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Abstrakt 

Examensarbetet Auktoritär-, demokratisk- eller låt-gå? En studie av tre gymnasielärares 

ledarroller behandlar lärares ledarroller. Vi har utgått från ett centralt begrepp, ledarroller. I 

vår studie valde vi metoderna observation och intervju, då vi valde att observera ledarrollen i 

klassrummet samt göra en kompletterad intervju med tre gymnasielärare. De två metoderna 

visar tillsammans lärarnas synsätt och vårt synsätt på hur ledarrollen tar form i klassrummet. 

Vi utgick från Kurt Lewins, Ronald Lippitts och Ralph K. Whites forskning från 1939 kring 

ledarroller. De har formulerat tre ledarroller, den auktoritära, den demokratiska och låt-gå 

ledaren. Vårt syfte var att undersöka huruvida tre lärares ledarroller stämmer överens med de 

tre ledarrollerna samt om det går att placera in våra informanter i en ledarroll. Vårt resultat 

visar att lärarnas ledarroll är flytande och att de inte helt stämmer in på någon ledarroll, det 

vanligast var att lärarna har en blandning mellan den auktoritära och den demokratiska 

ledarrollen. En förklaring till att lärarna inte helt kunde placeras in i en av Lewin, Lippitt och 

Whites ledarroller kan vara det situationsanpassade ledarskapet, eftersom läraren i olika 

situationer agerar annorlunda på grund av klassen och situationen. 

 

Nyckelord: Ledarroller, auktoritär ledarroll, demokratisk ledarroll, låt-gå ledarroll, ledarskap, 

gymnasielärare, intervju och observation. 
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1. Inledning 

Har du funderat på vilken roll du som lärare har och hur det påverkar undervisningen? Eller 

har du som elev funderat på om klassrummets klimat kan bero på rollen som din lärare har? 

Forskning av Eva Wikberg har visat att elevernas produktivitet, grupprocess och arbetsmiljö 

påverkas starkt av lärarens ledarskap.1 Kjell Granström menar att; ”Skolan speglar i hög grad 

den kultur, samhälle och historiska epok som råder. Man kan säga att skolan är en spegling av 

det rådande samhället.”2  

 

Under våra fyra och ett halvt år på högskolan har vi med jämna mellanrum behandlat 

begreppet ledarroller. Vi skribenter har erfarit att vi har intagit olika ledarroller, beroende på 

handledare och skola under VFU:n. Vi anser att det råder en skillnad mellan de olika 

verksamma lärarna, hur de ser på sin ledarroll och hur deras agerande i klassrummet ter sig. 

Under hösten 2011 skrev vi en C-uppsats där vi bland annat utförde fokusgrupper med ett 

antal gymnasieelever. Eleverna fick oss att uppmärksamma hur lärare påverkar eleverna under 

lektionerna. Eleverna beskrev två undervisande lärare som utifrån sina personligheter och 

beteenden antog två olika ledarroller. Enligt eleverna påverkade ledarrollerna elevernas 

agerande i klassrummet, samt elevernas vilja att påverka undervisningen. Här föddes vår idé 

till detta examensarbete, i uppsatsen kommer vi med en observation undersöka hur tre lärare 

agerar i klassrummet och vilken ledarroll de intar i klassrummet. Vidare kommer vi jämföra 

vår observation med lärarnas egen uppfattning om sin ledarroll genom en semistrukturerad 

intervju. 

I uppsatsen utgår vi ifrån Kurt Lewins, Ronald Lippitts och Ralph K. Whites artikel om tre 

ledarroller; auktoritär, demokratisk och låt-gå, då vi genomför en observations- och 

intervjustudie med tre verksamma lärare på en gymnasieskola. Vi vill göra läsaren medveten 

om att ledarrollerna är en konstruktion som beskriver ett beteende och inte en individ. I vårt 

fall är inte lärarna ledarrollerna utan deras agerande under observationen samt deras svar 

under intervjun som går att klassificera in i ledarrollerna. 

                                                      
1 Wikberg, Eva (1998:22). 
2 Granström, Kjell (2007:13). 
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Vi har valt att utföra arbetet i par, där arbetsbördan såsom insamling, sammanställning och 

presentation har varit jämlik mellan oss skribenter. Vårt syfte med att skriva tillsammans var 

att texten skulle få en röd tråd, dessutom menar vi att vi kompletterade varandra genom utbyte 

av idéer och kunskaper. 

1.1 Syfte och problemformulering 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka huruvida de tre undersökta lärarna intar Lewins, 

Lippitts och Whites tre ledarroller, auktoritär, demokratisk och låt-gå. Vi vill även studera hur 

de undersökta lärarna ser på sin ledarroll i undervisningssituationer. Lärarnas medvetenhet 

kring sitt ledarskap i klassrummet är också något vi vill studera, detta kommer ske genom att 

vi jämför deras svar på intervjuerna med våra observationer. Vår frågeställning är  

• Går det att placera in de undersökta lärarna i ledarrollerna, auktoritär, demokratisk och 

låt-gå?  

Vi önskar att undersökningen skall leda till att de undersökta lärarna får en ökad medvetenhet 

om ledarroller genom att ha deltagit i våra samtalsintervjuer, samt att de får chansen att läsa 

uppsatsen då den är färdigställd. Medvetenheten kring ledarroller menar vi kan leda till en 

förbättring i klassrummet, vilket kan leda till att eleverna höjer sin prestationsförmåga, genom 

ett bättre klassrumsklimat. Om möjligt, bör även eleverna känna mer delaktighet i 

undervisningen.3 Vi hävdar att medvetenheten kring lärarrollerna hos lärarna kan öka genom 

att vi samtalar kring detta under intervjun, samt att de får chansen att läsa uppsatsen då den är 

färdigställd. Vi tycker att det är viktigt för alla verksamma lärare att fundera på sin ledarroll 

och öka sin medvetenhet kring sin egen ledarroll, vilket vi önskar uppsatsen kan bidraga till. 

Vi anser även att undersökningen bör leda till att vi skribenter blir mer medvetna om de olika 

ledarroller som existerar i klassrummen. Att vi som färdiga lärare innehar en ökad 

medvetenhet om hur vi påverkar och påverkas av ledarrollerna och vilka konsekvenser det får. 

1.2 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår studie till en gymnasieskola på västkusten. Främst på grund av att 

det finns en etablerad kontakt med skolan, men även att den är geografiskt bra belägen. I vår 

studie ingår tre lärare som har olika åldrar och med olika bakgrunder. Eftersom det är en 15 

poängs uppsats har vi valt att avgränsa oss, vi valde att inte behandla kön och genus även om 

vi är medvetna om att detta bland annat påverkar ledarrollen. 
                                                      
3 Skolverket (2011:6, 12). 
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Vi har valt att använda begreppet ledarroller istället för lärarroller i vår uppsats. Vi menar att 

ledarrollen är det läraren intar sig när de till exempel undervisar, leder en elevgrupp eller har 

studiebesök med eleverna. Lärarrollen har läraren under hela dagen, det är något som 

individen arbetar som. Läraren har sin lärarroll exempelvis i klassrummet, i personalrummet 

och under samtalet med föräldrarna. Vi menar att ledarrollen ingår i lärarrollen. Vi är även väl 

medvetna om att eleverna påverkar hur undervisningen formas och vilken ledarroll lärarna 

intar, eftersom i en relation sker en ömsesidig påverkan. I uppsatsen lägger vi ingen större vikt 

på elevernas påverkan, dock kan det inte helt uteslutas. Vårt huvudbegrepp, ledarroller, har 

varit utgångspunkt för vår observation och intervju samt i vår analys. Begreppet ledarroller 

använder vi när vi talar om läraren som en ledare i undervisningen. I uppsatsen utgår vi ifrån 

Lewins, Lippitts och Whites definitioner av ledarroller, den auktoritära, den demokratiska och 

låt-gå-ledaren, när vi skriver om ledarroller.  

Vi kommer att analysera huruvida Lewin, Lippitt och Whites ledarroller stämmer överens 

med vårt empiriska material, samt undersöka om de ledarroller som vi presenterar i 

underrubriken 2.1 Tidigare forskning har en starkare koppling till vårt empiriska material än 

Lewins, Lippitts och Whites ledarroller.  

1.3 Disposition 

Vår intention med dispositionen är att ge läsaren en ”röd tråd” genom arbetet. I 

inledningskapitlet presenterar vi vårt tillvägagångssätt, frågeställning samt avgränsning.  

I kapitel två behandlar vi tidigare forskning som har gjorts inom området samt vår teori, där vi 

beskriver och förklarar vårt huvudbegrepp ledarroller, auktoritär, demokratisk och låt-gå 

ledare. I det tredje kapitlet, Metodkapitel, presenteras hur vi har gått tillväga och varför vi valt 

metoderna observation samt intervju. Vi utgår från en semistrukturerad intervju och en 

strukturerad observation. Vi ger en kort redogörelse kring vårt urval och den rådande 

forskningsetiken.  

I kapitel fyra presenteras vår empiri sammankopplat med vår analys. Vi gör en analys av våra 

lärare passar in i Lewins, Lippitts och Whites ledarroller. Vi visar även ett resultat på vår 

forskning, samt en kortare sammanfattning över vårt resultat. Kapitel fem är en avslutning på 

vår uppsats där tar vi kortfattat upp vad vi kommit fram till och hur vi menar att detta kan 

användas i vidare forskning. Vidare för vi ett resonemang kring vårt resultat, där vi lyfter våra 

tankar, erfarenheter och analyser kring varför resultatet ser ut som det gör. 
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2. Teori och begrepp 

Vi kommer i Tidigare forskning ge en kort redogörelse för några av de ledarroller som 

skapats, för att läsaren skall ha en förståelse för hur forskningsläget ser ut. Därefter kommer 

vi ge en djupare redogörelse för Lewins, Lippitts och Whites uppdelning av ledarroller, som 

vi har som utgångspunkt i uppsatsen. För att läsaren på ett behändigt sätt förstå Lewins, 

Lippitts och Whites ledarroller har vi utformat en tabell som är en operationalisering utifrån 

deras definitioner av de olika ledarrollerna. Tabellen är vårt analysverktyg och har används i 

utformningen av intervjun, i reflektionen av observationen, i analysen, till viss del kommer 

den även användas i vårt avslutande kapitel.  

2.1 Tidigare forskning 

Ett av de tidiga bidragen till forskningen inom ledarskap står Lewin, Lippitt och White för. De 

har med sitt experiment på 1930-talet kommit att få en stor betydelse för forskning om 

ledarroller. Idag har Lewins, Lippitts och Whites forskning fortfarande en betydande roll 

inom ledarroller, dock är inte alla forskare eniga om de tre ledarroller som Lewin, Lippitt och 

White utvecklat. I vår undersökning kommer vi att ha vår utgångspunkt i Lewins, Lippitts och 

Whites artikel som visar på tre ledarroller, orsaken till detta är att de tre ledarrollerna 

fortfarande används inom forskningen. Vår presentation av de andra forskarnas ledarroller 

ingår inte i vår undersökning, dock återkopplar vi till dessa ledarroller i avslutningskapitlet då 

vi resonerar kring om våra undersökta informanter passar mer in i en annan ledarroll som inte 

kommer från Lewin, Lippitt och White.  

Richard Dimbleby och Graeme Burton hävdar att ”man brukar tala om fyra huvudstilar av 

gruppledarskap: enväldig, släpphänt, demokratisk respektive kollektiv.”4 Den kollektiva 

ledaren, är den tillagda ledarskapsrollen utifrån Lewins, Lippitts och Whites roller. Dimbleby 

och Burton beskriver kollektivledaren som en ledarstil där alla i gruppen får lika ansvar, makt 

och status. Gruppen skall vara i konsensus då beslut fattas, vilket kan leda till långdragna 

processer. Den kollektiva ledartypen kan framkalla mycket engagemang från gruppen.5 

Evelyn Sälls studie bygger på blivande lärares föreställning om ledarroller. Utifrån intervjuer 

med fjorton lärarstuderande skapar Säll tre metaforer för ledarroller som bygger på de 

                                                      
4 Dimbleby, Richard och Burton, Graeme (1999:126). 
5 Dimbleby, Richard och Burton, Graeme (1999:126-127). 
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blivande lärarnas föreställningar om ledarroller. Den första rollen är estradören, ledaren har 

karismatisk utstrålning, personligheten är viktig för ledaren och är det främsta instrumentet 

för att göra undervisningen intresseväckande. Regissören är den andra rollen, genom 

övervakning och planering ser ledaren till att arbetet i klassrummet hålls flytande. Regissören 

anser att det är av stor vikt att skapa en god stämning i klassrummet. Sista rollen som Säll 

presenterar är illuminatören, ledarens fokus ligger på varje enskilt barns behov eller 

elevgruppens behov. Fokus är riktat på inlärningen, den sociala och det emotionella. Under 

Sälls studieperiod har regissören och illuminatörens roller förändras och hon kunde urskilja 

underroller inom de båda huvudrollerna.6 

Birgitta Kimber har skrivit om olika ledarroller, hon har valt att utveckla fyra ledarroller. 

Kimber, är bland annat utbildad specialpedagog, lärare och beteendevetare och är medicine 

doktor, en som har disputerat inom medicinsk vetenskap. Kimber bygger sin studie på egna 

erfarenheter och har skrivit om följande roller: Kompisläraren, Den fulländade läraren, 

Hönsmamman – Storpappan och Den auktoritära. Kompisläraren är liksom titeln låter mer 

en kompis med eleverna än en ledare. Eleverna får ta samma plats som läraren, vilket skapar 

oro i klassen. Läraren har dålig kontakt med övriga kollegor. Den fulländade läraren beskrivs 

som en duktig pedagog, en person som oftast får för mycket jobb på sina axlar. Även här 

råder en medelmåttig kontakt med kollegorna, eftersom läraren har en tendens att lägga sig i 

kollegornas arbete, för mycket. Hönsmamman eller storpappan har ett stort socialt hjärta, 

läraren vill ha alla elever under sina vingar, på grund av detta råder det stor risk att läraren 

trampar på föräldrarnas fötter. Den auktoritära ses som den äldre läraren med tydliga gränser 

och regler. Läraren har svårt att ta in nya idéer och svårt för att ta till sig elever som har det 

svårt eller är motsträviga.7 

Även Robert Thornberg har skrivit om ledarstilar, han delar in ledaren i två olika sorters 

ledarskapstyper där gruppen blir behandlad på två olika sätt uppgiftsorienterad ledare och 

socioemotionell orienterad. Uppgiftsorienterad ledare har stor förmåga att orientera och 

organisera gruppen mot rätt mål. Socioemotionell orienterad ledare ser till gruppens hälsa, 

harmoni är centrala för gruppen. Thornberg menar att en lärare bör inneha lite av båda 

ledartyperna, eftersom läraren har både en roll som fostrare och ledare.8 

                                                      
6 Säll, Evelyn (2000:127). 
7 Kimber, Birgitta (2005: 9-16). 
8 Thornberg, Robert (2007: 88). 
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Det Situationsanpassade ledarskapet är utformat för företag men används även för ledarskap 

skolan. Kortfattat innebär det att ledarskapet är en process som anpassas efter mottagarens 

mognad och förutsättning. Det är viktigt att förstå individens känslor, behov och vilket 

sammanhang mottagaren befinner sig i. Det är eleven, och elevens behov som är i centrum. 

Beroende på gruppen är eleverna mottagliga för olika sorters ansvar, en del grupper behöver 

mycket information och mycket stöttning andra grupper behöver lite information och lite 

stöttning. Ledarens effektivitet blir beroende av gruppens mognad. Beroende av gruppens 

behov varierar ledaren sitt ledarskap. 9 

2.2 Centralt begrepp - ledarroller 

Forskarna Lewin och Lippitt har kommit att betyda mycket inom ledarskap och rollskapande. 

Deras forskning kom ut 1938 och ligger till grund för två ledarroller, demokratisk och 

auktoritär ledarroll. 1939 kom Lewin och Lippitt med ett nytt experiment, de hade nu skaffat 

sig en medforskare med namnet, Ralph K. White. I 1939 års forskning fanns ytterligare en 

ledarroll med, låt-gå ledarrollen. Än idag bedrivs forskning utifrån de tre ledarrollerna. 

Thornberg liksom andra forskare menar att forskningen ses än idag som en viktig del inom 

ledarrollssammanhang;  

Trots att Lewin, Lippitt och Whites klassiska gruppexperiment ligger så långt tillbaka i tiden 

används fortfarande benämningarna auktoritär, låt gå (eller laissez-faire) och demokratisk i 

samband med ledarskap […].10 

Lewins, Lippitts och Whites ledarroller benämns som de klassiska ledarstilarna av Maltén.11 

1939 års forskning bygger på att forskarna lät bilda fyra grupper av 20 pojkar som alla hade 

en ledare per grupp, ledarna fick en roll tilldelat till dem. Rollerna som ledarna fick tilldelat 

sig var auktoritär, demokratisk eller låt-gå ledare. I grupperna fick alla som uppgift att göra 

olika sorters pyssel. Ledarna hade samma grupp ett antal gånger därefter byttes ledarna ut till 

en annan sorts ledare, i slutet av forskningen hade alla fyra grupperna haft alla de tre 

ledartyperna. Lewin, Lippitt och White menar att ledarskapet, hur gruppen blir styrd, 

påverkade gruppen och dess prestationer.12  

Den auktoritära ledaren styr sin grupp och fattar alla beslut själv. Ledaren diskuterar inte 

sina beslut med gruppen utan styr gruppen med egen makt. Gruppen är inte informerad över 

                                                      
9 Wennerberg och Norberg (2004:161-166). 
10 Thornberg, Robert (2007:87). 
11 Maltén, Arne (1995:220). 
12 Lewin, Kurt, Lippitt, Ronald och White, Ralph K. (1939: 271-299 ). 
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vilken information som skall komma härnäst. Det är vanligt att det uppstår en hierarkisk 

ordning mellan gruppmedlemmarna inom gruppen och att gruppen blir osjälvständig och 

likgiltig. Gruppledaren hjälper inte till i gruppen för att föra arbetet framåt, utan 

gruppmedlemmarna får själva utföra arbetet. Den demokratiska ledaren låter gruppen vara 

med under planering och gruppen får komma med förslag, här fattas besluten av gruppen och 

ledaren tillsammans. Målen är tydliga och ledaren är mån om att hjälpa till, ge råd eller 

handledning. I gruppen är det viktigt att individen står i centrum och får hjälp vid behov. 

Gruppledaren är med i arbetet och kan ge både beröm och kritik om det behövs. 

Gruppdeltagarna upplever att de är trygga, de känner ett ansvar och delaktighet för de andra i 

gruppen. Låt-gå ledaren är mer passiv i sitt ledarskap, ledaren håller sig ifrån gruppen och 

upplevs som tillbakadragen. Ledaren ger endast råd och hjälp om gruppen frågar efter hjälp. 

Gruppen får göra som den vill utan att ledaren bryr sig något nämnvärt, det är låg arbetsmoral 

inom gruppen och gruppen upplevs som otrygg.13  

Lewins, Lippitts och Whites undersökning visade att 19 av 20 pojkar tyckte bättre om den 

demokratiska än den auktoritära ledaren. Den 20:e pojken var son till en officer och tyckte det 

var bättre med strikt ledarskap. Flera av pojkarna föredrog auktoritär framför låt-gå ledaren, 

de ansåg att låt-gå ledaren hade för lite att göra för dem.14 Tornberg hänvisar till Lewins, 

Lippitts och Whites forskning från 1939, han menar att ledarrollen som individerna tyr sig till 

kan beroende på sociala och kulturella sammanhang variera beroende på hur individerna 

växer upp. Eftersom alla individer har olika värderingar och normer som är präglade av deras 

uppväxt, är det som lärare viktigt att inte se individerna som ’tomma ark’.15  

 

Utifrån Lewins, Lippitts och Whites definitioner av ledarroller har vi valt att skapa 

nedanstående tabell, för att förenkla läsningen. Tabellen har även använts för att utforma 

intervjufrågorna och i analysen. 

                                                      
13 Lewin, Kurt, Lippitt, Ronald (1938: 293-294). Se även Lewin, Kurt, Lippitt, Ronald och White, Ralph. K 
(1939:273-274). 
14Lewin, Kurt, Lippitt, Ronald och White, Ralph. K (1939:284-285). 
15 Thornberg, Robert (2007: 22, 86). Se vidare sammankoppling under 3.1.3 Kulturella betingelser.  

Roller Signalement 

Auktoritär *Kontrollerande         *Styrande                *Ofullständig information 

*Inte lyhörd             *Förekommer hierarki  

Demokratisk *Lyhörd                     *Handledande          *Individ anpassning 

*Ger feedback            *Skapar trygghet 
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Tabell 1, egenutformad utifrån Lewins, Lippitts och Whites experiment (1939). 
16

 

 

Om dessa ledarskapstyper menar Arne Maltén att de fortfarande existerar. Maltén hävdar att 

det finns forskare som anser att en person inte går att placera in i en roll utan ledaren svävar 

mellan två olika roller, men är troligen mest lik en av ledartyperna. Maltén hänvisar till två 

amerikanska socialpsykologer, Blake och Mouton, som genomförde flera undersökningar på 

1960-talet med syfte att belysa effekten av ledarskap i en organisation. Ledarskapsrollerna var 

indelade i två typer, uppgifts- och personinriktad, dels en med inriktning på produktionen och 

en med inriktning mot personalens bästa. Forskningen visar att den ledare som hade en 

blandning mellan de olika typerna av ledarskap, uppgifts- samt personinriktad, gav bäst 

resultat. För att vara den mest framgångsrike ledaren bör personen vara uppgiftsinriktad och 

sätta höga krav på prestationens kvalitet samtidigt som ledaren bör uppmuntra, vara positiv 

till gruppens deltagare, deras idéer samt initiativ.17 

 

Thornberg förklarar begreppet ledarskap;  

[…] inbegriper en process där en avsiktlig påverkan från en person utövas över en grupp 

individer för att vägleda, strukturera och underlätta aktiviteterna och relationerna i gruppen eller 

i organisationen […]18  

 

Ledarskap kan ses ur två perspektiv, individperspektivet och grupperspektivet. 

Individperspektivet innebär att ledarskapet inbegriper ledarens personliga eller psykologiska 

egenskaper. Grupperspektivet betyder att ledarskap är en grupprocess eller en social process, 

där ledarskap är beroende av gruppens normer, roller, mål samt hur makt uppstår, tillskrivs 

och tilldelas i gruppen. Ledaren för en grupp eller klass kan vara en formell ledare eller en 

informell ledare. Formell ledare har utsetts och tilldelats ett uppdrag, exempelvis i skolan är 

rektorn en formell ledare. En individ som är en informell ledare har inte blivit formellt utsedd 
                                                      
16 Skapad av skribenterna utifrån, Lewin, Kurt, Lippitt, Ronald (1938: 293-294). Se även Lewin, Kurt, Lippitt, 
Ronald och White, Ralph. K (1939:273–274 ). 
17 Maltén, Arne (1995:217-220). 
18 Thornberg, Robert (2007:84). 

Låt-gå *Avvaktande              *Passiv                    *Tillbakadragen  

*Otrygg                      *Icke styrande 
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och tilldelat sig uppdraget men fungerar som ledare för gruppen, exempelvis i en 

kompisgrupp. Thornberg beskriver att lärare överlag ses som en auktoritet. Auktoritet är en 

legitim makt som tilldelats någon till exempel, en lärare. Thornberg menar att lärare med sin 

auktoritet även kan påverka elevernas sociala handlande.19  

 

Brante gjorde en enkätundersökning med 110 gymnasieelever, angående elevernas syn på 

förhållandet till sina lärare. Undersökningen visade att eleverna känner ett förakt mot sina 

lärare samtidigt som de tycker bra om skolan överlag. Brante menar att om relationen mellan 

lärare och elev stärks skulle troligen elevernas upplevelse av lärarna bli bättre. Ytterligare en 

viktig faktor som påverkar lärarnas och elevernas relation är lärarens bristande 

självförtroende, vilket kan leda till att undervisningen blir sämre. En del lärare anser att deras 

bristande tid gör att lärarna menar att de inte hinner ha en relation till eleverna även om 

lärarna hade velat.20 

 

Brante hänvisar till Goffmans beskrivning av klassrummet och de roller som finns i skolan. 

Goffman anser att framträdandet i klassrummet är ett sätt att inta sin roll. Klassrummet kan 

liknas vid en teaterscen där läraren intar en viss roll och håller upp en fasad. Brante menar att 

Goffman till viss del har rätt, men att det är viktigt att påpeka att ledarrollen hela tiden 

utvecklas genom nya intryck och möten med andra människor. Det är viktigt att komma ihåg 

att varje lärare har en identitet som utvecklas och förändras. Detta kan också leda till att 

ledarrollen förändras. Brante påpekar också att det är viktigt att se ledarrollen och skolan som 

ett kollektiv eftersom det hela tiden sker utväxlingar av kunskaper mellan de olika 

individerna.21 

 

                                                      
19 Thornberg, Robert (2007: 77-78, 84-85). 
20 Brante, Göran (2008: 35-37). 
21 Brante, Göran (2008: 57-59) 
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3. Metod och material 

I detta avsnitt beskriver vi hur vi har gått tillväga i vårt arbete. Vi presenterar vilka 

metodutgångspunkter som vi har använt oss av. Vi ger en kort presentation av den litteratur 

som vi har tagit utgångspunkt i till våra metoder samt definierar vi vårt urval.  

3.1 Metod 

Karin Widerberg menar att begreppet kvalitativt behandlar karaktären eller egenskaperna hos 

någonting, motsvarande innebär begreppet kvantitet mängd. Forskning utifrån kvalitativ 

metod är att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper. Forskarens primära uppgift är att 

söka fenomenets innebörd. Några metoder för detta är exempelvis observationer och 

intervjuer. De kvalitativa perspektiven kan med fördel komplettera varandra och det är vanligt 

för samhällsvetarna att komplettera intervjuer och observationer.22 I vår studie ingår två 

metoder: observation och intervju. Vi har valt dessa två metoder då vi anser att de 

kompletterar varandra och ger en helhetsbild över det undersökta området.  

3.1.1 Observation 

Observation är något som vi dagligen ägnar oss åt, exempelvis när vi ser de första vitsipporna 

komma upp ur jorden eller att vattnet kokar i kastrullen. Vi observerar vår värld, vilket är ett 

av de främsta medlen för att införskaffa information om vår omvärld. Vi observerar mer eller 

mindre medvetet, utifrån våra erfarenheter, behov eller förväntningar. Observation är även en 

vetenskaplig teknik för insamling av information. För att få kallas för en vetenskaplig teknik 

måste observationen svara mot de krav som ställs på en vetenskaplig metod.23 Runa Patel 

förklarar att:  

(1) Observationen måste vara systematiskt planerad; (2) informationen måste registreras 

systematiskt samt (3) forskaren måste ha tagit ställning till problematiken kring tillämplighet, 

pålitlighet, överensstämmelse och noggrannhet.24 

Det finns för- och nackdelar med metoden observation. Enligt Patel är den främsta fördelen 

att studerandet av olika beteenden och skeenden görs på plats, forskaren observerar 

händelserna i samma stund som de inträffar. En nackdel är att de tar mycket tid att observera, 

                                                      
22 Widerberg, Karin (2002:15-17). 
23 Patel, Runa (1987:93-94). 
24 Patel, Runa (1987:93). 



14 
 

men det krävs för att få ett signifikant resultat. Vid en observation bör observatören vara 

införstådd i att det kan inträffa oförutsägbara händelser som påverkar situationen, forskaren 

måste även vara medveten om detta i analysen av observationen. Forskaren bör vara 

medveten om att den observerade personen kan handla annorlunda då observatören 

observerar. Observatören bör tillbringa tid i observationssituationen innan själva 

observationen börjar, för att minska förändringen för de observerade.25 

Det finns olika sorters observationer, strukturerad observation och ostrukturerad observation. 

Strukturerad observationen innebär att forskaren har ett, på förhand, givet preciserat problem 

och vet vilka situationer och beteenden som skall ingå i observationen. Ostrukturerad 

observationen innefattar att forskaren skall observera allting som händer, även för den bästa 

av forskare är det en omöjlighet. Vilken teknik forskaren än väljer skall han/hon ställa sig tre 

frågor. Beroende på vilken typ av observation som forskaren väljer kommer svaren på de 

första två frågorna att bli olika med den tredje frågan kan ställa till båda typerna.26  

• Vad ska observeras? 

• Hur ska observationen registreras? 

• Hur ska observatörerna förhålla sig?27 

På den sista frågan, Hur skall observatören förhålla sig? Finns det två svar, antingen är 

forskaren en deltagande observatör eller en icke deltagande observatör. En deltagande 

observatör innebär att forskaren tar en aktiv roll i gruppen och blir medlem i gruppen. Den 

deltagande observatören kan vara känd eller okänd för gruppen. Om forskaren är känd innebär 

det att gruppen är medvetna om vad som kommer att ske jämfört med om forskaren är okänd. 

Är forskaren okänd har gruppen inte fått information varför observatören är där. Om 

forskaren är en icke deltagande observatör har forskaren möjlighet att använda ett utformat 

och utprovat observationsschema. Även för den icke deltagande observatören, kan forskaren 

vara känd eller okänd inför gruppen. Som känd icke deltagande observatör innebär det att 

gruppen vet om hans närvaro och detta kommer att påverka gruppen dock kommer det övergå 

i att gruppen inte tänker på att forskaren är närvarande. Är den icke deltagande observatören 

okänd, är ett huvudproblem hur forskaren skall kunna observera utan att synas, detta kan ske 

genom en glasvägg.28 Glasväggen är dock inget vi har tillgång till i vår forskning.  

                                                      
25 Patel, Runa (1987:94-95). Se även Tjora, Aksel (2011:145). 
26 Patel, Runa (1987:96-98). 
27 Patel, Runa (1987:96). 
28 Patel, Runa (1987:99-101). 
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Martyn Denscombe hävdar att dokumentation av verkligheten kan ske på olika sätt, ett sätt är 

att använda fältanteckningar. Snarast efter observationen bör forskaren skriva ner 

anteckningar från fältet som redovisar händelser som observerats. Två orsaker till att skriva 

ner det som sker snarast är, för det första att minnet är selektivt och skört samt att det är lätt 

att glömma detaljer. Den andra orsaken är att det finns ett behov att under observationen ägna 

sig åt att observera och att föra fältanteckningarna utanför själva observationsarenan.29 Enligt 

Patrik Aspers är fältanteckningarna forskarens produkt och resultat från observationen. 

Definitionen på fältanteckningar är ” […] anteckningar om fältet gjorda av forskaren i syfte 

att skapa ett empiriskt underlag för att genomföra en analys och till slut besvara 

forskningsfrågan.”30 Vidare förklarar Aspers att fältanteckningarnas syfte är att ge en 

beskrivning om vad som händer inom området, exempelvis vilka situationer uppstår, vem 

säger vad och vilka är forskarens intryck av fältet. Fältanteckningarna måste ge en 

representativ helhetsbild om vad som har hänt på fältet, dessutom måste fältanteckningarna 

riktas mot studiens teori. Det är viktigt att forskaren skriver detaljerade fältanteckningar, 

speciellt efter den första observationen, då den första dagens observation ligger till grund för 

kommande observationer. De första intrycken är bestående.31 

Enligt Widerberg bör forskaren som kompletterar metoderna observation och intervju vara 

medveten om för- och nackdelar med kompletteringarna. Om observationen sker först innebär 

det att observatören och den observerade inte känner varandra, forskaren har ingen 

referensram att utgå ifrån för att förstå den observerandes agerande.32 Aspers menar att 

observationer behöver kompletteras för att observatören skall förstå vad som observerats. Ett 

bra komplement är en intervju där den observerade personen kan förklara och förtydliga det 

som forskaren har observerat.33 

Under våra observationer har vi valt att använda oss av strukturerad observation eftersom vi 

anser att vi har ett relativt smalt område som vi vill observera. Vårt valda område är på 

förhand preciserat och vi vet vilka situationer vi skall observera, vi kommer exempelvis 

studera hur läraren talar till eleverna, hur läraren agerar, men också hur läraren lyssnar på 

eleverna. Vi, som observatörer, valde att genomföra observationen som icke deltagande 

observatörer. I klasserna blev vi presenterade av lärarna, klassen fick endast reda på att vi 

                                                      
29 Denscombe, Martyn (2009:286-287). 
30 Aspers, Patrik (2007:116). 
31 Aspers, Patrik (2007:117). 
32 Widerberg, Karin (2002:128-129). 
33 Aspers, Patrik (2007:133). 
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skulle observera och inte vad vi skulle observera. Under observationerna satt vi i klassrummet 

och skrev fältanteckningar för att registrera det vi observerade. Fältanteckningarna användes 

sedan i vår jämförelse med intervjusvaren och i vår analys. 

3.1.2 Intervju 

Ulla Eriksson–Zetterquist och Göran Ahrne förklarar att det finns olika typer av intervjuer 

såsom ostrukturerade-, semistrukturerade-, löst strukturerade intervjuer, expertintervjuer eller 

elitintervjuer och djupintervjuer. Fördelar med intervjuer är att informanten delger 

erfarenheter och information samt språk och kroppsspråk. I en kombinerad 

datainsamlingsmetod kompletterar observation och intervju varandra, informationen som 

samlas in vid observationen kan jämföras med informationen vid intervjutillfället för att 

säkerställa den insamlade informationen. Eriksson- Zetterquist och Ahrne menar att en 

nackdel med intervjun kan vara att informationen behandlas annorlunda gentemot hur 

informanten menat, intervjun bör därför kompletteras.34 

Intervju liknar en konversation hävdar Denscombe. Intervjun och konversationen skiljer sig åt 

i en rad antaganden om situationen, som en konversation vanligtvis inte innefattar. Intervjun 

sker utifrån vissa grunder såsom att, forskaren har bestämt dagordningen för intervjun och att 

det finns ett samtycke från informanten att deltaga. Intervjuer är lämpliga när forskaren vill få 

insikt om människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Forskaren bör inneha 

färdigheter såsom att vara uppmärksam, kunna föra anteckningar och vara lyhörd. Fördelarna 

med intervjuer är bland annat att informationen som framkommer är djupkunskap som kan 

utforskas och följas upp. Metoden är flexibel då justeringar kan göras under intervjun, 

exempelvis ändring eller tillägg av frågor. En nackdel är att det kräver mycket tid med 

förarbete, intervju och efterarbete. Är intervjuerna dessutom geografiskt utspridda ökar 

kostnaderna för forskaren, gällande tid och resor.35 

Enligt Aspers kan begreppet intervju definieras som en sorts samtalsrelation, vilket sker 

mellan två eller flera personer, forskaren själv och de som intervjuas. Samtalet mellan två 

personer är förmodligen den vanligaste formen till förståelse av sin omvärld. Det som skiljer 

ett samtal med en intervju är att deltagarna i en intervju har bestämda roller. Båda parter vet 

innan intervjun hur samtalet kommer att utspelas, ideala samtalet sker på lika villkor. Aspers 

menar att det tre allvarliga problem gällande ett styrt samtal är, obalansen mellan forskaren 

                                                      
34 Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011:40-41, 56-57). Se även Patel, Runa (1987:102-103). 
35 Denscombe, Martyn (2009:231–237, 253-254, 267-269). 
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och intervjupersonen, den intervjuade kan ta övertaget i intervjun och för det tredje är det 

forskaren som tolkar genom sina förkunskaper de fakta som kommer från intervjun.36 

Vi har valt att använda oss av Aspers och Denscombes definition av en semistrukturerad 

intervju. Innebörden av en semistrukturerad intervju är att forskaren har angivna frågor som 

ställs under intervjutillfället. De svar som framkommer under intervjun kan forskaren ställa 

följdfrågor på. Intervjun är strukturerad eftersom forskaren på förhand tänkt ut vilket område 

frågorna ställs inom.37 Widerberg anser att det finns en nackdel om intervjun är skapad innan 

intervjun genomförs eftersom forskaren och intervjupersonen kan känna sig styrda och båda 

vet vad som kommer observeras.38  

Forskaren bör tänka på hur intervjun skall spelas in, om bandspelare och fältanteckningar 

används eller om intervjun bör filmas med filmkamera. Fördelen med bandinspelning är att 

den inte stör intervjun, nackdelen kan vara att den endast fångar det talande ordet. Innan 

intervjun bör forskaren hälsa, presentera sig själv, beskriva undersökningens syfte samt varför 

området är intressant för forskaren. Det är viktigt att få ett godkännande till att spela in 

intervjun, samt informera om forskningsetiken. Syftet med inledningen till intervjun är att 

skapa en avslappnande intervju där tillit och god relation är nyckelord. I början av intervjun 

bör forskaren ställa några enkla frågor. I avslutningen på intervjun bör informanten få tillfälle 

att påpeka eventuell information som inte framkommit under intervjun. 39 Intervjufrågorna i 

vår intervjuguide är utarbetade efter Lewins, Lippitts och Whites ledarroller samt våra 

centrala begrepp. Samma intervjufrågor ställdes till våra tre informanter under varje 

intervjutillfället.  

3.2 Validitet och reliabilitet i studien 

Inom empiristisk vetenskapssyn kan validitet beskrivas att en; ”[…] mätmetod är valid om 

den faktiskt mäter det som den är avsedd att mäta […]”40. En valid metod är exempelvis då 

invägning sker av en person, personen vägs på en personvåg för att få reda på hur många kilo 

personen väger. Validitet behöver nödvändigtvis inte innefatta vägning eller mätning utan 

validitet handlar även om huruvida svaret besvarar frågan som ställs. Genom att forskarna har 

en god insyn och kunskap om de områden som undersöks har forskarna en bra förutsättning 

för att validiteten skall bli god. Även om validiteten är god, innebär det inte att 

                                                      
36 Aspers, Patrik (2007:133,135). 
37 Aspers, Patrik (2007:137). Denscombe, Martyn (2009:234–235). 
38 Widerberg, Karin (2002:128–129). 
39 Denscombe, Martyn (2009:255–259). 
40 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (2005:34).   
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undersökningen per automatik blir god.41 Vi menar att vår observation är komplex eftersom 

situationen under observation inte är naturlig, vi som observatörer kan genom vår närvaro 

påverka lärarnas och elevernas agerande i undervisningen. Dock hävdar vi att med intervju 

som komplement till observationen, samt vår förkunskap kommer våra resultat att bli valida. 

Vi anser att våra metoder, observation och intervju, lämpar sig till att studera våra 

frågeställningar, eftersom vi vill jämföra lärarnas uppfattningar. Lärarnas uppfattningar 

jämförs genom att vi jämför intervjuresultaten med våra uppfattningar från observationerna. 

 

Reliabilitetsaspekten innebär att forskningen har en viss precision vilket innebär, noggrannhet 

i undersökningen och att forskaren i möjligaste mån undviker felkällor. För att skapa 

reliabilitet har vi valt att i uppsatsen noggrant beskriva hur vi valt att gå tillväga i våra 

empiriska undersökningar. Vi väljer att under det empiriska materialets insamling sätta oss in 

i de diskurser som råder i klassrummet, för att ha en förståelse och kunna tolka det språket 

som används.42 Vi anser även att vår uppsats har reliabilitet eftersom vi är två som har utfört 

undersökningarna vilket ger en mer noggrannhet, vi kompletterar varandras fältanteckningar 

samt kompletterar varandra i tolkningar från både observationerna och intervjuerna. 

3.3 Material 

Vårt material består av våra fältanteckningar från våra observationer samt svaren från 

intervjuerna som vi analyserar. De resultat som framkommer i de empiriska undersökningarna 

bidrar tillsammans med vår litteratur till resultatet i vår uppsats. 

3.4 Urval 

Enligt Jan Hartman sker först urvalet av kunskapskällan, efter det frågar forskaren sig själv 

vad och hur något skall observeras alternativt intervjuas. Inom icke sannolikhetsurval finns 

olika typer av urval där bekvämlighetsurval är en typ av urval. Det finns olika sätt att göra 

urval på. Vi har valt att använda oss utav ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval, även 

kallat tillfällighetsurval, innebär att forskaren väljer ut individer som finns inom räckhåll, 

exempelvis individer inom bekantskapskretsen. Fördelen med urvalet är att det enligt 

Hartman är enklare, mer ekonomiskt och mindre tidskrävande. Nackdelen är att urvalet inte 

blir representativt.43 Steinar Kvale och Svend Brinkmann hävdar att informanterna kan bestå 

                                                      
41 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (2005:34–35).   
42 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (2005:352-353). 
43 Hartman, Jan (2007:243-244). Se även Trost, Jan (2010:140-141). 
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av så många som forskaren anser sig behöva, för att få en välgrundad empiri till 

forskningen.44  

Våra informanter arbetar på en gymnasieskola belägen på västkusten. Våra kriterier för de 

utvalda var att de skulle arbeta på samma skola, undervisa i samma ämne och vara i olika 

åldersgrupper. Vi ville ha en spridning i ålder eftersom vi anser att åldern kan ge olika utslag, 

att informanterna hade olika ursprung och kulturella bakgrunder såg vi som positivt, då de kan 

bidra till att de innehar olika erfarenheter från yrket. Jan Trost menar att antalet deltagare i 

studier kan variera beroende på olika omständigheter så som tid och kostnad. Är intervjuerna 

kvalitativa, anser Trost att forskaren generellt kan ha få informanter i undersökningen.45 Vi 

anser att det räcker med tre lärare eftersom vi är ute efter en kvalitativ studie och var under 

tidsgräns. Vi är medvetna om att endast manliga informanter kommer ge en ensidig bild, 

eftersom det kan skilja sig mellan manlig och kvinnlig undervisning. Anledningen till att vi 

endast har manliga informanter är för att vi anser att det kan skilja sig mellan kön hur 

ledarrollen ser ut, vilket vi har valt att inte undersöka i denna uppsats.  

Informanterna kontaktades via mail. I mailen framkom information om undersökningen, 

varför examensarbetet gjordes, hur observation och intervju skulle gå till samt rådande 

forskningsetik. Även avstämning inför observationer och intervjuer skedde via mail. En av 

skribenterna är bekant till de tre undersökta lärarna, den andra skribenten har en ytlig relation 

till en av de tre undersökta lärarna. Vi menar att detta är positivt. Bekantskapen låter intervjun 

ta form av ett samtal och observationerna blir mindre dramatiska och känns mer naturliga.  

Under arbetets gång har vi varit medvetna om att vi som personer inte har haft ett helt 

objektivt perspektiv. Detta på grund av våra tidigare erfarenheter och kunskaper, vilket alltid 

påverkar. Patel hävdar att det idag finns en acceptans om att forskare inte kan vara helt 

neutrala.46 Att vara så objektiva som möjligt var vårt mål under uppsatsen. Då vi analyserar 

det empiriska materialet gör vi tolkningar, tolkningarna är våra uppfattningar där vi strävar 

efter objektivitet, dock är vi medvetna om att tolkningarna till viss del kan vara subjektiva. 

3.5 Forskningsetik 

Som en grund i vår studie har vi tagit del och använt oss utav forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning där Vetenskapsrådet har konkretiserat fyra 

                                                      
44 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend.(2009:129). 
45 Trost, Jan (2010:143). 
46 Patel, Runa (1987:44).  
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huvudkrav på forskning. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet skall skydda individen som deltar i en forskning.47 Nedan följer en definition 

av de olika kraven. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera deltagarna om studiens syfte och hur 

den genomförs. Det skall framgå för de medverkande personerna att deltagandet är frivilligt 

och att svaren endast används i studien. Definitionen av samtyckeskravet innebär att 

deltagarna själva har rätten att bestämma om de vill delta. Om undersökningen är av aktiv 

karaktär, det vill säga att deltagarna är aktiva under processen, skall samtycke alltid inhämtas. 

Konfidentialitetskravet innebär att de medverkande personerna skall ges konfidentialitet samt 

att de uppgifter som framkommer inte skall föras vidare. Eftersom deltagarna i efterhand inte 

skall känna att information som framkommit under undersökningarna väcker obehag eller 

kännas kränkande för personen i fråga. Uppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Det slutgiltiga kravet, nyttjandekravet, betyder att de 

uppgifter som har samlats in om de deltagande endast får användas för forskningen som 

görs.48 Vi kan dock inte garantera att informanterna inte kan identifiera sig själva och sina 

kollegor i uppsatsen.  

Innan intervjun påbörjades informerade vi våra informanter om fyra kraven på forskning 

enligt Vetenskapsrådet. Informanterna fick godkänna att de ingår i vår studie samt att de när 

som helst kan avsäga sitt deltagande. Deras svar skall behandlas med konfidentialitet och 

informationen som framkommer skall endast användas i vår studie. 

                                                      
47 Vetenskapsrådet (2002: 6-14). 
48 Vetenskapsrådet (2002: 6-14). 
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4. Analys 

I kapitlet kommer vi presentera våra informanter och vårt tillvägagångssätt. Därefter kommer 

vi presentera vår empiri och analys utifrån vårt centrala begrepp ledarroller. För att förtydliga 

valde vi att dela in informanterna i underrubriker. I slutet av kapitlet presenterar vi en 

sammanfattning av vårt resultat och vår analys. Sammanfattningen presenteras med hjälp av 

utifrån oss skapade tabeller som visar vilken ledarroll våra informanter tenderar att ingå i. Vi 

jämför deras uppfattning om sin ledarroll, utifrån intervjun med vår uppfattning utifrån 

observation och intervju. 

4.1. Presentation av de medverkande 

I uppsatsen valde vi liksom Vetenskapsrådets etiska riktlinjer att använda oss av 

konfidentialitetskravet att vi avpersonifierar våra informanter.49 Vi avpersonifierar våra 

informanter genom att inte skriva vilken skola de arbetar på eller deras namn. Däremot 

använder vi fiktiva namn på våra informanter. Vi anser att det är viktigt att läsaren får en bild 

av våra informanter, därför publicerar vi ålder, undervisningsämne samt hur länge 

informanterna varit verksamma som lärare. Informanterna är tre män i åldrarna 35-65, de 

undervisar alla i vårt undersökningsämne, samhällskunskap. Lärare nummer ett kommer 

hädanefter kallas för Kalle. Kalle har varit yrkesverksam i 37 år och har arbetat på två skolor. 

Lärare nummer två kommer vi kalla för Hans. Han har varit yrkesverksam i 12 år och har 

arbetat på gymnasieskolan hela den tiden. Lärare nummer tre presenterar vi fortsättningsvis 

som Jonny. Han har arbetat som lärare i 25 år, på fem olika skolor och arbetar just nu på den 

aktuella gymnasieskolan. 

4.2 Observation och intervju  

Utifrån lärarnas schema valde vi i samråd med lärarna ut en dag och tid då vi kunde komma 

och observera med en uppföljande intervju. Vi valde att först observera och sedan intervjua 

lärarna eftersom vi strävade efter att premisserna runt observationer och intervjuer skulle vara 

lika. Sammanlagt var det sex observationer och tre intervjuer, som totalt tog tre dagar att 

genomföra. Under observationerna satt vi i klassrummet, alternativt följde vi efter lärarna när 

de gick för att hjälpa elevgrupper utanför klassrummet. I tre av sex observationer fick vi 

presentera oss för klassen innan eleverna började arbeta. Vi vet inte huruvida detta påverkade 

                                                      
49 Vetenskapsrådet (2002: 6-14). 
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situationen dock var det inget lärarna kommenterade. Alla de sex observerade lektionerna 

inleddes med att lärarna hade en introduktion mellan 15 och 40 minuter, som behandlade 

klassinformation och samhällsnyheter. Alla observationer innefattade olika typer av 

undervisning exempelvis katederundervisning, individuellt elevarbete, elevpresentationer, 

grupparbeten och filmvisning. Alla lektioner avslutades med en återsamling i klassrummet. 

Intervjuerna skedde med en lärare åt gången, efter observationerna. Efter godkännande av 

lärarna spelade vi in intervjuerna med en bandspelare, där vi skribenter ställde frågor till 

informanten. Efter en del frågor följde vi upp med följdfrågor för att få ut mer av intervjun. 

4.3 Presentation av empiri och analys 

Vi anser att det finns många faktorer som påverkar vårt resultat. Viktigt är att vara medveten 

om att vi var närvarande under två lektioner per informant, och att det där med kan skilja 

mellan olika lärsituationer. Vi anser också att informanternas sociala grund kan påverka 

resultatet exempelvis, lärarnas olika åldrar, deras olika bakgrunder samt deras föreställningar 

över hur en bra lärare skall vara. Framför allt i Jonnys resultat anser vi att det är viktigt att 

fundera på hur mycket den ”annorlunda” undervisningssituationen påverkar Jonny som 

ledare. Jonny uttrycker själv att han agerar annorlunda på de observerade lektionerna 

gentemot hur han agerar under klassrumsundervisning. Den ”annorlunda” 

undervisningssituationen består av att läraren gick runt och handledde grupper i deras 

grupparbeten. Detta skiljer sig från de resterande lärarnas undervisningar. 

4.3.1. Ledarroller - Kalle 

Under observationen och intervjun kunde vi se antydningar till att Kalle var en demokratisk 

ledare men även vissa kopplingar till auktoritär ledare. Utifrån vår tabell uppfyllde Kalle fem 

av fem punkter inom definitionen för den demokratiska rollen. Ur observationen anser vi att 

han uppfyllde fyra av fem inom den demokratiska ledarrollen, både utifrån hans svar ifrån 

intervjun samt vår bedömning från observationen. Kalles intervjusvar kan vi kategorisera in i 

tre av de fem definitionerna inom den auktoritära rollen. Efter observationen kategoriserade vi 

in Kalle i dessa definitioner, vilka är; kontrollerande, styrande och ofullständig information. 

Vi menar att Kalle uppfyller begreppen helt eller delvis. Genom att ha planeringen klar visar 

Kalle att det är han som styr undervisningen. Exempelvis observerade vi att Kalle hade 

organiserat en lektion där eleverna skulle se en film, sedan diskutera på förhand bestämda 

frågor. Eleverna får i förhand inte alltid reda på hur länge de skall arbeta med ett område eller 

vad som blir nästa moment. Det styrande beteendet kunde vi även observera under lektionerna 

när han bad eleverna att stänga ner locken till datorerna. Kalle ger också eleverna en exakt tid 
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när de skall återsamlas. Vi menar att detta visar på en vilja att styra som ledare. Kalle styr 

även genom att använda sin röst för att få uppmärksamhet av eleverna. När Kalle går runt och 

observerar vad eleverna arbetar med, visar han en kontrollerande sida, han vill se att de 

arbetar och inte sitter på till exempel Facebook. Under intervjun berättar Kalle att för eleverna 

skall uppnå målen måste läraren ha kontroll och styra.50  

Utifrån intervjun kan vi urskilja meningsskiljaktigheter från vår observation och Kalles 

uppfattning om att ge information, där Kalle anser att han inte alltid är tydlig. Han menar att 

informationen kan vara svår att ge, att han som läraren inte alltid är tydlig, att han inte har 

tänkt igenom allt. Kalle påpekar också att eleverna kan vara blockade för information, de kan 

sitta och tänka på annat eller att eleverna inte förstår hans begrepp. Under vår observation 

uppfattade vi att informationen som Kalle gav var tydlig, vilket vi anser visar på att Kalle inte 

är auktoritär i sitt ledarskap, eftersom ofullständig information är ett signalement för 

auktoritärt ledarskap.51  

Kalle menar att han ger feedback, dock är detta inget vi ser under observationen. Här skiljer 

sig vår uppfattning gentemot Kalles. Under intervjun och observationen får vi dock se den 

demokratiska ledarrollen genom att Kalle är handledande under muntliga redogörelser. Kalle 

hjälper eleverna framåt i sina resonemang och tankebanor för att eleverna skall komma vidare 

och få nya perspektiv. Även under enskilt arbete kunde vi se att Kalle hjälpte och handledde 

eleverna i arbetet. Vi kan även se en individanpassning i samband med enskilt arbete Kalle 

hjälper eleverna med deras individuella arbeten, en elev i taget. Individanpassningen kunde vi 

även se då vi var med under två olika lektioner med två olika klasser. Kalle har anpassat 

undervisningen till varje klass. Vi menar att det är svårt att se hur Kalle konkret skapar 

trygghet, dock kan vi se en antydan till trygghetsskapande genom att Kalle delger anekdoter 

om sig själv och sina erfarenheter. Vi menar att detta är en del i ett trygghetsskapande, 

eftersom Kalle visar en trygghet i sig själv då han berättar om sina livserfarenheter. Samt att 

eleverna får förtroende för Kalle, eftersom eleverna får se en personlig bild av Kalle. Kalle 

uttrycker under intervjun att det är väldigt viktigt att skapa trygghet. Han anser att han gör det 

genom sin personlighet.52 

Kalle berättar att det också är viktigt att vara lyhörd till en viss del exempelvis när han 

beskriver sin undervisningsplan för eleverna i början av arbetsområdet där han ger 

                                                      
50 Intervju med Kalle 28/3 2012.  
51 Observation av Kalle 27/3 2012 samt intervju med Kalle 28/3 2012.  
52 Observation av Hans 29/3 2012 samt intervju med Hans 29/3 2012.  
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information om vad de skall arbeta med, hur länge de skall arbeta och när redovisningen skall 

ske. För att visa på lyhördhet säger han; 

Skulle det vara problem, […] så gör vi vissa avstämningar, jag kollar upp hur läget är nu och 

visar det sig kanske att vi måste kanske utnyttja en gång efter det som är slutdatum så fixar vi 

det.53 

Som vi uppfattar Kalle, anser han att det är viktigt att det finns en ledare som bestämmer men 

att ledaren också måste vara lyhörd för annars kommer inte eleverna att vilja lära sig. De 

kommer bara se undervisningen som ett tvång. Att vara lyhörd som ledare tyder på att Kalle 

är demokratisk i sin ledarroll. Utifrån detta menar vi att vi inte kan placera Kalle i en specifik 

roll. Vi anser att Kalle är mestadels demokratisk men har en antydan till att vara en auktoritär 

ledare. 

4.3.2 Ledarroller - Hans 

Utifrån våra observationer anser vi att Hans är kontrollerande, styrande samt att han ger 

ofullständig information, alltså tre av fem signalement för den auktoritära ledarrollen. Utifrån 

Hans svar under intervjun menar han att han är kontrollerade, men inte uppfyller de andra två 

signalementen. Utifrån det empiriska material vi samlat in anser vi att Hans uppfyller alla 

signalement för att vara en demokratisk ledare, vilket han själv även lyfter fram under 

intervjun. Vi kunde också observera en viss kontroll i klassrummet genom att han till exempel 

kontrollerar närvaro. Han gick runt till eleverna för att se vad de arbetade med, så att de 

arbetade och inte använde datorn till annat. Hans berättade under intervjun att han gärna låter 

eleverna vara med och bestämma ett arbetsområde men att han gärna vill vara med och styra i 

arbetsområdet genom att till exempel bestämma området, vilken teori som skall finnas med. 

Detta menar vi tyder på dels kontrollerande men även styrande. Under observationen var det 

inte självklart vad eleverna skulle göra därnäst. Vilket tyder på att eleverna inte får fullständig 

information. 

Under observationerna av Hans kunde vi se ett mönster i hans upplägg på lektionerna då han 

börjar med nutidsorientering om vad som händer i världen. Detta menar vi är ett sätt att skapa 

trygghet hos eleverna eftersom det är återkommande under varje lektion. Det ger också en 

introduktion till kommande lektion. Hans hade också en förmåga att skapa en personlig 

kontakt med eleverna, han använde ofta elevernas namn i undervisningen. Under intervjun 

påpekade Hans hur viktigt det är med den personliga kontakten med eleverna för att skapa ett 

                                                      
53 Intervju med Kalle 28/3 2012. 
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bra klassrumsklimat. Han förklarar att relationen är något han bygger upp med eleverna och 

det måste få ta tid, det är viktigt för att det skall bli en bra undervisning.54 

Under observationen av Hans kunde vi se att han gav feedback i form av beröm till eleverna, 

både klassvis men också till enskilda personer. Under intervjun bekräftar Hans att han 

försöker ge mycket beröm, både skriftligt och muntligt. Han påpekar att det är svårt eller 

omöjligt att hinna ge alla eleverna individuell positiv och negativ kritik, han försöker ge 

kritiken muntligt till eleverna. I intervjun frågar vi Hans om han ser eleverna som individer 

eller grupp, då svarar han:  

Jag ser dom som individer […] I och för sig kan jag hålla med om att man kan se en grupp 

elever, men jag ser dom inte som en grupp när jag undervisar dom, utan då är de individer. 55 

Detta tyder på att Hans ofta ser eleverna som individer och individanpassar lärandet. Hans 

sätter sig i elevernas arbeten oavsett vad de handlar om. Han är intresserad av vad eleverna 

gör och vill att deras lärande skall leda till kunskap. Hans visar på att han är en handledande 

lärare genom att han går runt till eleverna och frågar om de behöver hjälp. Under 

observationen kunde vi se att han hjälpte eleverna, genom att sporadiskt besöka dem och fråga 

om de behöver hjälp, samt ge tips och idéer för att eleverna skall komma vidare i arbetet. 

Under intervjun förklarar Hans att beroende på lärandesituationer sker olika typer av 

handledning, vilket tyder på en typisk demokratisk ledare som anpassar sig till situationen. 

Under intervjun säger Hans: 

I den situation som vi jobbat med under tre veckor, då blir det ju en situation där man går runt 

och handleder, försöker bolla idéer, man lyfter materialinsamling, man pratar om vilka personer 

eleverna kan intervjua och försöker coacha dem. […] Men sen har jag haft moment där jag 

föreläser så det är klart det beror på hur det ser ut, men nej jag står ju inte passiv, jag försöker 

alltid delta.56  

Under observationen kunde vi se att Hans deltar även om eleverna har en muntlig 

framställning. Hans ställer följdfrågor för att eleverna skall berätta mer och för att klassen 

skall få veta mer. Detta tyder även på att Hans har den lyhörda förmågan att se eleverna och 

höra deras önskemål och funderingar. Hans sätt att ställa följdfrågor tyder också på en önskan 

om kontroll och vill få samtalet att ta en viss riktning. Lyhördhetsförmågan kunde vi även se 

då Hans berättade om hur han låter eleverna vara med och bestämma och att han lyssnar när 

                                                      
54 Observation av Hans 29/3 2012. 
55 Intervju med Hans 29/3 2012.  
56 Intervju med Hans 29/3 2012. 
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eleverna har några förslag. Exempelvis var ett arbetsområde i en av klasserna en elevs 

ursprungliga idé, som Hans utvecklat vidare till ett enskilt arbete som redovisades inför 

klassen.57 

4.3.3 Ledarroller - Jonny 

Vi menar att vårt empiriska material om Jonny visar på att han, enligt våra observationer 

innefattar tre av fem signalement för att vara den auktoritära ledaren, kontrollerande, styrande 

samt ofullständig information. Utifrån intervjusvaren med Jonny uppnår han två signalement 

för den auktoritära ledarrollen, kontrollerade och styrande. Utifrån våra observationer anser vi 

att han är kontrollerande, styrande samt att Jonny inte ger fullständig information vilket är ett 

typiskt signalement för den auktoritära ledaren. Inom den demokratiska ledarrollen innefattar 

han fyra av fem signalement, utifrån våra observationer. Han uppnår alla fem signalement för 

den demokratiska ledarrollen enligt intervjusvaren. Liksom de andra lärarna innehar han inget 

signalementen för att vara låt-gå ledaren. Det kontrollerande sättet kan vi se genom att Jonny 

vill veta vad eleverna gör, han vill veta hur mycket de gjort under lektionen, samt vad de 

kommande planerna är hos eleverna. Under observationen uttrycker sig Jonny flera gånger; 

”Nu är allt under kontroll.”58 Vi menar att den styrande rollen kommer fram genom att Jonny 

planerar områdena själv, han vill veta vad eleverna gör. Det finns inget utrymme under 

lektioner, där eleverna kan komma med förslag eller att eleverna får vara med och bestämma. 

Under observationen inleder Jonny lektionen med en introduktion där han går igenom vad 

som händer under dagen samt övrigt information till eleverna. Vi som observatörer anser att 

informationen är otydlig, han hoppar mellan olika informationsämnen, vi har svårt att urskilja 

vilken information som är viktigast.59 

Under observationen av Jonny börjar han med att ge kollektivt beröm till eleverna, för tidigare 

arbete och ett bra uppförande under ett studiebesök. Under intervjun berättar Jonny att det är 

viktigt att ge beröm till eleverna, han anser att eleverna bör ha ”ramar och kramar.”60 Under 

observationen fick vi se att Jonny tyckte det var viktigt att hinna gå runt till alla grupper och 

se så att de kom framåt i arbetet. Följande citat anser vi tyder på att Jonny individanpassar 

undervisningen och ser klassen som individer; 

                                                      
57 Observation av Hans 29/3 2012.  
58 Observation av Jonny 28/3 2012. 
59 Observation av Jonny 28/3 2012. 
60 Intervju med Jonny 29/3 2012. 
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Jag utgår alltid från att en individ ingår i en grupp. Av en enkel anledning att varje elev har en 

unik potential till sin egen utveckling, och i gruppen finns möjligheter att utvecklas vidare […] 

Både socialt men också på andra sätt men i samspel med andra. 61 

Vi kan inte se att det finns speciella möjligheter för eleverna att få individuell anpassning i 

form av andra uppgifter eller liknande. Att handleda eleverna kan dels tolkas som 

kontrollerande, genom att den auktoritära ledaren ses som styrande och kontrollerande. Vi 

kunde se att Jonny handleder eleverna vilket tyder på den demokratiska ledaren, eftersom han 

är mån om att eleverna skall komma vidare i arbetet. Jonny ger många förslag på hur de kan 

gå vidare, han ställer mycket frågor om deras arbete. Detta är typiska signalement för att vara 

en demokratisk ledare.62 Genom att Jonny upplevs som trygg i sitt sätt att leda en grupp ger 

han trygghet till gruppen. Tryggheten kan även påverkas av att Jonny bjuder på sig själv, han 

skrattar med eleverna och ger eleverna beröm. 

4.4 Sammanfattning 

Utifrån vår utformade tabell med bakgrund i Lewins, Lippitts och Whites definitioner av 

ledarroller analyserade vi vårt empiriska material. Till en början analyserade vi intervjuerna 

för att utkristallisera våra undersökta lärares tankar om sig själva som lärare. I tabellerna 

nedan presenterar vi informanterna genom bokstäverna K, J, och H. Bokstaven K står för 

Kalle. Bokstaven H står för Hans. Bokstaven J, står för Jonny. I tabellerna nedan anger 

bokstäverna vilka signalement som våra informanter anser att de själva innehar. Bokstaven S 

anger vilka signalement, som vi skribenter anser, att lärarna antog sig under observationerna 

och vår tolkning av deras intervjusvar. Därefter analyserade vi vår observation med 

intervjuerna, vår analys och tolkning ledde till ett resultat. Resultatet jämförde vi med 

resultatet från lärarnas föreställning om sin ledarroll. Nedan följer en redogörelse av våra två 

resultat från observationerna och från intervjuerna. 

När vi analyserade Kalles svar från intervjun fick fram att Kalle uppfyller tre av fem i 

auktoritär och fem av fem i demokratisk. Utifrån intervjun och observationen fick vi fram att 

uppfyllde tre av fem i auktoritär och fyra av fem i demokratisk. Även om Kalles uppfattning 

skiljer sig från vår anser vi att Kalle har en god uppfattning om sin ledarroll. Vi kan alltså inte 

placera in Kalle i en ledarroll. Vi väljer att säga att Kalle är demokratisk med en tendens till 

auktoritär. 

                                                      
61 Intervju med Jonny 29/3 2012. 
62 Observation av Jonny 28/3 2012. 
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Tabell 2, egenutformad utifrån Lewins, Lippitts och Whites experiment. Resultat av Kalles intervju och 

observation 
63

 (K= Kalle och S= Skribenter.) 

 

Resultaten från intervjun visar att Hans anser att han uppfyller fem av fem signalement för 

demokratisk ledarroll. Hans anser också att han innehar ett signalement för den auktoritära 

ledarrollen. I analysen av observationen och intervjun anser vi att Hans uppfyller fem av fem i 

demokratisk och tre av fem i den auktoritära ledarrollen. Vi anser att Hans har en god 

självinsikt då det kommer till att fundera över sig själv som lärare och sin ledarroll. Vi menar 

att det inte heller går att dela in Hans i en bestämd ledarroll. Vi väljer att säga att Hans är 

demokratisk med en antydan till auktoritär. 

 

 

 

 

Tabell 3, egenutformad utifrån Lewins, Lippitts och Whites experiment. Resultat av Hans intervju och 

observation.64 (H= Hans och S= Skribenter.) 

I en liknande analys utifrån Jonnys svar blev det fem av fem signalement för demokratisk och 

två av fem av de auktoritära signalementen. Vi anser att Jonny utifrån sina svar på intervjun 

och från vår observation är ytterligare lite mer auktoritär än demokratisk i sin ledarstil, 

gentemot vad Jonny själv uttrycker. Vi menar att han uppfyller tre av fem under auktoritär 

och fyra av fem av de demokratiska signalementen. Vi anser även att då det finns skillnader 

mellan Jonnys och våra uppfattningar kring informantens uppfyllande av signalementen, har 

                                                      
63Egenutformad utifrån Lewin, Kurt, Lippitt, Ronald (1938: 293-294). Se även Lewin, Kurt, Lippitt, Ronald och 
White, Ralph. K (1939: 273-274). Resultat av Kalles intervju och observation. 
64 Egenutformad utifrån Lewin, Kurt, Lippitt, Ronald (1938: 293-294). Se även Lewin, Kurt, Lippitt, Ronald och 
White, Ralph. K (1939: 273-274). Resultat av Hans intervju och observation. 

Roller Signalement  

Auktoritär *Kontrollerande  K  S       *Styrande   K S               *Ofullständig information  K S 

*Inte lyhörd                      *Förekommer hierarki  

Demokratisk *Lyhörd    K  S                 *Handledande   K  S        *Individ anpassning     K  S   

*Ger feedback   K             *Skapar trygghet  K  S   

Låt-gå *Avvaktande                     *Passiv                            *Tillbakadragen 

*Otrygg                             *Icke styrande 

Roller Signalement  

Auktoritär *Kontrollerande   S           *Styrande  H  S           *Ofullständig information  S 

*Inte lyhörd                      *Förekommer hierarki  

Demokratisk *Lyhörd  H  S                   *Handledande H  S       *Individ anpassning  H  S 

*Ger feedback  H  S         *Skapar trygghet  H  S 

Låt-gå *Avvaktande                    *Passiv                           *Tillbakadragen 

*Otrygg                             *Icke styrande 
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Jonny en god förmåga att se på sin ledarroll. Även Jonny är demokratisk i sin ledarroll med en 

antydan till att vara auktoritär. 

 

 

 

 

Tabell 4, egenutformad utifrån Lewins, Lippitts och Whites experiment. Resultat av Jonny intervju och 

observation.65 (J= Jonny och S= Skribenter.) 

Kontrollen hos de undersökta lärarna beror enligt dem på att om de inte kontrollerar och styr 

kommer inte målen att uppnås. Vi kan inte svara på huruvida detta är sant eller ej. Vi ställer 

oss frågan om lärarna är medvetna om att de styr så mycket som vi anser att de gör. Vi menar 

att det kan vara en god idé att som ledare låta eleverna få ta ett större ansvar för att växa och 

utvecklas. Att låta eleverna vara med och påverka undervisningen mer för att utveckla 

eleverna som individer. I enlighet med vad skolverket skriver i Läroplanen för 

gymnasieskolan 201166. Under intervjun med Kalle säger han att om eleverna skulle vara med 

och bestämma över sin undervisning kommer undervisningsplanen och även undervisningen 

att bli ineffektiv. Han vill gärna bestämma och styra till en viss nivå. Vi tolkar informanternas 

intervjusvar samt våra observationer som att lärarna är styrande och kontrollerande de går inte 

att placera in i ledarrollen låt-gå. Signalementen som lärarna uppfyller är typiska för den 

auktoritära ledarrollen. Inom låt-gå ledarrollen är signalementen avvaktande och icke 

styrande, ledaren låter gruppen bestämma, detta är signalement som inte stämmer överrens 

med våra informanter. Eftersom våra informanter har signalementen kontrollerande och 

styrande har vi kunnat placera in dem i Lewins, Lippitts och Whites auktoritära ledarroll. 

Våra empiriska fakta stämmer helt eller nästan helt med vad Lewin, Lippitt och White menar 

ingår i den demokratiska ledarrollen, parallellt har våra informanter även signalement för den 

auktoritära ledarrollen. Våra resultat visar på att informanterna inte kan placeras in i enbart en 

av de tre ledarrollerna. Att våra informanter stämmer mer in på den demokratiska ledarrollen 

jämfört med de två andra ledarrollerna beror på att de innehar de karakteristiska 

signalementen för den demokratiska ledarrollen.  
                                                      
65 Egenutformad utifrån Lewin, Kurt, Lippitt, Ronald (1938: 293-294). Se även Lewin, Kurt, Lippitt, Ronald och 
White, Ralph. K (1939: 273-274). Resultat av Jonnys intervju och observation. 
66 Skolverket (2011:6, 12). 

Roller Signalement   

Auktoritär *Kontrollerande J  S        *Styrande  J  S                     *Ofullständig information  S 

*Inte lyhörd                     *Förekommer hierarki  

Demokratisk *Lyhörd    J   S                *Handledande  J  S                *Individ anpassning   J  S 

*Ger feedback   J             *Skapar trygghet  J  S   

Låt-gå *Avvaktande                    *Passiv                                  *Tillbakadragen 

*Otrygg                            *Icke styrande 
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5. Avslutning 

I kapitlet kommer uppsatsen avslutas med att vi kopplar ihop tidigare forskning med våra 

resultat och våra egna reflektioner. Vi kommer även bredda uppsatsen och visa på vidare 

forskning som kan utföras vid ett senare tillfälle. 

I uppsatsen har vi presenterat våra informanter dels genom intervjuerna men också genom 

observationerna. Utifrån lärarnas svar på intervjun och vår uppfattning från intervju och 

observation anser vi att alla de undersökta lärarna har en medvetenhet om sina ledarroller 

dock ser vi vissa skillnader kring medvetenheten hos de undersökta lärarna. Varför 

medvetenheten skiljer sig åt mellan våra informanter och hur mycket medvetenheten påverkar 

undervisningen har vi inte haft möjlighet att undersöka och svara på. Som vi skrev i 

inledningen är det viktigt att lärare är medvetna om sitt ledarskap eftersom det påverkar 

elevernas produktivitet, grupprocess och arbetsmiljö. Vi hävdar att medvetenheten även kan 

påverka lärarnas sätt att lära ut, exempelvis om läraren upplever att han eller hon är tydlig då 

de ger ut information kan informationen upplevas som otydlig och diffus av eleverna, vilket 

påverkar elevernas förståelse för hur de skall utföra ett arbete. För att få mer exakta och 

vetenskapliga svar på hur mycket medvetenheten påverkar undervisningen krävs ytterligare 

forskning.  

Nazismens och fascismens framväxt under första hälften av 1900-talet kan ha påverkat 

Lewins, Lippitts och Whites forskning kring ledarroller eftersom forskningen utkom 1939, vi 

menar att forskningen kan vara ett resultat från den tid som de levde i. Enligt oss kan 

forskningen ha påverkat människors upplevelser av hur en ledare skall vara. Vi hävdar att 

trots detta kan vi se anknytningar mellan våra undersökta lärare och ledarrollerna som Lewin, 

Lippitt och White framställt. Att det kommit ny forskning kan i stor grad bero på att många 

anser att forskningen behöver bli mer uppdaterad och förnyas. Vi citerar Thornberg:  

Trots att Lewin, Lippitt och Whites klassiska gruppexperiment ligger så långt tillbaka i tiden 

används fortfarande benämningarna auktoritär, låt gå (eller laissez-faire) och demokratisk i 

samband med ledarskap[…].
67 

Vilket även det tyder på att trots forskningens ursprung och tidsperiod då den skapades finns 

det en stark anknytning till dagens värld och den tid vi lever i nu. Vilket även Maltén 

instämmer i då han talar om de klassiska ledarrollerna.  

                                                      
67 Thornberg, Robert (2007:87). 
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Vi anser utifrån vår analys och liksom andra forskare att det inte går att placera in lärare i en 

specifik ledarroll. Vi är benägna att hålla med Maltén om att lärare inte kan placeras in i en 

ledarroll utan att individen svävar mellan flera roller, men mest troligt är det att en lärare är 

mer lik en ledarroll.68 Om klassificeringen sker bara för att dela in olika lärare i olika 

ledarroller, anser vi att det inte finns anledning till indelningen. Sker indelningen liksom 

Kimber gjort, Kompisläraren, Den fulländade läraren, med flera, anser vi att det är 

irrelevant eftersom dessa ledarroller snarare är ett sätt att definiera sig själv på än att få hjälp 

med att bli uppmärksam på sin ledarroll och sitt sätt att styra andra människor. Kimbers namn 

blir irrelevanta enligt oss. Vi vill poängtera att det även kan finnas en mening att dela in 

ledarroller liksom Thornberg gjort i, uppgiftsorienterad ledare och socioemotionell 

orienterad eftersom dessa ledarroller inte har en specifik indelning utan finns för att leda 

gruppen framåt och se till gruppen välmående så att arbete kan utföras. Dimbleby och Burton 

utgick från Lewin, Lippitt och Whites tre ledarroller och introducerade en fjärde roll. Hade vi 

utgått från Dimbleby och Burtons fyra ledarroller hade det troligen inte underlättat i vår 

uppsats, utan det skulle krävas fler underroller till de redan skapade rollerna. Oavsett 

indelning anser vi att det är viktigt att ledaren har en god självinsikt om sin ledarroll för att 

utföra ett bra arbete. 

Vi menar att i uppsatsen har det inte varit möjligt att dela in informanterna i Lewins, Lippitts 

och Whites tre ledarroller, eftersom det finns flera ledarroller i varje informant, eller att 

lärarna svävar mellan två ledarroller. Det vore klokt att ha underroller till Lewins, Lippitts och 

Whites rolldefinitioner, eftersom det nu blir vagt vilken roll informanterna skall ingå i. I Sälls 

studie växte underrollerna fram under studiens gång, vi har sett ett liknande resultat under vår 

uppsats, vi har under uppsatsens gång insett att det funnits ett behov för underroller. Vi anser 

att underrollerna skulle göra det tydligare, vi skulle troligen kunna placera in våra undersökta 

lärare under en ledarroll, vilket skulle skapa en ännu tydligare bild för läsaren. På ett enklare 

sätt skulle vi kunna placera in lärarna i en roll, som till större del stämmer överens med hur 

läraren agerar som ledare. Att ändra rolldefinitioner på Lewins, Lippitts och Whites 

ledarroller till andra synonymer, exempelvis så som Dimbleby och Burton gjort, anser vi är ett 

sätt att förfina och göra forskningen mer à jour. Vi hävdar att det inte spelar så stor roll vilket 

namn rollen innehar, utan det är innehållet i rolldefinitionen som är det väsentliga samt hur 

definitionerna används.  

                                                      
68 Maltén, Arne (1995: 217-218).  
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En anledning som vi anser gör det svårt att placera in informanterna i en ledarroll är deras 

förmåga att hantera olika situationer på varierade sätt. Under observationerna samt 

intervjuerna kunde vi se att alla tre informanterna var duktiga på att anpassa sig till 

situationen. Hans ledde flera gånger in på diskussioner med eleverna, det var inte hela tiden 

Hans som styrde diskussionen, men han var hela tiden närvarande under diskussionerna. Hans 

anpassade sig till elevernas kunskap, deras behov och intresse. Vi observerade att han agerade 

olika mot den ena klassen jämfört med sin andra klass, exempelvis säger Hans till en elev att 

vara tyst och efter ett tag hyschar till klassen när han vill att de skall vara tysta. I den andra 

klassen gav Hans ordet fritt i en diskussion och lät eleverna komma till tals. I den fria 

diskussionen avbröt Hans eleverna genom att leda och visa dem till det som han ansåg var det 

rätta svaret. Detta tyder på att Hans anpassar sig efter situationen, han använder sin makt som 

ledare olika mycket i de olika situationerna. En liknande situation observerades hos Kalle, i 

hans ena klass kunde vi observera att han hade en mer personlig kontakt med eleverna, med 

den andra klassen hade Kalle en klar struktur över lektionen där fanns det inget utrymme för 

eleverna att interagera. Enligt oss hade lärarna en god förmåga att anpassa sig till klassen och 

de situationer som lärarna och eleverna hamnade i. Vi anser att detta är en brist i Lewins, 

Lippitts och Whites forskning eftersom det inte fört fram någon forskning om att ledaren kan 

förändas beroende på situation, i och med att ledaren förändrar sig beroende på situation 

förändras också ledarrollen. Vidare forskning kring detta borde utföras för att kunna använda 

Lewins, Lippitts och Whites ledarroller. 

 

Som vi skrev i avgränsningen påverkar eleverna hur undervisningen utformas och vilken 

ledarroll som läraren intar, eftersom relationen mellan lärare och elev är en ömsesidig 

påverkan. De tre lärarna berättar under intervjuerna att de är medvetna om de olika 

elevgruppernas påverkan på deras ledarroll, vilket även kunnat observeras under lektionerna. 

Utifrån Lewins, Lippitts och Whites forskning anser vi att det borde ske forskning 

sammankopplat med det situationsanpassade ledarskapet. Eftersom vi under observationen 

kunde se att lärarna anpassar sig efter situation och efter elevernas behov. Brante hävdar att 

det är viktigt att komma ihåg att ledarrollen förändras med tiden på grund av nya intryck. 

Varje lärare har en identitet som utvecklas vilket kan leda till att ledarrollen förändras.69 

Under observationerna såg vi att ledarrollerna hos informanterna förändrades beroende på 

vilken klass de undervisade. Vi anser att lärarens förändring beror på den elevgrupp som 

                                                      
69 Brante, Göran (2008: 57-59) 
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läraren undervisar, i första mötet mellan läraren och eleverna gav de varandra ett första 

intryck som ligger till grund för dagens relation. Relationen mellan lärare och elev utvecklas 

och påverkar varandra ömsesidigt. Vi hävdar även att förändringen i ledarrollen beror på 

lärarens vilja att ha kontroll och styrning över klassen. Kalle var mer styrande i förhållande 

med den ena klassen i jämförelse till den andra klassen han hade. Under intervjun berättade 

Kalle att den ena klassen måste man styra mer än den andra klassen. Även Jonny anpassade 

sig beroende på vilken grupp han handledde, vi anser att Jonny hade en god förmåga till att 

ställa om sig beroende på elevernas arbetsområde, intresse och behov. Huruvida klassens 

mognad utvecklas av ledarskapet är inget vår uppsats lägger stor vikt vid, men vi uppmanar 

till att det bedrivs forskning inom området. Observationerna visar på att läraren inte kan 

placeras in i en roll utan att den innehar olika roller beroende på olika faktorer såsom klass 

och situation. Vi menar att det situationsanpassade ledarskapet sammankopplat med Lewins, 

Lippitts och Whites tre ledarroller skulle passa bättre in på våra informanter i detta fall. 

Genom att få vidare forskning kring huruvida de tre ledarrollerna passar in med det 

situationsanpassade ledarskapet, anser vi att medvetenheten kring ledarroller och ledarskap 

blir enklare att sätta sig in i och förstå.  

 

Under arbetets gång har vi kommit att reflektera över begreppet makt och dess påverkan i 

klassrummet. Vi har funderat på huruvida kontroll och styrning innefattas i maktbegreppet 

eller ej. I Lewins, Lippitts och Whites auktoritära ledarroll är kontroll och styrning mer 

framträdande jämfört med de andra två ledarrollerna. Inom de tre ledarrollerna menar vi att 

makt ingår, genom hur mycket eller lite som läraren styr, kontrollerar och bestämmer i 

klassen. Under intervjuerna kom lärarna själva in på begreppet expertmakt, vilket innebär att 

eleverna måste känna förtroende, att lärarna kan sitt ämne och kan leda eleverna till mer 

kunskap. Vi menar att expertmakten är ett sätt att skapa kontroll och styrning för lärarna, han 

eller hon har kontroll över ämnet de lär ut och de styr undervisningen genom att de 

bestämmer vad som skall ingå. Enligt oss får elever en större respekt för läraren om läraren 

innehar viss expertmakt eftersom eleverna kan ställa frågor om ämnet som läraren kan 

besvara. Vi anser att expertmakten kan leda till att läraren blir säkrare i sin ledarroll vilket 

leder till att eleverna känner förtroende och trygghet i klassrummet, klimatet i klassrummet 

påverkas positivt då eleverna vågar fråga och på så vis får kunskap inom ämnet. 

Under observationer har vi kunnat delvis bekräfta det vi citerade i inledningen av Kjell 

Granström ”Skolan speglar i hög grad den kultur, samhälle och historiska epok som råder. 
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Man kan säga att skolan är en spegling av det rådande samhället.”70 Vi hävdar att det idag 

finns en acceptans av den demokratiska rollen. Vi drar paralleller till det samhälle och den 

styrning som vi lever i idag, Sveriges styrelseskick är demokratiskt och många ser detta som 

något bra. Historiskt sätt har det funnits starka demokratiska och auktoritära ledare som till 

viss del lämnat kvar spår till denna tid. Även om vi lever i ett demokratiskt samhälle kan de 

tre ledarrollerna finnas, liksom den demokratiske ledarrollen kan finnas i ett samhälle som 

inte karakteriseras som demokratiskt styrt.  

 

Skillnaderna som vi kunnat se över hur lärarna agerar i klassrummet kan, förutom det 

situationsanpassade ledarskapet, även vara påverkat av lärarnas olika ålder, uppväxt och 

kulturella bakgrunder. Beroende på hur och när lärarna är uppväxta har det funnits olika 

värderingar och tankar om vad som är legitimt i samhället, dessa tidigare erfarenheter gör att 

våra informanter agerar olika beroende på olika tillfällen. Vi hävdar att det kan finnas flera 

faktorer förutom de uppräknande som påverkar ledarroller i klassrummet exempelvis stress, 

tid och engagemang. Dessa faktorer har vi valt att inte belysa och forska om, dock är det 

något som skulle kunna forskas om i en vidare forskning. Hur lärare och elever upplever de 

olika ledarrollerna menar vi kan bero på hur individen är uppväxt. Vi hävdar att det kulturella 

kan påverka hur individer upplever att en ledare skall vara. Om individen är uppväxt med en 

officer som mamma eller pappa menar vi att individen troligen anser att den auktoritära 

ledarrollen är den bättre. Vi menar att den kulturella bakgrunden även påverkar hur individen 

ser på kontroll styrning och andra typer av makt.  

 

I inledningen skrev vi att vi ansåg att det råder en skillnad mellan de olika verksamma lärarna, 

våra informanter, gällande hur de ser på sin ledarroll och hur de agerar i klassrummet. Under 

empiriinsamlingen bekräftades våra tankar, vi kunde se att våra tre undersökta lärarna har 

vissa gemensamma signalement utifrån vår utformade tabell, men de råder också skillnader. I 

klassrummet var det ingen informant som handlade likt de andra, till exempel i hur de valde 

att genomföra lektionerna, informanterna lektionsinnehåll kunde skilja sig vida åt.  

 

Slutsatsen av vårt examensarbete är att vi inte kan placera in våra informanter i Lewins, 

Lippitts och Whites tre ledarroller. Vi vill även poängtera att vi anser att vi inte kan placera in 

våra informanter i de andra ledarrollerna som vi har belyst i underkapitlet ”tidigare 

                                                      
70 Granström, Kjell (2007:13). 
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forskning”. Utan vi anser att det finns andra faktorer bland annat kultur, identitet, roller, 

situation, stress och engagemang vilka är relevanta att undersöka eftersom dessa faktorer 

ingår och påverkar ledarrollen. En förklaring till att vi inte kunnat placera in våra informanter 

i en av Lewins, Lippitts och Whites ledarroller, kan bero på att det situationsanpassade 

ledarskapet inte har studerats. Utifrån vårt resultat kan vi ge exempel på att situationen 

påverkar läraren att agera på olika sätt beroende på eleverna i de olika klasserna. 

Vidare forskning skulle kunna genomföras genom att undersöka hur eleverna uppfattar de 

olika lärarna och deras metoder att bedriva undervisning för att kunna få en triangulär bild av 

situationen. Där den triangulära bilden åskådliggör lärarnas bild, elevernas synsätt och 

forskarens observationer. Vidare forskning skulle även kunna ske utifrån det 

situationsanpassade ledarskapet, om det påverkar utvecklingen hos eleverna och huruvida det 

används i den svenska skolan. Det skulle också kunna ske en vidare forskning genom att 

liksom vi skrev tidigare undersöka varför det skiljer kring medvetenheten kring ledarroller, 

vad det är som påverkar medvetenheten hos lärarna. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  
 

Genomgång av forskningsetikens fyra etiska regler.  

- Vi avpersonifierar er i forskningen  

- Ni får ta del av materialet och godkänna er medverkan i uppsatsen 

- Ger information om uppsatsen vad vi skall använda det hela till och vad vi gjort under 

observationen.  

- Uppgifterna lämnas inte vidare, och de används endast i denna uppsats.  

Inledningsfrågor 

• Hur länge har varit verksam som lärare?  För vilka stadier är du behörig för? 

• Har du arbetat på olika skolor? Hur många? (anledningar till att du bytt skola).  

• Varför valde du att bli lärare? 

Huvudfrågor 

• Hur ser du på begreppet makt och ledarskap som sammankopplade begrepp?  

Auktoritär- Demokratisk- Låt-gå 

1. Hur ser du på eleverna i klassrummet? (ser du de som en grupp eller individer) 

2. Anser du att du låter eleverna vara med under lektionen och bestämma? Eller är det du 

som styr lektionen? 

3. Upplever du att du låter eleverna göra som de själva känner att de vill? Ställer du dig 

hellre och tittar på? 

4. Hur ger du information kring vad eleverna skall göra? (är du alltid solklar?) Vet 

eleverna vad som blir nästa steg i lektionen? 

5. Anser du att det finns elever eller en elev i dina grupper som alltid vill vara med och 

bestämma över sina klasskompisar?  

6. Om eleverna inte får information vad gör de då? Utför de sitt arbete? 

7. Ger du handledning efter information till eleverna, då de skall arbeta?  

8. Hjälper du eleverna även om de inte frågar efter hjälp? 

9. Är dina elever motiverade till att arbeta? Har de hög arbetsnivå?  

10. Ger du mycket kritik eller beröm till eleverna?  

11. Tror du att du skapar en trygg känsla hos eleverna i klassrummet? 

Avslutningsfrågor  

• Har du någon fråga?  

• Har du något som du vill tillägga? 
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Tacka! 


