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Svensk titel: Den flexibla musikläraren – en studie i hur ramfaktorer påverkar ledarskap 

och pedagogiskt förhållningssätt hos musiklärare i gymnasieskolan. 

English title: The adaptive music teacher – a study in how frame factors affect the 

leadership and educational approach of music teachers in upper secondary education. 

Abstrakt 
I denna studie undersöks hur musiklärare i den svenska gymnasieskolan uppfattar och 

anpassar sina ledarroller och deras generella pedagogiska förhållningssätt utifrån 

ramfaktorerna elevantal och elevgruppsammansättning. Den vetenskapliga metod som 

använts för att generera ett empiriskt underlag för studien är kvalitativ intervju och totalt 

fem yrkesverksamma gymnasielärare inom ämnet musik deltog i intervjun. I studien 

visade det sig att det råder enighet i fråga om hur elevantal i undervisningssituationer 

påverkar musiklärarnas ledarskap. Samtliga fem musiklärare anser att de tenderar att anta 

ett mer styrande ledarskap och bli mer tydliga och uppgiftsorienterade i deras 

pedagogiska förhållningssätt ju fler elever som deltar i undervisningen. Musiklärarna har 

skilda åsikter i vad orsaken till dessa anpassningar är och poängterar aspekter så som 

tidsbrist och brister i kommunikation. Samtliga deltagande musiklärare anser att 

relationer är en avgörande aspekt i fråga om hur de anpassar sin ledarskapsroll. Tre av de 

deltagande musiklärarna anser att det i deras erfarenhet råder ett växelspel emellan att låta 

relationerna forma ledarskapet och att låta ledarskapet forma relationerna. Resterande två 

deltagare anser att relationerna och kommunikationen formar deras ledarroll. Samtliga 

deltagare anser dock att elevantal och elevgruppsammansättning är påverkande faktorer i 

deras ledarskap. Resultatet tyder på att musiklärare i den svenska gymnasieskolan i 

generell bemärkelse innehar ett flexibelt förhållningssätt i sitt pedagogiska ledarskap i 

relation till det elevantal som deltar i undervisningen. 

Nyckelord 
musik, musikpedagogik, ledarskap, ramfaktorer, gymnasieskolan 

Tack 
Jag skulle vilja tacka min handledare, de musiklärare som deltagit i studien samt min 

flickvän som varit en stark stöttning under arbetets gång. 



 

ii 

 
Innehåll 
1 Inledning, syfte och frågeställningar _____________________________________ 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ___________________________________________ 1 

2 Bakgrund och tidigare forskning ________________________________________ 2 
2.1 Bakgrund _______________________________________________________ 2 

2.1.1 Musiklärares yrkessituation _________________________________ 2 
2.1.2 Pedagogiskt ledarskap _____________________________________ 2 
2.1.3 Ramfaktorer _____________________________________________ 4 

2.2 Tidigare forskning ________________________________________________ 5 
2.2.1 Pedagogiskt ledarskap _____________________________________ 5 
2.2.2 Ramfaktorer _____________________________________________ 7 

2.3 Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning______________________ 8 

3 Metod _____________________________________________________________ 10 
3.1 Val av metod ____________________________________________________ 10 
3.2 Intervju ________________________________________________________ 10 

3.2.1 Urval, avgränsningar och presentation av deltagarna ____________ 11 
3.2.2 Etik ___________________________________________________ 13 

3.3 Analys _________________________________________________________ 14 
3.4 Validitet och reliabilitet ___________________________________________ 15 
3.5 Redovisning av arbetsprocessen _____________________________________ 15 

3.5.1 Teoretisk redogörelse _____________________________________ 15 
3.5.2 Utformande av intervjufrågor _______________________________ 16 
3.5.3 Urval av intervjupersoner __________________________________ 16 
3.5.4 Genomförande av intervjuer ________________________________ 17 

5 Resultat ____________________________________________________________ 18 
5.1 Uppfattning om den egna ledarrollen _________________________________ 18 
5.2 Målformuleringar ________________________________________________ 20 
5.3 Kommunikation _________________________________________________ 21 
5.4 Gemenskap _____________________________________________________ 22 
5.5 Ledarskap och relation ____________________________________________ 23 
5.6 Sammanfattning av resultat ________________________________________ 24 

6 Diskussion __________________________________________________________ 26 
6.1 Resultatdiskussion _______________________________________________ 26 

6.1.1 Pedagogiskt ledarskap ____________________________________ 26 
6.1.2 Ramfaktorernas inflytande _________________________________ 28 

6.1.3 Relationer och kommunikation ______________________________ 29 
6.1.4 Den flexibla musikläraren __________________________________ 29 

6.2 Metoddiskussion _________________________________________________ 30 
6.3 Förslag på vidare forskning ________________________________________ 31 



 

iii 

Referenser ___________________________________________________________ 33 
Bilaga A (Intervjufrågor) _______________________________________________ I 
 I 
 II 



  
 

1 
 

1 Inledning, syfte och frågeställningar 
Undervisning är i grunden fråga om möten mellan människor. En förutsättning för 

att dessa möten ska bli framgångsrika är att lärare och elever kan leva sig in i 

varandras tankar, känslor och avsikter samt att vi kan ta varandras roller […]. (SOU 

2008: 109) 

Att vara musiklärare i den svenska gymnasieskolan är av egen erfarenhet rent 

yrkespraktiskt väldigt varierande beträffande undervisningsformer. Inom 

musikinriktningen i det estetiska programmet på gymnasieskolan så får eleverna ta del av 

individuell undervisning, gruppundervisning och helklassundervisning, och i flera fall 

kan det innebära att en och samma lärare infinner sig i undervisningsförhållanden som 

varierar i både elevantal och sammansättning. Det som undersöks i denna studie är 

elevgruppen och hur den påverkar lärares ledarskap. Detta arbete är en undersökning 

rörande hur musiklärare inom den svenska gymnasieskolan förhåller sin ledarskapsroll 

och sitt pedagogiska förhållningssätt utifrån undervisningssituationens ramfaktorer, med 

särskild inriktning mot elevantal och elevgruppens sammansättning. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att konkretisera hur musiklärare förhåller sin 

ledarskapsroll och sitt pedagogiska förhållningssätt utifrån undervisningssituationens 

ramfaktorer. Arbetet bygger på följande frågeställningar: 

• Hur upplever musiklärare på gymnasieskolan att de anpassar sin ledarskapsroll 

och sitt pedagogiska förhållningssätt utifrån elevantal och elevgruppens 

sammansättning? 

• Hur motiverar musiklärare dessa anpassningar? 

  



 

2 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
Under bakgrund så presenteras vilka pedagogiska koncept, teoretiska perspektiv och 

generella ämnesområden som ligger till grund för studiens utformning och utförande och 

under tidigare forskning så presenteras tidigare genomförd forskning inom ovan nämnda 

ämnesområden och vad dessa har gemensamt med aktuell studie.     

2.1 Bakgrund 

Följande text är en teoretisk redogörelse och är indelad i rubrikerna Musiklärares 

yrkessituation, Pedagogiskt ledarskap och Ramfaktorer. 

2.1.1 Musiklärares yrkessituation 

I lärarens yrkesroll finns det tre huvudsakliga typer av kompetens: ämneskompetens, 

didaktisk kompetens och ledarkompetens (Stensmo 2008, s. 7). Det är dessa kompetenser 

som i mångt och mycket utgör själva kärnan i lärarens yrkesutövande. Utöver 

ämneskompetens förutsätts det att läraren ska kunna arbeta didaktiskt, det vill säga 

målmedvetet med avseende på val av innehåll och metod, samt kunna leda och organisera 

i undervisningen genom disciplin, ordning, elevomsorg, gruppering och individualisering 

(Stensmo 2008, s. 7). Det praktiska yrkesutövandet handlar alltså dels om att hantera den 

sociala situationen i klassrummet och dels om att forma och anpassa vad som ska 

undervisas och hur det ska undervisas. Hur en lärare förhåller sig till dessa 

undervisningskompetenser påverkas av det som kallas för ramfaktorer, det vill säga 

externa faktorer som influerar undervisningen men som är bortom lärarens kontroll, så 

som undervisningstid, elevantal, elevgruppens sammansättning, utrustning, lokaler och 

styrdokument (Hanken & Johansen 2016, s. 39-43). Detta är en verklighet som är 

universell bland alla lärare, men när det kommer till lärare som är verksamma inom 

musikinriktningen i det estetiska programmet på gymnasieskolan så skiljer sig 

ramfaktorerna ofta i olika undervisningssituationer, främst gällande elevantal. En och 

samma lärare kan i denna befattning infinna sig i undervisningssituationer som varierar 

från individuell undervisning och gruppundervisning till helklassundervisning.  

2.1.2 Pedagogiskt ledarskap 

Vad pedagogiskt ledarskap innebär i denna studie kopplas till det som Jensen och Løw 

(2011) skriver i ämnet. Jensen och Løw framhäver tre aspekter av ett dialogiskt ledarskap. 

Dessa är den didaktiska aspekten, det vill säga det som rör planering, organisation, 
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samordning, målformulering, vägledning, ramar, kontroll och utvärdering, den 

relationella aspekten, det vill säga det som rör kultur, position, roll, makt, kommunikation 

och språk, och den etiska aspekten, det vill säga det som rör mening, syfte, moral och etik 

(Jensen & Løw 2011, s.16). Det är denna definition av pedagogiskt ledarskap, och 

framförallt dessa tre aspekter, som utgör grunden för det som denna studie ämnar att 

undersöka. 

Då pedagogiskt ledarskap är det som denna studies generella fokus ligger på är det 

kring detta koncept som både studiens syfte och frågeställningar är utarbetade utifrån. 

Ledarskap, i ett pedagogiskt sammanhang, beskrivs av Jensen (2011) som att vara ledare 

för undervisning, lärande och relationer (Jensen, 2011, s.57-58). Undervisning beskrivs i 

samma kontext som skapande av mening i en grupp som strävar mot ett gemensamt mål 

om att lära sig något. Detta sammanfattar Jensen i att ledning av undervisning är ledning 

av processer i grupper som tillsammans skapar mening. Hon skriver vidare att ”läraren 

har en stor och viktig uppgift när en grupp slumpvis sammanförda elever ska utveckla en 

demokratisk gemenskap med en god undervisnings- och lärmiljö” (J 2011, s.59). Detta 

kräver enligt Jensen att en rad kommunikativa och etiska förhållanden är uppfyllda. Hon 

skriver: 

• Det måste utvecklas ett visst mått av gemensamt språk och gemensam värdegrund. 

[…]. 

• Alla deltagare i en gemenskap ses som unika personer som ska ha möjlighet att bli 

hörda och delta i utbytet, eftersom det utgör utvecklingspotentialen för både den 

enskilde och gemenskapen. 

• Olikhet och rätten att yttra sig ses som ”ett sätt att berika sin egen livserfarenhet” 

snarare än som en tom rättighet. […] Medan demokrati i ett representativt system 

innebär att yttrandefrihet är en rättighet, så handlar det i ett 

undervisningssammanhang om allas möjlighet att ge sin mening till känna. 

(Jensen 2011, s.59-60) 

Det finns etablerade teorier gällande hur ett pedagogiskt ledarskap kan yttra sig. Det 

argumenteras bland annat för hur olika typer av pedagogiskt ledarskap, eller pedagogiska 

ledarstilar, går att kategorisera utifrån ett antal givna attribut. Detta görs, bland andra, av 

Stensmo (2013). Stensmo menar att det går att dela in pedagogiskt ledarskap i två 

huvudsakliga kategorier, uppgiftsorienterade ledarstilar och elevorienterade ledarstilar. 

En uppgiftsorienterad ledarstil yttrar sig i att läraren planeringsmässigt sätter agendan 
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och själv uttolkar läro- och kursplaner, att läraren styr samt har ansvar över ordning och 

klassrumsbeteende, att läraren sätter mål, motiverar och bedömer, att läraren bestämmer 

uppgift- och gruppkonstellationer och att läraren snarare kollektiviserar än 

individualiserar undervisningen. I en elevorienterad ledarstil utgår läraren däremot ifrån 

att eleverna sätter agendan och med lärarens hjälp uttolkar läroplaner och kursplaner, att 

eleverna tar ansvar för ordning och klassrumsbeteende, att eleverna sätter egna mål och 

bedömer egna prestationer, att eleverna bestämmer gruppkonstellationer utifrån 

gemensamma intressen och att eleverna arbetar med individuella uppgifter i sin egen takt 

och på sitt eget sätt (Stensmo 2013, s. 238). Utifrån det som karaktäriserar dessa två typer 

av ledarstilar så går det att föra en diskussion om ifall detta på något vis är något som 

fluktuerar hos en lärare beroende på hur många elever som deltar i given 

undervisningssituation. Det är dessa två typer av ledarstilskategorier, ihop med Jensens 

kommunikativa och etiska ledarskapsförhållanden, som utgör den teoretiska 

utgångspunkten i denna studie gällande pedagogiskt ledarskap. 

2.1.3 Ramfaktorer 

Som tidigare nämnt så ämnar denna studie att primärt undersöka relationen emellan 

pedagogiskt ledarskap och det som kallas för ramfaktorer. Hanken och Johansen (2016) 

menar att all musikutbildningsaktivitet bedrivs inom ramar som bestämmer 

förutsättningar och  möjligheter för verksamheten. Detta är faktorer som påverkar 

undervisningen men som den undervisande läraren av olika anledningar inte har någon 

kontroll över. Ramfaktorer kan gestalta sig i styrdokument så som läroplaner, ekonomiska 

resurser, lokaltillgång och material, men även elevantal och elevgruppsammansättning 

(Hanken & Johansen 2016, s. 39-43). De två sistnämnda faktorerna är vad som kommer 

vara av relevans för denna studie och som i följande avsnitt kommer ställas i relation till 

pedagogiskt ledarskap. Hanken och Johansen menar vidare att ramfaktorer är en 

överordnad didaktisk kategori och har avgörande inflytande på hur läraren utformar sin 

undervisning (Hanken & Johansen 2016, s.39-43). De menar att ramfaktorer som sådana 

påverkar undervisningen oavsett hur de undervisande lärarna anpassar sitt 

förhållningssätt, och att det då nödvändigtvis inte är lärarnas fel om det visar sig att 

undervisningen skulle påverkas negativt om undervisningens villkor i fråga om 

ramfaktorer består. 
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2.2 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning inom berörda ämnesområden att presenteras 

och struktureras då under rubrikerna pedagogiskt ledarskap och ramfaktorer. De 

databaser som använts  har varit DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet 2018), och ERIC 

(ERIC 2018). Mina sökord har innefattat bland annat ledarskap, pedagogiskt ledarskap, 

ledarskap i klassrummet, elevantal, elevgrupp, teacher leadership, leadership in the 

classroom, pupil numbers, pupil group composition och classroom management. 

2.2.1 Pedagogiskt ledarskap 

Gujjar och Naoreen (2009) skriver om hur ordentlig klassrumsförvaltning främjar 

positiva inlärningsprocesser. Den undersökning som gett upphov till denna artikel ägde 

rum i Pakistan och syftade till att undersöka vad det finns för styrkor och svagheter i 

gymnasielärares kompetenser i fråga om klassrumsförvaltning, eller som i svensk 

terminologi kanske skulle översättas till ledarskap i klassrummet. Detta undersöktes i en 

enkätstudie där både undervisande lärare och elever deltog och totalt 8800st svar räknades 

in i resultatet. De kompetenser som undersöks i studien sammanfattas som 

klassrumsförvaltning, vilket beskrivs som på vilket vis lärare använder olika strategier 

för att effektivisera sitt instruerande i undervisningen, tidsförvaltning, som beskrivs som 

hur läraren väljer att använda sig av den tillgängliga mängden tid i 

undervisningssituationen, sittplatsarrangering, som förklaras som hur läraren väljer att 

placera ut eleverna i klassrummet och klassrumsdisciplin, som de menar handlar om hur 

läraren anpassar och formar reglerna och ledarskapet i klassrummet utifrån hur 

elevgruppen är utformad. Deltagande i enkätstudien fick besvara frågor som var kopplade 

till dessa kompetenser, och då bedöma hur pass väl de ansåg att lärarna på deras skola 

förhöll sig till dessa kompetenser. Sammanställningen av resultatet visade att 

gymnasielärare uppfattades till största del förhålla sig effektivt och önskvärt i fråga om 

aspekter så som punktlighet, undervisningsförberedelser, renlighet i klassrummet, 

disciplin, motivation, att få eleverna att känna sig sedda, självförtroende och i variation 

av undervisningsmetoder, men att de förhöll sig mindre effektivt och önskvärt i fråga om 

undervisningspsykologi, provförberedelser och förmågan att ändra attityder, arbetsvanor 

och färdigheter hos eleverna (Gujjar & Naoreen 2009, s. 69-73). 

Gujjars och Naoreens (2009, s. 69-73) studie ger en bild av vad elever och lärare 

anser vara viktigt i fråga om pedagogiska och ledarskapsmässiga kompetenser och hur 

väl de upplever att lärare förhåller sig till dessa. De ledarskapsmässiga kompetenser som 
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presenteras i Gujjar och Naoreens studie går att använda som ramverk för att avgränsa 

och inrikta intervjufrågorna för denna studie, framförallt de kompetenser som benämns 

som klassrumsförvaltning och klassrumsdisciplin. Just klassrumsförvaltning är en 

kompetens som undersöks av Kennedy Minter (2011), som redogör för hur 

lärarutbildningar borde inkorporera en högre grad av förvaltningsträning och 

elevhantering (Kennedy Minter 2011, s.55). Artikelns utgångspunkt är att lärare i 

klassrumsmiljöer både innehar rollen som klassrumsförvaltare och rollen som ledare och 

att även förvaltningskoncept, inte bara ledarskapsmodeller, därför bör appliceras i 

klassrumsmiljön. I artikeln så beskriver författaren två olika typer av generella 

förvaltningsmodeller som tidigare utbildningsteorier ofta fokuserat på. Den första 

modellen är lärandecentrerad, där fokus både ligger på elever och lärare. Läraren agerar i 

denna modell mer som vägledare än som instruktör och integrerar en hög grad av 

elevinflytande i undervisningen. Bedömning sker i samråd emellan lärare och elever 

enligt denna modell och klassrumsmiljön beskrivs som att tendera att vara stökig och 

högljudd under ett sådant förvaltarskap (Kennedy Minter 2011, s.55). Motpolen till denna 

förvaltningsmodell är den lärarcentrerade modellen. Här ligger fokus främst på 

instruktören, eller läraren, och det är då hen som styr undervisningen. Det är läraren som 

sköter all bedömning, och klassrumsmiljön beskrivs som att tendera att vara tyst och 

kontrollerad under ett sådant förvaltarskap (Kennedy Minter 2011, s.55). Det som 

författaren kommer fram till efter att ha studerat tidigare teorier inom ämnesområdet är 

att det enligt henne är sorgligt att forskarsamfundet fortsätter koncentrera sig på dessa två 

generaliserande koncept och att makro- och mikroperspektiven i andra discipliner skulle 

behöva undersökas för att utveckla ett mer fungerande tillvägagångssätt i fråga om 

förvaltningen av utbildningen (Kennedy Minter 2011, s.60-61). Denna studie poängterar 

klart att det finns ett stort behov av att undersöka det som skulle kunna sammanfattas som 

ledarskap i klassrummet. Att ställa demokratiskt ledarskap mot auktoritärt ledarskap kan 

vara att simplifiera ämnesområdet.  

Något annat som kan vara av relevans i sammanhanget om pedagogiskt ledarskap 

är vilka utmaningar som kan finnas i musikpedagogisk verksamhet. Detta är någonting 

som Grahn och Öfverström (2009) skriver om. De menar att dessa utmaningar går att dela 

in i 4 olika steg; den professionella utmaningen, den sociala och psykologiska 

utmaningen och den filosofiska utmaningen (Grahn & Öfverström 2009, s.81-82). Den 

professionella utmaningen handlar om vilka färdigheter och kunskaper du har som 

musikpedagog vilket bland annat innefattar vilken utbildning du har, den sociala och 
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psykologiska utmaningen handlar om hur du sätter musikundervisningen i ett socialt 

sammanhang för eleverna och hur du når eleverna och hjälper dem att utvecklas, i både 

ämnet och socialt, och den filosofiska utmaningen handlar om hur du tänker och 

reflekterar kring vilka mål du har som musiklärare och med din musikundervisning. Detta 

sammanfattar Grahn och Öfverström vidare i att musikpedagoger bygger sitt pedagogiska 

ledarskap på 3st ”fötter”: teori, färdigheter och konstnärlighet. Precis som i Gujjars och 

Naoreens (2009) studie så sammanfattas här olika dimensioner i pedagogiskt ledarskap,  

men till skillnad ifrån Gujjar och Naoreen så lägger Grahn och Öfverström istället 

betoning i hur det är för musikpedagoger i denna bemärkelse.  

Gujjars och Naoreens (2009) studie, Kennedy Minters (2011) studie och Grahns 

och Öfverströms (2009) studie är alla inriktade mot det som skulle kunna sammanfattas 

som pedagogiskt ledarskap, och behandlar alltså hur och hur väl lärare styr 

undervisningen. Gujjar och Naoreen samt Grahn & Öfverström definierar 

ledarskapsmässiga kompetenser medan Kennedy Minter problematiserar konceptet om 

demokratiskt ledarskap och auktoritärt ledarskap. Något som ingen av dessa studier 

behandlar är huruvida lärare anpassar dessa ledarskapsmässiga kompetenser eller skiftar 

emellan olika typer av ledarskap beroende på undervisningssituationen ser ut eller vilka 

ramfaktorer som råder. 

2.2.2 Ramfaktorer 

Sandberg (1996) sätter i sin avhandling musikämnet bland annat i en ramfaktorteoretisk 

belysning, och definierar då ett antal aspekter som begränsningar i undervisningen. Några 

av dessa är snävt tidsutrymme för musikämnet i skolans timplan, bristande tillgång till 

utrustning, instrument, läromedel, och ändamålsenliga lokaler för musikundervisning, 

liten tid att planera musiklektionerna, alltför stora och heterogena klasser samt för många 

klasser att undervisa. Sandberg skriver att tidigare forskning pekat på att tidsmässiga och 

fysiska begränsningar, det vill säga ramfaktorer, kan framtvinga strategier som innebär 

ett visst språkbruk i klassrummet eller standardiserade arbetsformer och metoder i 

undervisningen så som lotsning. Sandbergs egna analys är att ramfaktorer sannolikt 

formar undervisningsprocesserna i musik och påverkar då i stor utsträckning deras 

innehåll, arbetsformer och arbetssätt (s.191-214). Utan att använda begreppet så pekar det 

Sandberg skriver om på att det är det pedagogiska ledarskapet hos musiklärare som 

påverkas av dessa ramfaktorer, och elevantal är då en av dessa. Detta är någonting som 

Graue och Rauscher (2009) bygger vidare på, om än ej ur ett musikpedagogiskt 

perspektiv. Graue och Rauscher skriver om forskarperspektiv på minskning av elevantal 
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i skolklasser. Artikeln syftar att utöka förståelsen om minskning av elevantal i skolklasser 

(Graue & Rauscher 2009, s.1). I undersökningen jämförs den logik och de antaganden 

som i tidigare studier varit inbäddade i faktorer så som hur många elever det är per lärare 

och hur stor skolklassen är med studier som utförts om elevantalsminskning i skolklasser 

(Graue & Rauscher 2009, s.1). Det som författarna kom fram till var att det i tidigare 

studier framförallt visat sig att lärare konsekvent använder sig av samma 

undervisningsmässiga strategier i mindre grupper som i större grupper (Graue & 

Rauscher 2009, s.14-16). Merparten av de lärare som deltagit i dessa studier har menat 

att de arbetar mer individualiserat i fråga om bland annat instruktioner vid mindre 

elevantal, men observationer har snarare visat att de förhåller sig mer eller mindre 

konsekvent i denna aspekt i relation till elevantal (Graue & Rauscher 2009, s.14-16). 

Denna artikel behandlar alltså hur lärare förhåller sig rent didaktiskt utifrån elevantal och 

visar att lärares uppfattning om hur de arbetar med elevantal skiljer sig ifrån hur det ser 

ut i praktiken. I artikeln går det således att urskilja både en elevantalsaspekt och en 

ledarskapsaspekt. 

2.3 Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 

Jensens och Løws (2011) tre aspekter av dialogiskt ledarskap, det vill säga den didaktiska 

aspekten, den relationella aspekten och den etiska aspekten implementeras i denna studie 

som förankringspunkt för ledarskapsaspekten i undersökningsområdet (s.16). Hankens 

och Johansens (2016) definition av ramfaktorer avgränsas i denna studie till elevantal och 

elevgruppsammansättning för att ställas i relation till ovan nämnda aspekter av dialogiskt 

ledarskap (s. 39-43).   

Det utdrag av tidigare forskning som presenterats ger en approximativ bild av var 

forskarsamhället i nuläget står i de ämnesområden som berör denna studie, det vill säga 

pedagogiskt ledarskap och ramfaktorer. I den första studien, av Gujjar och Naoreen 

(2009), så formuleras ledarskapsmässiga kompetenser så som klassrumsförvaltning, 

tidsförvaltning, sittplatsarrangering och klassrumsdisciplin (s. 69-73). Kennedy Minter 

(2011) för i sin studie ett argument om att en jämförelse emellan demokratiskt ledarskap 

och auktoritärt ledarskap är att simplifiera ämnesområdet (s.60-61). Grahn och 

Öfverström (2009) definierar det musikpedagogiska ledarskapet bland annat utifrån de 

utmaningar som musiklärare stöter på i sitt arbete (s.81-82). Gällande ramfaktorer så 

nämner Sandberg (1996) ramfaktorer så som elevantal som begränsande i musiklärares 

yrkespraktik och definieras som att vara formande i undervisningsprocesserna i musik 
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och påverkar då i stor utsträckning deras innehåll, arbetsformer och arbetssätt (s.191-

214). Graue och Rauscher (2009) menar att lärare upplever och tror att de anpassar sitt 

pedagogiska förhållningssätt beroende på elevantal, men att de i praktiken konsekvent 

använder sig av samma undervisningsmässiga strategier i mindre grupper som i större 

grupper (s.14-16). 

Sammanfattningsvis visar detta utdrag av tidigare forskning att sambandet emellan 

pedagogiskt ledarskap och ramfaktorer förefaller sig vara ett tämligen outforskat område, 

då ytterst få studier av detta slag verkar ha genomförts. Därav har studier med inriktning 

mot pedagogiskt ledarskap och studier med inriktning mot ramfaktorer presenterats 

separat för att tillsammans ge en bild av var forskarsamhället står i de ämnesområden som 

berör denna studie. 
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3 Metod 
Följande kapitel är en redogörelse för val av metoder för studien och hur dessa val 

motiveras utifrån studiens syfte och frågeställningar samt vilka urval och avgränsningar 

som gjorts och varför. Avsnittet innefattar även en presentation av intervjuns deltagare, 

en sammanfattning av de etiska ställningstaganden som studien förhållit sig till, 

redogörelser för validitet, reliabilitet och analysmetod samt en redogörelse över hur 

arbetsprocessen drivits.     

3.1 Val av metod 

Som tidigare nämnt så kretsar denna undersökning kring hur musiklärare i 

gymnasieskolan själva upplever att de anpassar sin yrkespraktik utifrån givna 

ramfaktorer, och utgår då alltså ifrån lärarnas egna upplevelser. Ahrne och Svensson 

(2015) menar att ”samhällsforskare är intresserade av att få kunskap om hur samhälleliga 

villkor som påverkar och styr människors handlingsmöjligheter och motiv för att göra 

saker” (s.8). Vidare menar författarna att samhälle som begrepp sammanfattar ett flertal 

fenomen som både påverkar och formar relationer emellan människor. Det argumenteras 

för att empiriska data om dessa samhälleliga grundformer går att samla in på tre olika vis. 

Vi kan fråga människor hur och varför de gör saker eller vad de tycker och tänker, vi kan 

på olika sätt vara med och titta på och iaktta vad människor gör och hur det faktiskt går 

till när de samarbetar eller bråkar med varandra, eller lyssna på vad de säger till och om 

varandra, och vi kan utnyttja dokument och artefakter av olika slag, till exempel läsa 

texter som människor skrivit eller se på bilder som människor producerat (Ahrne & 

Svensson 2015, s.8). Utifrån detta så kan man dra slutsatsen att denna undersökning, av 

sin upplevelsecentrerade natur att döma, bäst undersöks genom kvalitativ metod. Med 

ovan nämnda metodiska kategorier som utgångspunkt valdes intervjustudier som metod 

för studien. Intervjuernas syfte i arbetets sammanhang var att undersöka lärares 

uppfattning gällande berört område. 

3.2 Intervju 

Den materialgenererande metod som denna studie grundas på är intervju. Enligt Ahrne 

och Eriksson-Zetterquist (2015) är intervjuer centrala för väldigt mycket 

samhällsvetenskaplig forskning och att det empiriska material som intervjuer genererar 

underlättar teoretisering inom ett ämne då det innehåller källor för både fantasi och 

disciplin. De skriver att forskare och studenter med hjälp av intervju, alltså genom att 
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fråga andra människor om exempelvis vad de gör eller hur de upplever ett fenomen, kan 

få de nödvändiga kreativa uppslagen till sitt fortsatta arbete (s.34). Författarna har i texten 

formulerat fem regler som intervjuare bör förhålla sig till och som i förlängningen även 

är det ramverk som förhållningssättet i intervjuerna för denna studie anpassats utifrån: 

1. Intervjuaren ska lyssna på den som talar på ett tålmodigt och vänligt men 

intelligent reflekterande sätt. 

2. Intervjuaren ska inte framhäva någon form av auktoritet. 

3. Intervjuaren ska inte ge råd eller moraliska förmaningar. 

4. Intervjuaren ska inte gräla/argumentera med den som talar. 

5. Intervjuaren ska bara tala eller ställa frågor under särskilda förhållanden. 

(Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015, s.37) 

Det finns också en fråga om vilken form av intervju som är av relevans för denna studie. 

Undersökningsområdet behandlar hur lärare själva bedömer att de anpassar sin 

pedagogiska ledarroll i utifrån olika ramfaktorer och utgår alltså uteslutande från de 

intervjuade personernas egna personliga upplevelser. Ahrne och Eriksson-Zetterquist 

(2015) menar att standardiserade enkätintervjuer lämpar sig för undersökningar som 

strävar efter neutralitet och objektivitet ifrån intervjuarens sida (s.38-39). Standardiserade 

enkätintervjuer bygger på att två personer, en intervjuare och den som intervjuas, som 

inte känner varandra möts för samtal ansikte mot ansikte. Intervjuaren ska då inte påverka 

den intervjuade personens svar på något sätt. Detta yttrar sig i att det blir frågorna som 

leder intervjuprocessen, inte interaktionen (Ahrne & Eriksson-Zetterquist  2015, s.38-39). 

3.2.1 Urval, avgränsningar och presentation av deltagarna 

Den urvalsprocess som använts för denna studie är den som kallas för kriterieurval. 

Kriterieurval beskrivs av Monica Dalen som en urvalsprocess som definierar målgruppen 

efter ett antal avgränsade kriterier (Dalen 2007, s.56-59). Kriterierna för detta urval 

utformades utifrån hur tjänstgöringen såg ut för musiklärarna i de gymnasieskolor som 

var aktuella för studien. Av dessa musiklärare föll bara ett fåtal av dem inom ramarna för 

vad som var av relevans för själva studien, det vill säga att de undervisade i samtliga 

tidigare nämnda undervisningsformer; individuell undervisning, gruppundervisning och 

undervisning i helklass. Detta innebar att det till stor del var utbudet av musiklärare med 
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relevant tjänstgöring som avgjorde urvalet av de intervjuperson som i slutändan deltog i 

studien. 

Som tidigare nämnt så har det gjorts en mindre avgränsning av vilka skolor som är 

aktuella för studien. Aktuella gymnasieskolor var de som erbjöd musikundervisning i 

individuell form, gruppundervisning och helklassundervisning. Anledningen till att 

studien vände sig till flera skolor var främst för att i någon mån försäkra en potential till 

tillfredställande deltagarantal, vilket enligt Ahrne och Svensson rör sig om 6-8st i en 

kvalitativ studie (Ahrne & Svensson 2015, s.38-42), men även för att bilda uppfattning 

om hur ledarskapet generellt sett yttrar sig hos musiklärare i den svenska gymnasieskolan 

snarare än hur det yttrar sig på en specifik gymnasieskola. 

För att en intervju skulle vara möjlig så behövdes ett antal intervjufrågor arbetas 

fram med teoretisk förankring inom undersökningsområdet. Den teoretiska grunden för 

dessa frågor presenterades i tidigare avsnitt, och behandlar pedagogiskt ledarskap och 

ramfaktorer. Totalt var det åtta huvudfrågor, exklusive eventuella ledfrågor och 

följdfrågor, som, med hjälp av litteratur om pedagogiskt ledarskap och ramfaktorer, 

arbetades fram. Ett intervjutillfälle med dessa frågor beräknades ta någonstans emellan 

30-45min, vilket enligt Ahrne och Svensson anses vara en rimlig tidsrymd för en 

kvalitativ studie av denna karaktär (Ahrne & Svensson 2015, s.43-44). De framarbetade 

intervjufrågorna kan ses i bilaga A. 

Det var totalt 5 musiklärare från 2 olika skolor som valde att delta i denna studie. Dessa 

kommer benämnas med fiktiva namn; Thomas, Anton och Rickard, som arbetar på 

gymnasieskola 1, och Stefan och Erik, som arbetar på gymnasieskola 2.  Musiklärarna i 

denna studie undervisar i ett stort och varierande antal kurser. Thomas undervisar i gitarr, 

ensemble och musikproduktion. Anton undervisar i gitarr, ensemble, musikteori och 

improvisation. Rickard undervisar i gitarr, ensemble och musikteori. Stefan undervisar i 

gitarr, ensemble, improvisation, estetisk kommunikation och musikproduktion och Erik 

undervisar i trummor, ensemble, grundskolemusik och musik med gymnasiesärskolan. 

Gällande deras bakgrunder som musiklärare så angav Thomas att han har arbetat 

som musiklärare i 7 och ett halvt år, Anton att han har arbetat som musiklärare i 10 år, 

Rickard att han har arbetat som musiklärare i 20 år, Stefan att han har arbetat som 

musiklärare i 20 år och Erik att han har arbetat som musiklärare i 6 och ett halvt år. 

Intervjupersonerna hade även varierande grad utbildning i fråga om behörighet. Thomas 

och Rickard är obehöriga medan Anton, Stefan och Erik är behöriga. 
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3.2.2 Etik 

Vetenskapsrådet (2018) framhåller att det finns forskningsetiska principer i form av fyra 

kriterier en studie måste förhålla sig till för att det ska möta de kriterier som ställs på en 

studie i fråga om etiska överväganden (Vetenskapsrådet 2018, s.5-6).  

Det första kravet är informationskravet. Informationskravet innefattar regeln om att 

den person som genomför studien ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om vilka villkor det är som gäller vid deras deltagande och vad 

detta deltagande har för uppgift i studien. I detta innebär det även att undersökningens 

deltagare ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt 

deltagande (Vetenskapsrådet 2018, s.7-8). Det andra kravet kallas för samtyckeskravet. 

Samtyckeskravet innehåller tre regler som en forskare måste förhålla sig till i fråga om 

samtycke. Den första regeln är att forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke, eller minderåriga deltagandes vårdnadshavares 

samtycke, i och med deras deltagande i studien. Den andra regeln är att undersökningens 

deltagare ska ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska 

delta. Den tredje regeln understryker att en deltagare som väljer att avbryta sitt deltagande 

inte ska utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan (Vetenskapsrådet 2018, s.9-

11). Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Detta krav innefattar två regler, varav 

den första är att de som genomför undersökningen som omfattar användning av etiskt 

känslig information om identifierbara individer bör underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt, och den andra är att all information om identifierbara individer ska 

antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att dessa individer inte går att 

identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet 2018, s.12-13) . Det fjärde och sista kravet 

heter nyttandekravet och innefattar två regler. Den första regeln är att information om 

enskilda individer som är insamlat för forskningsändamål inte får användas för icke-

vetenskapliga syften. Den andra regeln understryker att personuppgifter som är insamlade 

för forskningsändamål inte får användas för beslut eller åtgärder som påverkar individen 

utom efter särskilt medgivande (Vetenskapsrådet 2018, s.14). 

Vetenskapsrådet framhåller även att det utöver dessa krav finns ett par 

rekommendationer som en person som genomför en undersökning kan förhålla sig till. 

Den första rekommendationen är att den som genomför en undersökning bör ge 

uppgiftslämnare, undersökningsdeltagare och andra berörda tillfälle att ta del av etiskt 

känsliga avsnitt i undersökningen innan den publiceras. Den andra rekommendationen är 

att forskaren vid lämpligt tillfälle bör fråga uppgiftslämnande, undersökningsdeltagare 
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och andra berörda om de möjligtvis skulle vara intresserade av att ta del av var 

forskningsresultaten kommer publiceras (Vetenskapsrådet 2018, s.15). 

Det var utifrån dessa krav och dessa riktlinjer som denna studie förhöll sig till och 

som uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare blev informerade om innan 

insamlingen av information påbörjades. Både deltagare och eventuella deltagare blev vid 

upprättad kontakt informerade om de förutsättningar ett deltagande förhöll sig till i fråga 

om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Deltagare och eventuella 

deltagare blev informerade om vad studien handlade om och att deltagande var frivilligt 

och utefter samtycke. De blev även underrättade om att deras anonymitet skulle beaktas 

genom att deras namn uteblir i studien och att de inspelade intervjuerna ej skulle 

publiceras utan istället presenteras kort och sammanfattat i transkriberad form. Både 

deltagare och eventuella deltagare blev dessutom underrättade om att informationen de 

delgav i intervjuerna ej skulle användas i andra syften än det som berör studien. 

3.3 Analys 

Den analytiska modell som använts för denna studie är av abduktiv ansats, det vill säga 

en växling emellan teoretisk och empirisk reflektion där det empiriska materialet prövats 

mot tydliga teoretiska föreställningar för att sedan reflekteras över i ljuset av eventuella 

ytterliga upptäckter (Alvehus 2013, s.109-110). De teoretiska föreställningarna är i detta 

fallet de intervjufrågor som utarbetats med vederbörande litteratur. Insamlad data har till 

en början samlats in i inspelad form, då genomförda intervjuer spelades in med hjälp av 

mikrofon. För att konkretisera och analysera detta så transkriberades intervjuerna. 

Transkriberingarna jämfördes sedan med det inspelade materialet för att säkerställa att 

ingen information uteblivit. Färdigställda transkriberingar lästes sedan metodiskt igenom 

ett flertal gånger utifrån de teoretiska föreställningarna, alltså ställda intervjufrågor; först 

samtliga intervjudeltagares svar på fråga 1, sedan samtliga svar på fråga 2, och så vidare. 

Slutligen sammanställdes eventuell samsyn och eventuell variation emellan 

intervjudeltagare och strukturerades in i underrubriker som konstruerades utifrån de 

teman som utkristalliserat sig i samspelet emellan intervjufrågor och svar, det vill säga 

uppfattning om den egna ledarrollen gällande svaren på fråga 4 i intervjun, 

målformuleringar gällande svaren på fråga 5 i intervjun, kommunikation gällande svaren 

på fråga 6 i intervjun, gemenskap gällande svaren på fråga 7 i intervjun och ledarskap 

och relation gällande svaren på fråga 8 i intervjun. 
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3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar enligt Alvehus (2013) om i vilken utsträckning en studie undersöker det 

som studien är menad att undersöka, medan reliabilitet handlar om huruvida 

forskningsresultatet är upprepningsbart eller ej. I kvalitativa studier tenderar forskaren att 

vara en aktiv del i processens olika steg, vilket leder till att framförallt 

reliabilitetsaspekten ofta framhålls vara svår att förhålla sig till. Därför brukar det ur 

kvalitetssynpunkt läggas fokus på forskningsresultatets praktiska användbarhet, och för 

detta har flera olika teorier för kvalitet utformats. En utav dessa kallas för 

hantverksvaliditet, och handlar om att resultat och slutsatser grundas på metodiskt arbete 

med datainsamling och analyser (Alvehus 2013, s.122-123). Ur detta perspektiv så 

försäkras en hög validitet först och främst genom att utforma intervjufrågor eller 

motsvarande på ett vis som förhåller sig till studiens frågeställningar och sedan genom 

kontinuerlig analys av insamlad data i relation till studiens syfte och frågeställningar. En 

sådan kontroll görs i studien genom att inspelade intervjuer transkriberats och lästs 

igenom vid ett flertal tillfällen innan de sammanfattats och diskuterats i studiens senare 

delar i förhållande till bland annat studiens syfte och frågeställningar. Studiens reliabilitet 

kan med detta sagt dock ifrågasättas, då både interaktionen emellan intervjuare och 

intervjuperson och intervjupersonernas uppfattning om den egna ledarrollen kan variera 

och påverka resultatet i olika riktningar. 

3.5 Redovisning av arbetsprocessen 

Efter att undersökningsmomentet för denna studie genomförts så går det att dra en slutsats 

om att arbetsprocessen för denna studies fortlöpande går att dela in i fyra olika stadier. 

Dessa fyra stadier kommer det redogöras för under följande underrubriker.  

3.5.1 Teoretisk redogörelse 

Det första stadiet gick ut på att med hjälp av relevant litteratur etablera en vetenskapligt 

och teoretisk grund för undersökningen. Detta innebar att litteratur om pedagogiskt 

ledarskap, didaktik och ramfaktorer behövde insamlas, men även litteratur om kvalitativa 

forskningsmetoder. Resultatet blev ett underlag på omkring ett 10-tal böcker om 

ovanstående kunskapsområden. Det var denna litteratur som lades som grund och 

förankringspunkt för undersökningsområdet. Det var även i detta stadie som val av 

undersökningsmetod bestämdes, det vill säga intervju. 
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3.5.2 Utformande av intervjufrågor 

Efter att en omfattande del av litteraturstudierna var genomförda så ledde det naturligt till 

att ett formulerande av intervjufrågor kunde initieras. Här sammanställdes det som lästs 

in i den ämnesrelaterade litteraturen med det som lästs i metodlitteraturen för att på ett 

relevant vis utforma de frågor som skulle utgöra grunden undersökningen. Detta 

resulterade sammanfattningsvis i 8st frågor av varierande fokus. Fråga 1, 2 och 3 var 

fokuserade på att etablera en överblick av intervjupersonens akademiska meriter och 

arbetserfarenhet för att på så vis kunna föra en eventuell diskussion kring hur eventuella 

variationer inom dessa aspekter skulle kunna påverka svaren på intervjufrågorna. Fråga 

4 inriktade sig på hur intervjupersonen själv skulle beskriva sig utifrån sin ledarroll genom 

faktiska ledarskapskvalitéer snarare än genom övergripande termer, så som auktoritärt 

eller passivt, då dessa termer eventuellt för vissa deltagare skulle kunna vara laddade på 

ett eller annat vis och på så sätt påverka deras svar. Resterande frågor 5, 6, 7 och 8 

handlade om hur intervjupersonen upplever att dennes faktiska egenskaper yttrar sig i 

deras undervisning genom främst målformulering, kommunikation och elevinflytande. 

3.5.3 Urval av intervjupersoner 

Med sammanställda intervjufrågor blev det dags att påbörja processen av att rekrytera 

deltagare för intervjuundersökningen. Då själva undersökningsområdet handlar om hur 

och om musiklärare inom den svenska gymnasieskolan anpassar sitt ledarskap utifrån 

elevantal och elevgruppssammansättning så föll det sig naturligt att upprätta kontakt med 

musiklärare ifrån gymnasieskolor som erbjuder musikundervisning i varierande former. 

Samtliga utvalda gymnasieskolor hade ett flertal musiklärare anställda, men eftersom just 

lärares eventuella anpassning av ledarskap utifrån framförallt elevantal var det som skulle 

undersökas så underströks det i de inbjudande mailen att det främst var musiklärare som 

undervisade individuellt, i grupp och i helklass som för undersökningen var av högre grad 

av relevans. Kontakt upprättades tidigt med personalen från en av dessa skolor, 

gymnasieskola 1, där 3 st musiklärare ville delta. Någon vecka därefter så upprättades 

kontakt med ytterligare en skola, gymnasieskola 2, där två deltagare för 

intervjuundersökningen värvades. Kontakt med resterande skolor uteblev. I och med 

upprättandet av kontakt med eventuella deltagare så bifogades även information om hur 

deras deltagande kommer att förhålla sig till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
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3.5.4 Genomförande av intervjuer 

Målet var att genomföra intervjuerna inom en så kort tidsrymd som möjligt för att på så 

vis frigöra mer tid åt att sammanställa och analysera resultatet. Detta visade sig vara 

enklare sagt än gjort då faktorer så som varierande arbetsscheman och schemabrytande 

aktiviteter så som luciarepetitioner och liknande begränsade deltagarnas potentiella antal 

intervjutillfällen. En första intervju med Thomas från gymnasieskola 1 bokades in på 

fredagen den 7:e December. Då varken Anton eller Rickard kunde medverka det datumet 

så bokades intervjutillfällen med dessa istället in till måndagen den 10:e December 

veckan efter. Stefan och Erik ifrån gymnasieskola 2 intervjuades båda samma dag 

fredagen den 14:e december. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Gällande 

intervjutiden så tog den intervjun med Thomas 28min  och 33sek att genomföra, intervjun 

med Anton tog 18min och 18sek att genomföra, intervjun med Rickard tog 17min och 

2sek att genomföra, intervjun med Stefan tog 19min och 36sek att genomföra och 

intervjun med Erik tog 24min och 39sek att genomföra. 
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5 Resultat 

Detta resultatkapitel är strukturerat och utformat utifrån 5 teman som framträtt i analysen; 

uppfattning om den egna ledarrollen, målformuleringar, kommunikation, gemenskap och 

ledarskap och relation. Totalt 5 musiklärare; Thomas, Anton, Rickard, Stefan och Erik, 

från 2 olika gymnasieskolor. 

5.1 Uppfattning om den egna ledarrollen 

I detta avsnitt presenteras hur musiklärarna uppfattar sin ledarroll och hur den yttrar sig 

utifrån elevantal och aktuell kurs. 

Thomas anser att hans ledarroll hamnar någonstans emellan att vara styrande och att ge 

utrymme för elevinflytande. Han betonar att det är viktigt att individanpassa 

undervisningen och att elevinflytandet ska kunna påverka lärandemiljö hur 

undervisningen formas. Intervjupersonen tror att hans ledarrolls yttrande varierar från 

kurs till kurs och förklarar att det har mycket att göra med vilken elevgrupp det handlar 

om och om vilken inneboende mikrokultur som där är etablerad. Han ger exempel på hur 

han under vissa omständigheter måste vara väldigt styrande och under andra 

omständigheter bara behöver tillhandahålla material och vara rådgivande. 

Intervjupersonen menar att det är flera faktorer som påverkar hans ledarroll, men betonar 

särskilt relationen emellan lärare och elev. Han menar att antalet elever i undervisningen 

spelar roll, och att det är enklare med kommunikation om det är färre elever. Han menar 

att det löper större risk att ledarskapet inte blir effektivt ju fler elever som deltar i 

undervisningen. Gällande hur mycket elevantal påverkar hans ledarroll så menar 

intervjupersonen att det beror på vilket ämne det handlar om. Inom musikproduktion, som 

intervjupersonen undervisat i helklass, menar han att mycket av problematiken ligger i 

tekniska problem, att detta påverkar ledarskapets effektivitet och att detta blir enklare vid 

färre antal elever. Intervjupersonen menar att ett större antal elever tvingar han att bli 

tydligare gällande ramar och deadlines i sin undervisning 

Även Anton anser att hans ledarroll hamnar någonstans emellan att vara styrande 

och att ge utrymme för elevinflytande. Han menar att det i hans ledarskap ibland krävs 

mer styrning från hans sida, och att det ibland öppnas upp för styrning från elevernas sida. 

Intervjupersonen tror att hans ledarroll yttrar sig på olika sätt i olika kurser, och att han i 

individuell undervisning möjliggör elevinflytande i varje moment. Han menar att 
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elevinflytandet får mindre utrymme ju fler elever som deltar i undervisningen. 

Intervjupersonen menar att det är framförallt kursens centrala innehåll och 

undervisningens elevantal som påverkar hur hans ledarroll yttrar sig. Han förklarar att 

större grupper kan behöva mer struktur i undervisningen, och att mindre grupper kan 

fungera med mindre struktur. Han menar att han måste vara  mer styrande och tydligare 

vid större elevantal. 

Rickard menar att hans ledarroll formar sig efter hur elevgruppen är. Han menar att 

hans ledarroll ibland kan vara mer eller mindre styrande beroende på hur drivna eleverna 

visar sig vara i undervisningssituationen. Han menar att det snarare är med tydlighet än 

med ”strama tyglar” som han bemöter en ny elevgrupp, och att det är utifrån hur eleverna 

sedan presterar som han anpassar sitt ledarskap. Gällande hur ledarskapet yttrar sig från 

kurs till kurs så menat intervjupersonen att hans personlighet är densamma, men att 

ledarskapet är en dynamisk process emellan lärare och elev. Han menar att 

undervisningen blir mer komplex vid större elevantal, men att han alltid försöker hålla 

undervisningen dialogcentrerad. Intervjupersonen menar att det främst är 

klassrumsmiljön som påverkar hur hans ledarroll yttrar sig. Han menar att varje 

klassammansättning har sin egen dynamik och att denna i sin tur ofta varierar beroende 

på vilka omständigheter som råder. Han ger exempel på hur denna kan komma att behöva 

anpassa sitt ledarskap exempelvis beroende på om någon tongivande elev i gruppen är 

frånvarande. Han betonar att det är viktigt att inte bli statisk i sitt ledarskap, utan att alltid 

kunna anpassa sig utifrån undervisningssituationen och utifrån hur väl eleverna lyckas 

hänga med i undervisningens tempo. Intervjupersonen menar att elevantalet spelar mindre 

roll än vad elevgruppens sammansättning gör för hans ledarskap. Faktorer så som 

mognad, bakgrund, förmågor och personligheter menar han är formgivande för hans 

ledarskap. Han anser att kunskapsförmedling blir mer utmanande i större elevgrupper, 

men att ledarskapet är detsamma. 

Stefan menar att hans ledarroll formar sig efter åren. Med nya elever förklarar han 

att han är väldigt styrande i sin ledarroll, men att det sedan successivt övergår till mer och 

mer utrymme för elevinflytande. Intervjupersonen menar att det främst är gruppens 

dynamik som påverkar hur hans ledarroll yttrar sig och att elevantal inte har någon direkt 

betydelse. Han menar att den enda skillnaden ligger i om det är en elev eller om det är 

flera, att det är emellan de två situationerna som han möjligen anpassar sin ledarroll. Han 

förklarar att det viktiga i undervisningen är att vara tydlig, och att det då inte har någon 

direkt betydelse om det är en elev eller om det är 30 elever. 
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Erik menar att han formar och styr mycket av hans undervisning själv, men att han 

försöker implementera elevinflytande flitigt och forma undervisningen utefter elevernas 

intressen. Han anser att hans undervisning tenderar att innehålla högre grad av 

elevinflytande och specialinriktning vid individuell undervisning än om det är en större 

elevgrupp. 

5.2 Målformuleringar 

Detta avsnitt presenterar hur musiklärarna formulerar kursernas mål för sina elever utifrån 

aktuell kurs. 

Thomas formulerar ofta målen för sina elever genom samtal, och menar att det ofta är 

elevernas egna mål som är centrala och att strategier för att nå dessa då ligger i fokus, 

främst vid den individuella undervisningen. Han menar att kursmålen blir viktigare än de 

individuella målen vid klassrumsundervisning. 

Anton formulerar ofta målen för sina elever i början av kursen genom att förklara 

vad kursen handlar om och försöker då koppla relevansen av det till andra kurser och till 

arbetslivet, och detta mer genom samtal än genom exakta formuleringar. Intervjupersonen 

menar att han gör likadant i alla kurser som han undervisar i. 

Rickard menar att han har olika förhållningssätt till målformulering beroende på 

gruppstorlek och ämne. Han beskriver att han brukar läsa upp kursmålen för eleverna, 

men att han försöker översätta det på ett sätt så att det blir begripligt och relevant för 

eleverna och då koppla det till vad de kommer att arbeta med i undervisningen.  

Stefan menar att det är väldigt viktigt att eleverna känner till ämnesplanerna, att de 

vet hur de fungerar och vad det centrala innehållet är för någonting. Detta menar han kan 

vara svårt att läsa sig till i styrdokumenten för en elev om denne inte är van vid att läsa 

sådana texter, så han menar att han då lägger tid åt att översätta detta till eleverna på ett 

begripligt sätt genom att sätta det i kontext. Intervjupersonen berättar även att han gillar 

att lägga ut så kallade fällor i undervisningen för eleverna, så att de själva upptäcker vad 

de har för utbildningsbehov. Intervjupersonen menar även att han är väldigt konsekvent i 

detta anseende, oberoende av kurs. 

Erik förklarar att han brukar lägga upp textdokument med betygskriterier på den 

digitala plattformen så att samtliga elever har tillgång till det. Han nämner att han alltid 

beskriver kursens mål för eleverna vid kursens uppstart, och att han sedan återkommande 

kontrollerar att de arbetar utefter dessa mål. Intervjupersonen nämner även att han 

försöker hålla återkommande dialoger om målen med eleverna ett par gånger per termin. 
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5.3 Kommunikation 

I detta avsnitt presenteras hur musiklärarna anser att de arbetar med kommunikation i sin 

undervisning och hur de ser till att de och eleverna förstår varandra, detta i relation till 

variation på elevantal och utifrån aktuell kurs. 

Thomas menar att han pratar mycket med sina elever, försöker vara så tillgänglig som 

möjligt, försöker lära sig så mycket som möjligt om varje elev och bygga ömsesidigt 

förtroende. Han menar att kommunikationen blir mer personlig vid enskild undervisning, 

och att det blir mindre personligt ju fler elever som deltar i undervisningen. Thomas 

menar även att undervisningen blir mer målcentrerad ju fler elever som deltar i 

undervisningen. 

Anton menar att han försöker etablera en kommunikation där läraren och eleven 

regelbundet kontrollerar att de förstått varandra genom bl.a. frågor. Han förklarar att han 

vid mindre antal elever ägnar sig mer åt verbal kommunikation, och att han vid större 

elevantal komplementerar med skriftlig kommunikation. 

Rickard menar att han jobbar mycket med att ställa frågor till eleverna och med att 

upprätthålla ett tillåtande klassrumsklimat i den bemärkelsen att det inte finns några 

dumma frågor och att alla ska våga ställa frågor i undervisningen om det syftar till att de 

vill lära sig. Han menar att det är hans ansvar att att ta alla frågor på allvar, oavsett hur de 

ser ut. Rickard menar att hans förhållningssätt till kommunikation är densamma 

oberoende av elevantal, men att det är enklare att vara tydlig vid undervisning av mindre 

elevgrupper. 

Stefan understryker här att det är viktigt med relationsbyggande och att eleven 

förstår att han (läraren) alltid gör hans yttersta för att ge dem den bästa lektionen han kan. 

Han menar även att det är viktigt att visa för eleverna att han tror på att eleverna kan och 

lita på deras potential. På så vis menar han att han och eleven bygger ett ömsesidigt 

förtroende. Stefan lägger vikt vid att säkerställa att eleverna vet vad det är de ska göra 

och var de är påväg, detta genom att ställa frågor eller iaktta deras prestationer och utifrån 

det föra en dialog om utvecklingsmöjligheter. Han menar även att det är viktigt att alltid 

ha nytt material tillgängligt för eleverna, om exempelvis någon skulle förstå eller bli 

färdig med sitt tidigare än de andra eleverna, så att ingen elev sitter sysslolös. Stefan anser 

även att det är viktigt att han som lärare kommunicerar med alla elever om vad de kan ta 

med sig från lektionen som de kan arbeta med tills nästa gång. Stefan tror att han blir 



 

22 

tydligare i sin undervisning ju större elevgruppen blir och tror att hans kommunikativa 

förhållningssätt kan skilja sig beroende på elevantal, främst i fråga om tydlighet. 

Erik menar att relationen är A och O för kommunikationen, och anser att han skulle 

ha väldigt svårt för att undervisa elever som han ej utvecklat någon relation med. Han 

anser att man som lärare inte måste bli kompis med eleven, men att det ändå ska finnas 

ömsesidig respekt och förståelse. Han menar att han försöker lyssnar mycket på eleverna 

och försöker förstå vad de kan och vill för att på så vis kunna omfamna det i 

undervisningen. Erik menar även att detta är viktigt för att kunna ge relevant återkoppling 

till eleverna. Han menar även att kommunikationen vid exempelvis inlärning inte alltid 

måste vara verbal eller skriftlig, utan att den även kan vara visuell i det anseendet att han 

visar eleverna hur de ska göra saker och ting rent praktiskt i undervisningen. Erik anser 

att han kan vara mer öppen och att kommunikationen blir närmre, bredare och djupare 

vid enskild undervisning än vid undervisning av större elevgrupper. 

5.4 Gemenskap 

I detta avsnitt presenteras hur de deltagande intervjupersonerna anser att de arbetar med 

att bilda en gemenskap i undervisningen genom att se till att eleverna känner sig sedda 

och hörda och hur detta står sig i relation till elevantal och aktuell kurs. 

Thomas menar att han arbetar mycket med ögonkontakt. Han menar att när han pratar till 

en grupp så försöker han se det som en dialog emellan en och en snarare än grupp. Han 

beskriver att han vid föreläsningar brukar gå fram till en elev, få ögonkontakt  och föreläsa 

framför denna i 10-20 sekunder för att sedan gå till en annan, och menar då att detta får 

eleverna att lyssna och att detta är det mest effektiva sättet att få eleverna att känna sig 

sedda. Thomas menar att detta sätter krav på ledaren att vara trygg i sina ämneskunskaper 

för att det ska kännas naturligt att arbeta på det viset. Thomas anser inte att det är svårare 

att arbeta med kommunikation vid större elevantal. 

Anton menar att det vid undervisning av färre antal elever blir en naturlig del av 

lektionsupplägget att se till så att eleverna känner sig sedda. Han menar att det vid större 

elevantal blir vissa delar av lektionen som han kan ägna sig åt detta, framförallt genom 

att samtala med eleverna. 

Rickard menar att han jobbar mycket med ögonkontakt, med att ställa riktade 

frågor och med att försöka säga elevernas namn någon gång under lektionstillfället för att 

på så vis få dem att känna sig inkluderade. Han menar att det är mer utmanande att 
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upprätthålla god kommunikation vid större elevantal än när undervisningen äger rum för 

färre antal elever. 

Stefan menar här att hans placering i klassrummet är av stor betydelse. Han känner 

även att han måste vara delaktig i klassrummet hela tiden, och rör sig då mycket emellan 

eleverna. Stefan berättar att han jobbar mycket med att ge feedback under lektionens gång 

till eleverna vid flera tillfällen och försöka finnas vid varje elev så ofta som möjligt för 

att på så vis verifiera för eleven att läraren finns där och ser dem. Stefan använder sig 

även om en metod som kallas för ”2 stars and a wish”, som går ut på att eleverna ska ge 

varandra återkoppling genom att lägga fram två saker som de tycker om och ett önskemål 

på något de kan göra annorlunda. Han berättar att han slumpmässigt väljer ut elever under 

lektionerna som då ska ge en annan elev feedback. Han menar att detta leder till att 

eleverna blir mer uppmärksamma i undervisningen. Stefan tycker inte att det är svårare 

att jobba med detta i någon av kurserna som han undervisar i. 

Erik berättar att han som lärare måste ha energi, kraft och kunskap att kunna se alla 

och att det är viktigt att ha verktyg till sig själv för att se till att eleverna får din 

uppmärksamhet under undervisningssituationen. Han berättar att han aktivt stämmer av 

med dig själv under lektionens gång om han har sett och gett plats åt alla. Är det då någon 

som kanske hamnat i skymundan så menar han att han lägger lite extra fokus på den 

eleven eller de eleverna. Erik lägger också vikt vid att vara öppen för förändring och att 

vara nyfiken på eleverna. Han menar även att det är lättare att se till så att eleverna känner 

sig sedda vid färre elever än vid undervisning för ett större antal elever, och att han 

tenderar att bli mer styrande i undervisningen för att se till så att så många som möjligt 

får komma till tals. Erik berättar även att han försöker uppmuntra eleverna till att ställa 

frågor, oavsett vad de handlar om, för att på så vis göra stämningen bekvämare för 

frågeställningar överlag. 

5.5 Ledarskap och relation 

Detta avsnitt presenterar hur musiklärarna anser att deras ledarskap formas i klassrummet. 

De fick två svar att välja emellan: 1) att deras ledarskap formar relationerna och 

kommunikationen med eleverna eller 2) att relationerna och kommunikationen med 

eleverna formar deras ledarskap. 

Thomas menar att det varierar över tid. Han menar att det från början krävs ett bra 

ledarskap som skapar förtroende för att förutsättningarna för att en god relation ska kunna 
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uppstå. Han menar att detta sedan med tiden övergår till att relationen hamnar i fokus och 

att mer av ledarskapet överförs till eleverna. 

Anton menar att det handlar om ett växelspel, och att det för han inte går att svara 

det ena eller det andra. Han menar att han har sin ledarstil, och denna påverkar hur 

kommunikationen med eleverna fungerar, men att elevgruppen och dess sammansättning 

i sin tur påverkar hur han agerar i sin ledarroll. Han tror att detta stämmer i alla kurser 

som han undervisar i, att det inte varierar. 

Rickard anser att relationerna och kommunikationen emellan han och eleverna 

formar hans ledarstil och att det är dynamiken som sätter agendan. Han förklarar att han 

kan vara bestämd och formstyrd i sitt ledarskap vid behov, men att han oftast försöker 

upprätthålla en lättsam och öppen stämning i undervisningssituationen. Han menar att det 

handlar om att få eleverna att känna sig trygga, och att han snarare agerar inspiratör än 

chef. Gällande om detta varierar från kurs till kurs så menar Rickard att det beror främst 

på elevsammansättningen. En stökig elevgrupp menar han leder till att han anpassar sin 

ledarroll till att bli mer rigid än annars. 

Stefan menar att det är en fråga som är omöjlig att svara på. Han menar att hans 

ledarstil formar elevernas sätt, men att elevernas sätt formar hans ledarstil. 

Erik menar här att alternativ 1 är det som bäst stämmer in i hans undervisning, det 

vill säga att relationerna och kommunikationen formar hans ledarstil. Han menar att han 

ser sig som en ledare som riktar in eleverna på rätt riktning. Han tycker att det är svårt att 

undervisa en elev som han inte känner, och förklarar att han därför lägger mycket tid på 

att försöka lära känna eleven eller eleverna, och att hans ledarstil då formar sig av detta. 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Alla fem musiklärarna anser att deras ledarskap inte är konsekvent i fråga om att vara 

styrande eller att ge utrymme för elevinflytande, utan alla anser att detta varierar beroende 

på undervisningens omständigheter så som elevantal, gruppdynamik, elevgruppens 

sammansättning och relation till eleverna. 

De deltagande intervjupersonerna har olika strategier för att formulera kursernas 

mål för sina elever. Dessa strategier innefattar att läsa upp kursmålen direkt ifrån 

dokumentet, att översätta kursmålen på ett sätt som gör dem relevanta i relation till andra 

kurser eller till arbetslivet, att föra dialoger två parter emellan och att bifoga kursmålen i 

skriven form till eleverna. En av deltagarna anser att han arbetar annorlunda gällande 
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målformulering vid undervisning av större grupper än vid undervisning av mindre 

grupper. 

Samtliga deltagare menar att deras kommunikation tenderar att bli mer tydlig och 

koncis ju fler elever som deltar i undervisningen och en av deltagarna menar att 

kommunikationen blir mer målcentrerad vid större elevantal. 

Gällande gemenskapen i klassrummet och arbetet med att få eleverna till att känna 

sig sedda och hörda så menar flera av intervjupersonerna att de ägnar sig mycket åt 

ögonkontakt och att rikta in sig mot individuella elever vid föreläsningar och liknande 

undervisning. Två av deltagarna anser att detta är en svårare process vid större elevantal 

än vid undervisning av få elever. 

I fråga om hur deltagarnas ledarskap formas i undervisningen beträffande samspelet 

med eleverna så menar två av intervjupersonerna att det är relationerna och 

kommunikationen emellan de och eleverna som formar deras ledarskap medan tre av 

deltagarna menar att det är ett växelspel emellan deras ledarskap och relationerna och 

kommunikationen med eleverna som formar hur ledarskapet i undervisningen yttrar sig. 

Utifrån det som visas i sammanställda intervjuer så gör större elevantal att samtliga 

intervjuperson anpassar sitt ledarskap på ett sätt som riktar sig mot ytterligare styrning i 

undervisningen, tydlighet och uppgiftsorientering. Intervjupersonerna har skilda åsikter i 

vad orsaken till dessa anpassningar är, och sträcker sig från att det är en fråga om hur 

mycket tid de hinner lägga på individuella elever och att större elevantal leder till 

kommunikationsbrister, till att teknisk problematik förvärras av större elevantal eller att 

de genom mer tydlighet och ett mer uppgiftsorienterat förhållningssätt har lättare att nå 

ut till ett större antal elever. Intervjupersonerna emellan råder det en enighet i fråga om 

hur elevantal i undervisningssituationer påverkar deras ledarskap. I intervjuerna visas det 

att samtliga deltagare i studien anser att de tenderar att anta ett mer styrande ledarskap 

och bli mer tydliga och uppgiftsorienterade i deras pedagogiska förhållningssätt ju fler 

elever som deltar i undervisningen. Det råder även enighet i fråga om vilken betydelse 

relation har i sammanhanget. Samtliga intervjuperson anser att relationer är en avgörande 

aspekt i fråga om hur de anpassar sin ledarskapsroll. Alla deltagare förutom två anser att 

det i deras erfarenhet råder ett växelspel emellan att låta relationerna forma ledarskapet 

och att låta ledarskapet forma relationerna. Resterande två deltagare anser att relationerna 

och kommunikationen formar deras ledarroll och ingen anser att deras ledarroll formar 

relationerna och kommunikationen.  
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6 Diskussion 
Detta kapitel är indelat i resultatdiskussion och metoddiskussion. I resultatdiskussionen 

diskuteras studiens resultat strukturerat utifrån fyra sammanfattande teman som 

utkristalliserat sig under studiens gång och som speglar sig i studiens frågeställningar och 

ytterliga upptäckter. I metoddiskussionen så diskuteras valet av metod i relation till 

studiens syfte, frågeställningar och resultat. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är strukturerad i 4 olika teman som speglar sig i studiens 

frågeställningar och i ytterligare upptäckter. Dessa teman utgör rubriker under detta 

avsnitt; pedagogiskt ledarskap, ramfaktorernas inflytande, relationernas roll och den 

flexibla musikläraren. 

6.1.1 Pedagogiskt ledarskap 

En relevant frågeställning i denna diskussion är hur intervjupersonernas syn på sitt 

ledarskap står sig i relation till etablerade teorier om pedagogiskt ledarskap. Jensen (2011) 

menar att en rad kommunikativa och etiska förhållanden behöver bli uppfyllda för att ett 

pedagogiskt ledarskap ska kunna leda till en demokratisk gemenskap med en god 

undervisnings- och lärmiljö (s.59-60). Ett av dessa kriterier handlar om att det måste 

utvecklas ett visst mått av gemensamt språk och gemensam värdegrund. Samtliga 

deltagande musiklärare menade att just kommunikationen emellan dem och elever är 

väldigt viktigt för att de ska kunna agera effektiva ledare i undervisningen. Just gällande 

kommunikationen så menade framförallt Thomas, Anton, Stefan och Erik att de försöker 

prata med sina elever så mycket de kan, bland annat genom att ställa mycket frågor, för 

att på så vis hamna på samma våglängd i fråga om det språk de använder i undervisningen 

och hur de kommunicerar och förstår varandra. Ett annat av Jensens kriterier handlar om 

hur alla deltagare i gemenskapen måste ses som unika personer och ha möjlighet att bli 

hörda och delta i kunskapsutbytet. Gällande detta så hade intervjupersonerna ett flertal 

modeller för detta, men något som flera av dem ansåg vara viktigt var feedback och 

ögonkontakt. Thomas och Rickard menar att just ögonkontakt och direkta dialoger med 

eleverna under undervisningen är något de arbetar flitigt med och som de anser vara 

viktigt i detta anseende, och Stefan och Erik menar på att direkt feedback för samtliga 

elever under lektionens gång säkerställer att eleverna känner sig sedda. Samtliga 

intervjupersoner hade alltså modeller för att adressera detta kriterium. Det sista kriteriet 



 

27 

som Jensen skriver om i sin bok är hur olikhet och rätten att yttra sig ska betonas för att 

alla deltagare i undervisning ska få möjlighet att göra sin mening till känna. Framförallt 

Rickard, Stefan och Erik hade utarbetade metoder för att se till så att detta var fallet. 

Stefan nämnde sin metod om att låta eleverna slumpmässigt på hans kommando ge 

feedback till varandra för att på så vis ge alla deltagare utrymme för att göra sin åsikt hörd 

i undervisningssammanhanget, medan Rickard och Erik arbetade mycket med att 

avstigmatisera akten av att ställa frågor under lektionen genom att uppmuntra eleverna 

till att ställa frågor om allt, inte bara om undervisningens innehåll. De kriterier som Jensen 

stakat upp adresseras alltså av samtliga lärare i intervjun, om än på olika vis. 

Graue och Rauscher (2009) skrev bl.a. om hur lärares uppfattning om det egna 

ledarskapet i hög utsträckning inte stämmer överens med hur de rent yrkespraktiskt 

egentligen arbetar (s.1). Det som har gestaltats i resultatet i denna studie är att de 

deltagande lärarna upplever att de har en relativt verklighetsförankrad syn på deras 

pedagogiska ledarskap. Det som deltagarna delgivit vid intervjuns initiala frågeställning, 

gällande hur de skulle beskriva sin pedagogiska ledarskapsroll, har övergripande varit 

konsekvent med vad de senare i intervjun har delgivit vid frågeställningar om deras 

yrkespraktiska förhållningssätt i fråga om hur de leder och formar undervisningen. Detta 

innebär att de deltagande lärarnas övergripande uppfattning om deras egna ledarroll 

stämmer överens med hur de upplever att de arbetar rent yrkespraktiskt. Vad det är som 

formar deras ledarskap har sedan varierat, men övergripande så har de lärare som deltagit 

i denna studie en god uppfattning om den egna ledarrollen. Det har även visat sig att de 

deltagande lärarna inte upplever att de konsekvent förhåller sig till någon av de 

ledarskapsroller som Stensmo (2013) skriver om, det vill säga uppgiftsorienterat 

ledarskap och elevorienterat ledarskap (s.238), utan snarare innehar ett flytande 

förhållningssätt emellan dessa som fluktuerar beroende på hur undervisningssituationens 

förhållanden yttrar sig. Om man ser till vilka utmaningar de deltagande lärarna ställs inför 

i sitt pedagogiska ledarskap så pekar resultatet på att det framförallt är den sociala och 

psykologiska utmaningen, som definierad av Grahn och Öfverström (2009, s.81-82), som 

påverkas av undervisningssituationens förhållanden, eller ramfaktorer. Detta framförallt 

i hur de deltagande lärarna upplever att kommunikation och individualiserad 

undervisning påverkas av elevantal.  Mer om ramfaktorer nämns under nästkommande 

rubrik. 
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6.1.2 Ramfaktorernas inflytande 

Hanken och Johansen (2016) menar att ramfaktorer är en överordnad didaktisk kategori 

och har avgörande inflytande på hur läraren utformar sin undervisning (s.41-42). Detta 

verkar stämma överens med hur de deltagande lärarna upplever att de arbetar gällande de 

undersökta ramfaktorerna elevantal och elevgruppsammansättning. Det som de 

deltagande lärarna i denna studie har gemensamt är att de tenderar att arbeta mer 

kollektiviserande, eller vad Stensmo (2013) skulle benämna som uppgiftsorienterat 

(s.238), vid undervisning av större antal elever. Samtliga deltagande lärare menar att detta 

yttrar sig i att de bl.a. utövar ytterligare styrning i undervisningen, ägnar sig mer åt att 

vara tydliga och koncisa i uppgiftsformuleringar och att undervisningen blir mer 

uppgiftsorienterad. Vid enskild undervisning så medgav samtliga deltagare att de snarare 

arbetar mer utefter det som Stensmo kallar för ett elevorienterat perspektiv på ledarskap, 

det vill säga att eleverna i högre utsträckning ges utrymme att sätta agendan för 

undervisningen och ta ansvar för inlärningsprocessen. Det menades bland annat att det 

gestaltar sig i att de vid enskild undervisning blir närmre i kommunikationen och lämnar 

mer utrymme åt elevinflytande. Det har i studien alltså visat sig att musiklärare på 

gymnasiet, åtminstone de som deltog i studien, i viss utsträckning alternerar emellan 

dessa två ledarskapskategorier beroende på hur stor grupp de undervisar för. 

Graue och Rauscher (2009) skrev om hur lärare konsekvent använder sig av samma 

undervisningsmässiga strategier i mindre grupper som i större grupper (s.1). Resultatet i 

denna studie stämmer dock inte överens med resultatet i Graue och Rauschers studie. 

Samtliga deltagande lärare i denna studie har angivit att de i specifika aspekter ändrar sitt 

pedagogiska förhållningssätt beroende på hur många elever som deltar i undervisningen. 

Utifrån vad de deltagande intervjupersonerna svarat i intervjun så verkar det som att lärare 

tenderar att framförallt blir mer tydliga i sin undervisning ju fler elever som deltar i fråga 

om uppgiftsbeskrivningar, målformuleringar och kommunikation. I flera av fallen så 

pekar materialet även på att lärare lutar marginellt mer åt att bli mer auktoritära i sitt 

ledarskapsmässiga förhållningssätt ju större elevgruppen är, och detta märks framförallt 

i hur de deltagande intervjupersonerna upplever att de förhåller sig till elevinflytande i 

stora elevgrupper. Thomas, Anton, Rickard och Erik menar att de upplever det som att de 

i sitt ledarskap lämnar mindre utrymme för elevinflytande i stora elevgrupper än vid 

undervisning av färre elever. Vad detta sedan beror på varierar emellan dem, så som 

tidsbrist och teknisk problematik, men kontentan verkar vara att elevinflytandet minskar 

ju större elevantal det är. Detta stämmer överens med vad Sandberg (1996) skriver om, 
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det vill säga att ramfaktorer sannolikt formar undervisningsprocesserna i musik och 

påverkar då i stor utsträckning deras innehåll, arbetsformer och arbetssätt (s.191-214). 

Utifrån vad de deltagande lärarna delgivit i studien om deras egna upplevelser så stämmer 

det att ramfaktorer är influerande faktorer i hur deras pedagogiska ledarskap yttrar sig. 

Resultatet pekar inte på att det formar innehållet i undervisningen, men däremot så verkar 

det forma arbetsformer och arbetssätt, vilket kan tolkas att vara de didaktiska aspekterna 

av pedagogiskt ledarskap. 

6.1.3 Relationer och kommunikation 

En ytterligare upptäckt i denna studie är att det i samtliga intervjuer läggs betoning på 

relationernas betydelse i hur de deltagande lärarnas ledarskap och förhållningssätt yttrar 

sig i undervisningen. Vid den sista intervjufrågan, där deltagarna fick välja emellan två 

svarsalternativ, om relationerna och kommunikationen formar ledarstilen eller om 

ledarstilen formar relationerna och kommunikationen, så råder det en relativ enighet. 

Thomas, Anton och Stefan menar att det är ett växelspel emellan alternativen som råder 

under deras undervisning, medan Rickard och Erik menar att det främst är relationerna 

och kommunikationen som formar deras ledarstil. Det råder i vilket fall enighet i fråga 

om relationernas betydelse i sammanhanget, då samtliga deltagande lärare anser att 

relationer är en avgörande aspekt i hur de anpassar sin ledarskapsroll. Huruvida 

relationsbyggande påverkas av elevantal och elevgruppsammansättning har däremot inte 

adresserats i denna undersökning, åtminstone inte direkt. Det har i studien å andra sidan 

poängterats att individualisering av undervisningen samt kommunikation och 

återkoppling minskat vid större elevantal, så det är utifrån detta möjligt att dra en slutsats 

om att relationsbyggandet åtminstone påverkas i någon grad av de ramfaktorer som råder. 

6.1.4 Den flexibla musikläraren 

Den primära frågeställningen för denna studie är hur musiklärare på gymnasieskolan 

upplever att de anpassar sin ledarskapsroll och sitt pedagogiska förhållningssätt utifrån 

elevantal och elevgruppens sammansättning, alltså hur det upplevda ledarskapet står i 

relation till dessa ramfaktorer. Detta har besvarats tidigare i texten, men en koncis 

sammanfattning skulle kunna vara att musiklärare i gymnasieskolan upplever att de 

tenderar att bli mer auktoritära i sitt ledarskap ju fler elever som deltar i undervisningen, 

vilket korrelerar med det Sandberg (1996) skriver om gällande att ramfaktorer påverkar 

arbetsformer och arbetssätt (s.191-214). De deltagande musiklärarna verkar enligt 

resultatet ha en klar bild av hur de arbetar rent ledarskapsmässigt under olika 
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förhållanden, men att sätta ord på det kan utifrån intervjuerna uppfattas som att vara något 

främmande för dem. Kennedy Minter (2011) skriver om hur lärarutbildningar borde 

inkorporera en högre grad av förvaltningsträning och elevhantering (s.55). Hon menar 

bland annat att det är förlegat att dela in lärares ledarskap och förvaltarskap i 

lärandecentrerat och lärarcentrerat ledarskap. Dessa två former av ledarskap som 

Kennedy Minter kritiserade går att liknas vid det som Stensmo (2013) skriver om 

elevorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap (s.238). Till skillnad ifrån det som 

Kennedy Minter argumenterar mot så kan det utifrån denna studie dock argumenteras för 

att just dessa två ledarskapskategorier är adekvata benämningar i hur man definierar och 

undersöker lärares ledarskap i givna situationer. Under undersökningen så visade det sig 

att de deltagande lärarna i fråga hade nog svårt att definiera sitt ledarskap efter dessa två 

motpoler, så att komplicera det ytterligare med att blanda in makro- och mikroperspektiv 

ur andra discipliner, som Kennedy Minter även skriver om (Kennedy Minter 2011, s.60-

61), hade förmodligen inte bidragit till mer positiva resultat. Kennedy Minters artikel 

handlar ju egentligen snarare om hur det ledarskapsmässiga och förvaltarskapsmässiga 

området behöver vidareutvecklas i lärarutbildningar (Kennedy Minter 2011, s.60-61), så 

utifrån det påståendet kan man utifrån resultatet dra slutsatsen att så kanske är fallet. 

Lärare kan kanske behöva få en tydligare utbildning och inblick i hur ledarskap och 

förvaltarskap kan och bör användas i praktiken, om inte annat för att lättare kunna 

uppskatta och evaluera sitt eget ledarskap. Utifrån resultatet så kan det dock argumenteras 

för att musiklärare i generell bemärkelse innehar ett flexibelt förhållningssätt till sitt 

pedagogiska ledarskap och upplever att de faktiskt anpassar sig utifrån det antal elever 

som deltar i undervisningen. De är, i enighet med denna studie, flexibla musiklärare. 

6.2 Metoddiskussion 

Innan denna studie påbörjades så genomfördes eftersökningar om liknande arbeten på 

databaser så som DIVA och ERIC. Flertalet liknande studier hade just intervjustudier som 

undersökningsmetod. Med detta som utgångspunkt valdes litteratur om intervjumetod ut 

som frågor utformades utifrån som skulle vara relevanta i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. I den bemärkelse att studien genererade långa, artikulerade och 

välutvecklade svar så kan just valet av undersökningsmetod anses var rätt. Det som 

studien var ute efter att undersöka var att få reda på hur musiklärare i den svenska 

gymnasieskolan uppfattar sitt egna ledarskap utifrån olika ramfaktorer. Detta är 

någonting som kan vara väldigt svårt att svara på, vilket även var någonting som 
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upptäcktes i intervjuerna, så för den sakens skull hade exempelvis enkätstudier 

förmodligen inte kunnat ge lika kvalitativa svar. Det framgick däremot att flertalet av 

intervjufrågorna uppfattades som något svårtolkade. Detta var något som på förhand 

försökts motarbetas genom att ihop med intervjufrågorna förbereda ett antal följd- och 

ledfrågor. Dessa följd- och ledfrågor visade sig underlätta processen något och 

konkretiserade vad det var studien var ute efter under intervjuerna intervjuer, men faktum 

kvarstår att intervjuns huvudfrågor i sig kan ha varit mer konkreta. Vid flera tillfällen 

under intervjuerna så behövdes formuleringarna konkretiseras för att intervjupersonerna 

skulle förstå vad som var frågornas fokus. Som tidigare nämnt så fanns det led- och 

följdfrågor förberedda för att konkretisera, för att leda vidare intervjuerna och för att få 

intervjupersonerna att utveckla svaren ytterligare, men då dessa frågor i vissa fall 

användes vid behov om intervjun stagnerade så blev ett fåtal av dessa inte ställda till 

samtliga intervjupersoner. Hur detta sedan har påverkat resultatet kan anses vara 

marginellt, men med det sagt så har det nog ändå påverkat i viss utsträckning. 

En svaghet med denna studie kan argumenteras för att handla om just 

relationsaspekten i undersökningen. Flertalet intervjufrågor som användes i studien 

behandlade just ledarskap kopplat till relationer, men då detta är ett område som sträcker 

sig utanför ramarna av vad denna studie ämnade att undersöka så togs beslutet att inte 

lägga något större fokus på det. En annan aspekt av undersökningen som skulle kunna 

påstås vara en potentiell svaghet är deltagandet. Med endast 5 deltagande intervjupersoner 

så kan en studie förvisso få ett bra undersökningsunderlag, vilket denna studie i viss 

utsträckning uppvisat, men med fler deltagare ifrån ett större antal skolor så hade 

materialet kunnat vara mer representativt. Då hade det dessutom funnit möjlighet att 

jämföra hur intervjupersonernas utbildnings- och erfarenhetsmässiga bakgrunder 

påverkar deras ledarskap och deras pedagogiska förhållningssätt och hur de anpassar 

dessa. Det skulle exempelvis kunna visa sig att lärare med längre erfarenhet eller med 

högre utbildning tenderar att vara mer flexibla i sina ledarroller eller tvärtom. 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Utifrån det som skrivits i tidigare diskussionsstycken så finns det ett flertal möjliga 

områden där vidare forskning inom ämnesområdet skulle kunna genomföras, framförallt 

beträffande de punkter som radas upp som svagheter i studien, det vill säga genom att 

utföra studien med större fokus på den relationsbyggande faktorn, högre deltagande eller 

mer välutvecklade intervjufrågor. Fortsatt undersökning inom ämnesområdet skulle även 
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kunna innefatta hur lärares flexibilitet i fråga om ledarskap varierar i relation till hur lång 

erfarenhet de har eller till hur pass utbildade de är i fråga om pedagogik och 

ämneskunskaper. En annan eventuell faktor som skulle kunna undersökas är om det bildas 

olika ledarskapsmässiga kulturer från skola till skola, eller om hur lärarnas 

ledarskapsroller förhåller sig till andra ramfaktorer än just elevantal och 

elevgruppsammansättning. Ytterligare en möjlighet skulle kunna vara undersöka hur just 

ledarskapsroller skiljer sig emellan könen, om möjligtvis ålder kan vara en avgörande 

faktor i hur pass flexibel en lärare är i sitt ledarskap. Sammanfattningsvis så är 

förhoppningen att det med denna studie som utgångspunkt ska gå att fina flera vägar till 

vidare studier inom området, och att detta ska kunna inspirera andra som är intresserade 

av ämnesområdet i fråga till att utveckla det vidare.  
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