledarskap (M = 20,27, SD = 5,80) något högre än auktoritärt ledarskap (M = 18,74, SD =

4,86), t(81) = 1,76, p = 0,08. Effektstorleken (Cohen’s D) för resultatet blev 0,39 vilket inte

förmedlar en stor effekt.

Bedöms auktoritära lärare annorlunda beroende på dess kön?

Respondenterna i denna studie påvisar inte någon skillnad i sin skattning beroende på om en

auktoritär  lärare var manlig eller  kvinnlig. Inget statistiskt signifikant resultat,  F  (1, 80) =

0,01, p > 0,10, SD = 0,50, kunde återfinnas efter en envägs-ANOVA. 

Bedöms demokratiska lärare annorlunda beroende på dess kön?

Respondenterna i denna studie påvisar inte någon skillnad i sin skattning beroende på om en

demokratisk lärare var manlig eller kvinnlig. Inget statistiskt signifikant resultat,  F (1, 80) =

0,01, p > 0,10, SD = 0,50, kunde återfinnas efter en envägs-ANOVA. 

Bedömer elever annorlunda beroende på dess kön?

En  envägs-ANOVA  påvisade  inte  signifikant  resultat  mellan  elevernas  kön  och  lärares

ledarskapsstilar. För auktoritärt ledarskap uppmättes  F (1, 80) = 1,13,  p > 0,10, SD = 4,86,

och för demokratiskt ledarskap F (1, 80) = 0,11, p > 0,10. SD = 5,80. Elever skattar således

inte lärare annorlunda beroende på elevernas kön, inte heller framkom det något mönster vad

gäller samkönad partiskhet eller könsbaserad föredragen ledarskapsstil.
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Diskussion

Nedan  återfinns  diskussioner  om resultatet,  dess  praktiska  implikationer  samt  förslag  till

framtida forskning. Även en metodologisk diskussion återfinns längre ned.

Resultatsdiskussion

Nedan följer en diskussion av resultatet baserat på de tre hypoteser studien utgick ifrån.

Demokratiskt ledarskap skattas högre än auktoritärt ledarskap av elever

Studiens syfte var att undersöka elevernas attityd till auktoritärt och demokratiskt ledarskap i

förhållande till elevernas och lärarnas kön. Resultatet för studien visade att elever generellt

tenderar till att skatta demokratiskt ledarskap högre än auktoritärt, dock gavs ingen signifikans

för detta resultat.   Studiens resultat tenderar dock att gå i linje med tidigare forskning som

gjorts inom ämnet där demokratiska ledare skattas högre av deras deltagare. 

Då föreliggande studie endast tenderar till att eleverna skattar demokratiska lärare högre

än  auktoritära  går  detta  i  linje  med  en  av  grundsten  för  studier  och  mätningar  av

ledarskapsstilar gjorda av Lewin sent trettiotal.   Föreliggande studie går därmed i linje med

Lewin et.al (1939) som bekräftar inte bara deltagarnas ökade kapacitet utan likväl deltagarnas

attityder där de föredrar den demokratiska framför den auktoritära ledarstilen. 

Okçu  (2014)  förklarar  vidare  att  auktoritära  ledare  inte  är  delaktiga  i  följarens

utvecklingsprocess och att följarna inte får vara delaktiga i beslutstagandet. Detta är inte vad

elever i skolan eftersöker utan motivationen hos elever ökar när de får känna ansvar över sitt

eget beslutsfattande. Studiens resultat visar också på att eleverna till synes verkar uppskatta

det demokratiska ledarskapet högre än det auktoritära oavsett lärarens könstillhörighet. Dock

är det viktigt  att åter igen nämna att  resultatet  inte är statistiskt signifikant och därav kan

endast spekulationer göras inom området.

(Myers & Twenge, 2013) Benämner att   en demokratisk ledare får eleverna att känna

sig delaktiga i gruppens gemensamma mål samt får målen att bli elevernas egna.  Kärnan för

demokratiskt ledarskap är att eleverna skall känna sig delaktiga i sin egen process och detta

kan  vara  en  viktig  faktor  för  att  föreliggande  studies  resultat  påvisar  att  attityden  till

demokratiska ledare är bättre. 

Cha et al. (2015) styrker detta och förklarar vidare att eleverna får en större gemenskap i

sina sociala relationer i sin strävan mot det slutliga målet. Därav kan det ytterligare förstås

17



som att resultatet i föreliggande studie, där eleverna skattar demokratisk respektive auktoritärt

ledarskap,  ligger  i  linje  med  tidigare  studier  och  föreliggande  studie.  En  viktig  faktor  är

därmed elevernas känsla av att känna delaktighet i sina beslutsprocesser så att dem senare kan

känna sig trygga och säkra med framtid konsekvenser av tidigare val. En annan viktig orsak

enligt författarna kan vara att eleverna inte tycker om känslan att känna sig överkörd av en

auktoritet.  En känsla av att  inte finnas till  och att  bli trampad på kan skapa en känsla av

otrygghet  vilket  skapar  en  känsla  av  olust  till  sin  arbetsplats  och  sina  arbetsuppgifter.  

Elever  skattar  således  demokratiskt  ledarskap  högre  än  auktoritärt  i  tidigare  och

föreliggande studie och Arnold et  al.  (2015) uttrycker  att  auktoritärt  ledarskap inte  är  att

föredra  i  den  akademiska  världen  då  den  får  negativa  effekter  inte  bara  för  elevernas

prestation men även motivation som. Den passiva auktoritära stilen anses, av eleverna, vara

ineffektiv. Istället uttrycker elever generellt sett en önskan om en aktiv prestationsbelönande

ledarskapsstil,  som ligger i  linje med den demokratiska ledaren (Ochieng Walumba et  al.,

2003). Att resultatet för studien går i linje med tidigare studier är därav inte av främmande

karaktär inom den akademiska världen. Elever mår bättre när de är delaktiga under ledning av

en demokratisk ledare samt tenderar att prestera bättre. Tidigare studier samt föreliggande

studier påvisar vikten av att applicera ett ledarskap där eleverna får vara delaktiga, engageras

samt tar ansvar för sin beslutsprocess för att skapa motivation och lust till arbetsuppgifterna. 

Elever skattar lärare olika beroende på lärarens kön

Resultatet visade ingen signifikant skillnad på huruvida lärare skattas annorlunda av elever

beroende på deras kön. Detta går i linje med tidigare studier där det inte ännu funnits tydliga

samband  mellan  attityder  till  lärare  beroende  på  deras  könstillhörighet  (Ehrenberg  et  al.,

1995). Dock är detta en fråga för vidare diskussion och analys.  Karlsson (2012) beskriver

komplexiteten vad gäller attityden till ledarskap. Han menar att skolans värld kan ses som en

rörlig social process vilket avspeglas av våra normer och vårt kulturella samhälle. 

Därav går det inte att förbise de genusföreställningar som formar individers omedvetna

attityder och föreställningar. Myers (2013) menar att vissa omedvetna attityder formas tidigt i

livet genom att beakta sin omvärld, normer, kultur och så vidare skapar detta attityder som

individen inte är medveten om att  hen besitter.  Då de omedvetna attityderna främst berör

starkt normskapande sociala fenomen, som exempelvis genus, bör de beaktas mer noggrant i

studiens resultat. Det kan därmed finnas attityder mot lärare beroende på deras kön som inte
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går  att  mäta  genom skattningsformulär.  För  att  få  fram ett  eventuell  mer  sanningsenligt

resultat bör observationer eller experiment utföras. 

Koenig et al. (2011)   menar att auktoritärt ledarskap kan förklaras som manligt då de

innefattar  maskulina  personlighetsegenskaper.  Synen  på  auktoritärt  ledarskap  ifrågasätts

aktivt huruvida den innefattar maskulina egenskaper samt mestadels tillskrivs till män, dock

går den inte att helt nonchalera. 

Koenig et al. (2011) anser fortsättningsvis att det blir felaktigt att placera in individer i

fel  identitetsroller  baserade  efter  genus,  då  detta  får   negativ  effekt  för  attityden  av

identitetsroller  inom  ledarskapsstilar.  Problematiken  skapas  då  den  demokratiska

ledarskapsstilen appliceras med kvinnliga egenskaper och manliga egenskaper appliceras för

den  auktoritära  ledarskapsstilen.  Detta  skapar  problem  för  den  sociala  utvecklingen  av

neutralisering av genusroller i samhället. Dessutom menar Koenig et al. (2011) att synen och

attityden för ledarskapsstilarna blir felaktiga då de inte ska blandas samman med genus och

personlighetsegenskaper. En ledarskapsstil och genus skall därmed inte blandas ihop och ses

som liknande eller betraktas som samma sociala konstrukt. 

Författarna  belyser  ytterligare  vikten  av  att  de  demokratiska  ledarskapsstilarna  och

genusrollerna  inte  ska  blandas  ihop  eller  smälta  samman  för  att  ytterligare  späda  på

genusskillnader  och missförstånd mellan  ledarskapsstilar,  genus och andra socialt  skapade

fördomar. Föreliggande studie tenderar dock till att lärarens könstillhörighet inte verkar spela

roll för elevens attityd till dess ledarskapsstil. 

Elever skattar lärare olika beroende på elevens kön

Analyseringen av de omedvetna attityderna kan fortskrida i tolkningen av resultat vad gäller

hur  elever  skattar  lärare  beroende  på  elevens  kön.   Då  föreliggande  studie  inte  finner

signifikanta resultat för att elever skattar annorlunda beroende på lärarens kön och att detta

går i linje med tidigare studie inom ämnet, kan inte heller här omedvetna attityder uteslutas.

Skolverket (2006) Har funnit att pojkar tenderar att gilla manliga lärare mer än kvinnliga. Här

finns alltså rum för vidare diskussion och analys av ämnet varför pojkar föredrar lärare av

samma kön. Vidare analys varför flickor däremot inte tenderar att föredra lärare av samma

kön är också intressant som hypotesgrund för fortsatta studier, vidare analys och diskussion.

Då föreliggande studie som tidigare nämnt inte  visar signifikanta  resultat  vad gäller

elevernas attityder till lärare beroende på deras könstillhörighet går de tidigare studierna här
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isär vad gäller resultat.   Ochieng Walumbwa et al.  (2003) menar att följarnas kön har stor

betydelse  för  attityden  till  ledaren.   Dock  är  det  oklart  exakt  hur  samt  hur  mycket  det

påverkar. Likväl om det finns en partiskhet till följaren och ledarens kön.  Det intressanta är

att de fann att ledarens kön inte är av intresse utan deltagarnas kön är den viktigaste faktorn

för attityden till ledaren. Manliga deltagare skattade en aktiv ledarskapsstil högre.

Ochieng  Walumbwa  et  al.  (2003)  beskriver  att  det  är  därför  av  intresse  att  belysa

resultatet  i  föreliggande  studie  att  lärarens  kön  inte  påverkar  elevernas  attityd  men  att

elevernas  könstillhörighet  kan  påverka  attityden  till  olika  ledarskapsstilar.   De  förklarar

fortsättningsvis att manliga eleverna uppskattade aktiva ledare mer än de kvinnliga eleverna

gjorde.  Lärarens  kompetens  och  ledarskapsförmåga  är  därav  viktigast  oavsett  elevernas

könstillhörighet  men  att  pojkar  och  flickor  kan anse  olika  typer  av  ledare  är  att  föredra,

exempelvis pedagoger som är aktiva i elevernas individuella utveckling, prestationsinriktad

utveckling och så vidare. 

Föreliggande studie samt tidigare studier visar därmed att eleverna anser att en

lärare med god kompetens, erfarenhet och ledarskapsförmåga är den viktigaste faktorn för

motivation  och  prestation.  Attityder  som  genusföreställningar  skapas  tidigt  i  livet  hos

individer  och  är  därmed  omedvetna.  De  omedvetna  attityderna  är  svåra  att  mäta  genom

skattingsformulär och frågeställningar. Djupare förståelse och analys måste göras för att nå

dem omedvetna attityderna. Framtida pedagoger bör utbildas för att ge god kompetens som

pedagog och ledare istället för att  lägga vikt och fokus på lärarens könstillhörighet (Ochieng

Walumbwa et al., 2003).

Praktiska implikationer

Studiens resultat visade som ovan nämnt på att elever till synes inte bedömer lärare baserat på

dess kön, utan framförallt på dess kompetens. Därav bör det inte längre anses, med stöd av

Skolverkets (2006) fynd, att svenska skolor skall sträva efter en jämvikt vad gäller lärares

kön. Istället bör fokus läggas på utveckling av lärares pedagogiska kompetens och kartlägga

svenska elevers behov av ledarskapsstil. Studiens resultat kan således generaliseras i måttlig

grad vad gäller den svenska skolan, men bör inte anses vara en global sanning. Detta då den

nationella kulturen kan ha en stor påverkan på hur en elev uppfattar ledare.

Metodologisk diskussion
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Studiens grundläggande idé var att mäta elevers attityd till lärares ledarskapsstilar. Att mäta

detta genom skattningsskalor bör anses vara en godkänd datainsamlingsmetod. Dels är det

lättare att nå ut till ett större urval och således ett bättre sätt att representera populationen; dels

bör det vara lättare för respondenterna att vara sanningsenliga, då de kan vara anonyma även

mot studieledaren.

Studien visar inte på statistiskt signifikanta resultat vilket kan verka oroväckande. Dock

måste det återigen poängteras att resultatet kan anses ligga något sånär i linje med tidigare

studier.  Däremot  bör  det  inte  anses  som att  resultatet  i  föreliggande  studie  är  en  absolut

sanning. Deltagarantalet (N = 82) i studien är nära en accepterad lägstanivå för en studie av

detta slag. För att få ett säkrare resultat som med större säkerhet kan förkasta och acceptera

relevanta hypoteser bör deltagarantalet ökas.

Upplägget  på  skattningsformuläret  kan  även det  ha  påverkat  säkerheten  i  resultatet.

Genom att respondenterna endast fick besvara två av kategorierna (se Instrument) kan några

respondenter ha uppfattat  det bakomliggande syftet  med studien; genusaspekten. Om detta

skett  kan respondenterna antingen svarat utifrån hur de tror att  studieledarna önskar, eller

svarat tvärtemot det som de tror att studieledarna förväntar sig. Om detta skett har det så klart

underminerat det rådande resultatet. I och med att det inte kan ses ett samband i resultatet bör

det iakttagas försiktighet gällande tolkning av resultatet. Som ovan nämnt ligger resultatet i

linje med andra studier, men resultat utan signifikans bör ändock gå fram med försiktighet.

En annan aspekt av studiens formulärupplägg är att resultatet bygger på färre data än

önskvärt.  Om  alla  respondenter  besvarat  alla  frågor  i  båda  kategorierna  hade  resultatets

säkerhet förstärkts och sannolikheten för ett framträdande mönster ökat. Denna punkt måste

anses vara föreliggande studies största svaghet, tillsammans med deltagarantalet.  Dessa två

punkter kan ha haft en avgörande effekt på huruvida resultatet blivit statistiskt säkerställt eller

inte.

Däremot kan det anses att  upplägget för skattningsfrågorna var av god karaktär.  Att

presentera respondenterna med scenario,  som dessutom hamnat i slumpmässig följd, anser

studieförfattarna bidra till  en större säkerhet i  resultaten.  Därmed rekommenderas det från

författarnas part att fortsätta studera effekterna genom ett sådant slags skattningsformulär.

Något  som  bidrog  till  högre  validitet  i  studien  var  miljöförhållandena  vid

datainsamlingsmomentet. Respondenterna var i en familjär miljö, ett klassrum på den skolan

där de var elever i, och ingen tidspress skedde. Även skattningsformulärets längd bör bidragit
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till  att  validiteten  ökat,  då det  med  stor  sannolikhet  inte  skett  någon slags  staminaeffekt.

Insamlingen skedde dessutom på tider då respondenterna kan anses vara skärpta, så att de

kunde fokusera på uppgiften framför dem. 

Likaså kan det anses att reliabiliteten inte var den bästa, med grund i urvalet. Genom att

endast använda en skola ökar risken för att andra variabler, såsom skolkultur och erfarenhet

av lärare,  påverkar resultatet.  Även den regionala aspekten kan ha bidragit  till  att  minska

säkerheten i resultatet. I och med att resultatet ligger i linje med tidigare studier bör det dock

anses att denna bristfällighet inte verkar ha påverkat föreliggande studies resultat. 

Således kan studiens metod anses vara ett gott val för studie av detta slag, och trots

några  brister  bör  det  anses  att  studieupplägget  faller  inom ramen  för  en  godkänd  studie.

Däremot är det av största vikt att beakta dessa brister i läsarens egen tolkning av resultatet och

således kritiskt granska föreliggande studies analys.

Framtida forskning

Framtida  studier  bör  lyfta  fram  att  omedvetna  attityder  inte  kan  mätas  effektivt  genom

skattningsformulär då deltagarna oftast inte är medvetna om deras omedvetna attityder  till

exempelvis  genus  eller  etnicitet.  Därav  bör  fortsatta  studier  genomföras  genom att  mäta

omedvetna  attityder  i  form av observation  i  klassrummet  eller  exempelvis  experiment  på

elever  och  lärare  för  att  mäta  deras  omedvetna  attityder.  På  så  vis  kan  icke  synliga  och

medvetna attityder framhävas och analyseras ytterligare vilket kan ge en fördjupad bild av

föreliggande studies syfte. 

Fortsatta  studier  utifrån  föreliggande  resultat  bör  fortsatt  studera  manligt  respektive

kvinnligt ledarskap inom pedagogik.   Då tidigare studier visar att kvinnor och män i samma

grad använder och bemästrar både demokratisk och auktoritärt ledarskap borde mer ingående

forskning ske om föreliggande ämne för att ge fördjupad förståelse av fenomenet som ledare

och genus. Då användandet av ledarskapsstilarna varierades beroende på situationen och inte

könstillhörigheten är detta extra viktigt att belysa (Gunbayi, 2005).

Fortsatt bör forskning även studera vad manliga och kvinnliga egenskaper innebär inom

personlighets  samt  socialpsykologi  samt  studera  demokratisk  respektive  auktoritär

personlighet  för att  förklara genus i  relation  till  ledarskap.  På så vis  kan framtida  studier

hänvisa  till  skillnader  mellan  att  kvinnliga  egenskaper  och  ledarskap  inte  nödvändigtvis

innebär en demokratisk ledarskapsstil samt att manliga egenskaper appliceras för en auktoritär
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ledarskapsstil.   Istället  kan  eventuellt  en  djupare  förståelse  ske  för  ledarskap  och

ledarskapsstilar  men  inte  minst  skapa  en  neutralisering  inom genusdebatten  där  kvinnligt

respektive manligt felaktigt blandas samman med applicerade egenskaper och ledarskapsstilar

Koenig et al. (2011).
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Bilaga 1

Ledarskap

Hej och tack för att just du vill ställa upp i vår studie!

Den här datainsamlingen är helt anonym, så ingen kan spåra dina svar till dig. Därmed kan du

känna dig trygg i att svara så ärligt du kan! Likaså är den här datainsamlingen helt frivillig.

Om du vill avbryta studien, kan du göra det när som helst. Däremot kan vi tyvärr inte radera

dina svar när du skickat in det, då inte ens vi vet vilken data som tillhör vilken deltagare.

Ingen fråga, förutom de två första, är obligatorisk - vilket gör att om ni inte vill/kan svara på

en fråga, går det bra att hoppa över denna.

Resultatet av studien kommer att användas i utbildningssyfte och kommer offentliggöras på

gruppnivå, så att vem som helst kan se det som vi har analyserat ur datan. Enkäten syftar till

att samla in data kring elevers attityder till lärares ledarskapsstilar.

Frågorna är upplagda på följande vis: Varje fråga har ett scenario med olika situationer. Ni

skall sedan betygssätta hur ni tycker att läraren ter sig: 1 = Mycket dålig; 9 = Mycket bra.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss! Våra kontaktuppgifter kan ni få av antingen oss,

eller av er lärare.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar från Kim och Julia.
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Introduktionsfrågor

Vilken könstillhörighet anser du dig tillhöra?

1. Man 2. Kvinna 3. Övrigt

Vilken månad är du född i?

1. Januari – Juni 2. Juli – December
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1.

Klassen skall  ha ett  stort  prov och Rickad bestämmer ett  datum utan att  förhöra sig med

eleverna  om datumet  passar  deras  schema.  Rickard  menar  att  det  skapar  en trygghet  hos

eleverna och för Rickard själv om han bestämmer datumet.

Under  pågående undervisning i  Martins  klass börjar eleverna  efterfråga  om de kan se på

filmer som eleverna skapat för tidigare moment. Martin känner inte att tiden räcker till och

säger därför nej till förslaget.

Eleverna  arbetar  självständigt  när  två  av  klassens  elever  blir  stökiga.  De  lyssnar  inte  på

tillrättavisningar,  så Lars  beordrar  eleverna  att  lämna klassrummet.  Han anser  att  det  blir

bättre för klassrumsmiljön. De utslängda eleverna känner sig orättvist behandlade.

En grupp elever förstår inte lärarens uppgift som givits till dem under lektionen. De ber om

hjälp, men Åke anser att eleverna ska kunna finna information själv och inte endast be om

hjälp när de känner att de kört fast. Åke hänvisar till läromaterialet utan att ge vidare hjälp.

Lisa tycker att ett skriftligt prov blir bäst för kursens planering och har därmed planerat detta.

Eleverna protesterar och vill ha muntlig redovisning. Egentligen passar inte detta moment till

en sådan examination, men Lisa väljer ändå att lyssna på elevernas vilja.

Hanna diskuterar studiematerial med eleverna. Eleverna vill ha ett material som inte är lika

bra som det Hanna tänkte sig, men hon väljer ändå att tillmötesgå elevernas vilja.

En grupp stökiga individer  i  klassrummet  stör undervisningen.  Jennifer  bemöter  dem och

undrar vad de inte förstår av lektionen. Tid för undervisning går åt för att hon hjälper den

stökiga gruppen att  förstå innehållet.  Vid nästa undervisningstillfälle har den förra stökiga

gruppen förstått och sitter nu tysta och antecknar.
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Elsa har märkt att hälften av klassen inte helt förstått tidigare undervisning. Hon vill att alla

skall  förstå  och  väljer  därför  att  plocka  bort  vissa  viktiga  bitar  av  kursen  för  att  istället

repetera tidigare undervisning. Repetitionen lyckas, men tidsplanen spricker.
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2.

Klassen skall ha ett stort prov och Elsa bestämmer ett datum utan att förhöra sig med eleverna

om datumet passar deras schema. Elsa menar att det skapar en trygghet hos eleverna och för

Elsa själv om hon bestämmer datumet.

Under pågående undervisning i Jennifers klass börjar eleverna efterfråga om de kan se på

filmer som eleverna skapat för tidigare moment. Jennifer känner inte att tiden räcker till och

säger därför nej till förslaget.

 Eleverna  arbetar  självständigt  när  två av klassens  elever  blir  stökiga.  De lyssnar  inte  på

tillrättavisningar, så Hanna beordrar eleverna att lämna klassrummet. Hon anser att det blir

bättre för klassrumsmiljön. De utslängda eleverna känner sig orättvist behandlade.

En grupp elever förstår inte lärarens uppgift som givits till dem under lektionen. De ber om

hjälp, men Lisa anser att eleverna ska kunna finna information själv och inte endast be om

hjälp när de känner att de kört fast. Lisa hänvisar till läromaterialet utan att ge vidare hjälp.

Rickard tycker att ett skriftligt prov blir bäst för kursens planering och har därmed planerat

detta.  Eleverna  protesterar  och  vill  ha  muntlig  redovisning.  Egentligen  passar  inte  detta

moment till en sådan examination, men Rickard väljer ändå att lyssna på elevernas vilja.

Martin diskuterar studiematerial med eleverna. Eleverna vill ha ett material som inte är lika

bra som det Martin tänkte sig, men han väljer ändå att tillmötesgå elevernas vilja.

En grupp stökiga individer i klassrummet stör undervisningen. Lars bemöter dem och undrar

vad de inte förstår av lektionen. Tid för undervisning går åt för att han hjälper den stökiga

gruppen att förstå innehållet. Vid nästa undervisningstillfälle har den förra stökiga gruppen

förstått och sitter nu tysta och antecknar.
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Åke har märkt att hälften av klassen inte helt förstått tidigare undervisning. Han vill att alla

skall  förstå  och  väljer  därför  att  plocka  bort  vissa  viktiga  bitar  av  kursen  för  att  istället

repetera tidigare undervisning. Repetitionen lyckas, men tidsplanen spricker.
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Tack för er medverkan!

Studiens syfte var inte enbart att studera elevers attityd till lärares ledarskapsstilar - utan också

studera en eventuell relation mellan ledarskapsstil och kön.

Tidigare  studie  har  visat  att  det  kan  finnas  en  attitydskillnad  mot  olika  ledarskapsstilar

beroende på lärarens kön. Likaså finns det resultat som antyder att elevens kön har betydelse

för attityden till ledarskapsstilar.

Vill ni veta mer om ämnet eller studien, kan ni kontakta oss!

Vi ser gärna att ni inte diskuterar studien med andra elever förrän nästa vecka, då det är fler

elever på denna skola som skall genomföra studien. Genom att redan innan veta vad studien

syftar på, kan resultera i att svaren inte blir lika ärliga.

Återigen ett stort tack för er medverkan!

Kim: kf222cg@student.lnu.se

Julia: jp222bn@student.lnu.se
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