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FÖRORD 

 

Jag måste givetvis tacka alla samarbetsvilliga elever och kollegor som gjort detta 

utvecklingsarbete möjligt. Särskilt tack till de elevgrupper jag arbetade med vid den tidpunkt 

när jag skulle välja inriktning på mitt examensarbete och som gav mig idén till att fördjupa 

mig inom just detta område. Det har varit intressant och lärorikt att undersöka hur informella 

ledare bland eleverna påverkar skolsituationen och jag hoppas att det jag kommit fram till 

även kan vara givande för andra lärare och lärarstudenter. 

Tack också till Ronnie och Mirjam för att ni inte tröttnar på mina studier som bara tycks 

fortsätta och för ert tålamod när jag ideligen försvinner upp till datorn i min skrubb. 

 

 

Överkalix i mars 2010 

 

Lina Stoltz 



ABSTRAKT 

 

Denna studie är en undersökning om informella ledare bland elever i senare år på grundskolan 

och på gymnasiet. Fokus i mitt arbete har legat på informella ledare med negativ inverkan på 

bl.a. lektioner och klasskamrater. Jag har genom intervjuer och observationer försökt ta reda 

på hur olika lärare identifierar och hanterar informella ledare, samt hur dessa påverkar det 

dagliga skolarbetet. Det som framkommit i min undersökning är bl.a. att de intervjuade 

lärarna menar att de flesta klasser har informella ledare, och att dessa kan vara mer eller 

mindre tydliga. När det gäller att hantera dessa elever gör lärarna på olika sätt beroende på 

person och situation, vilket jag också kunde se i mina observationer. En av de slutsatser jag 

kunnat dra har varit att detta är en viktig frågeställning som borde vara mer i fokus. Dels 

eftersom informella ledare tycks kunna ha mycket stark påverkan på arbetsmiljön i 

klassrummen, och dels för att lärarna inte verkar ha effektiva och passande metoder för att 

hantera denna företeelse.  
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Inledning 
 

Under höstterminen 2009 undervisade jag i engelska i två olika grupper som hade det 

gemensamma att det var svårt att få till strukturerade och effektiva lektioner. Efter en tids 

analys och diskussioner med andra berörda lärare kom jag fram till följande: den första 

gruppen hade ett par ovanligt starka negativa informella ledare bland eleverna medan den 

andra elevgruppen helt saknade informell ledare. I den förstnämnda gruppen var eleverna 

öppet provocerande och utmanande mot mig som lärare. Eleverna i den sist nämnda gruppen 

var å sin sida ganska omotiverade och tog inte heller till sig oss lärare som formella ledare, 

utan föreföll istället splittrade och nyckfulla.  

I samband med detta läste jag en artikel av Christina Thors i Pedagogiska magasinet från 

2008 som handlade om informella ledare bland eleverna. Thors intervjuar där Anders 

Garpelin, professor vid Mälardalens högskola, som i sin forskning sett att informella ledare 

kan ha stort inflytande. Garpelin säger bl.a. att ”om läraren inte har de informella ledarna med 

sig, så kan lektionen förskjutas, kommer inte i gång eller saboteras helt.” (s. 39). Han 

poängterar också att det är lärarens ansvar att organisera klassrummet, och se till att de roller 

som finns bland eleverna inte cementeras (Thors, 2008). 

Detta fick mig att börja fundera kring betydelsen av ledare i elevgrupper, såväl formella 

som informella. Även om man som lärare är den som formellt har ledarrollen i klassrummet 

måste eleverna ändå acceptera detta för att det ska fungera. I vissa grupper kommer man att 

vara tvungen att s.a.s. tillkämpa sig rollen som ledare, bl.a. som en följd av att det finns starka 

informella ledare bland eleverna. Om man har tur kan positiva ledare i klassrummet bidra till 

ett gott klimat, medan negativa ledare istället kan skapa en dålig och otrygg arbetsmiljö för 

såväl elever som lärare. Som lärare är man ansvarig för såväl elevernas inlärning som trivsel i 

skolan. Att lära sig hitta och hantera informella ledare ser jag därför som en viktig kunskap 

för att kunna skapa goda förutsättningar för lärande, och därav kom mitt beslut att inrikta mig 

på detta område för mitt examensarbete. 

När jag så började söka litteratur upptäckte jag att det inte fanns mycket skrivet om just 

detta specifika ämne, men jag fann en förklaring hos både Anders Garpelin (1998) och Fritjof 

Sahlström (1999) som i sina avhandlingar slår fast att fokus inom klassrumsforskning som 

regel riktats i huvudsak mot läraren och dennes roll, och inte mot eleverna. Detta innebar till 

viss del ett problem för mig, men stärkte mig också i uppfattningen att min undersökning 

kunde vara intressant och viktig. 

Syfte 
 

Syftet med mitt arbete är att studera hur informella ledare bland elever i grundskolans år 9 och 

gymnasiet påverkar det dagliga arbetet i skolan. Fokus i min undersökning kommer att ligga 

på informella ledare med negativ inverkan. Jag kommer främst att studera följande 

frågeställningar: 

 Hur identifierar man de informella ledarna? 

 På vilka olika sätt kan de informella ledarna påverka arbetet i klassrummet?  

 Hur hanterar olika lärare de informella ledarna? 
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Bakgrund 

Det sociala spelet i klassrummet 

Elever emellan 
 

Som tidigare nämnts har man inom klassrumsforskning vanligtvis oftast fokuserat på lärarna. 

När det gäller interaktionen elever mellan är den forskning som finns inte särskilt omfattande 

(Granström 1992). En del tidigare undersökningar finns dock och en av dem som studerat 

ungdomar och deras beteende i klassrummet är Anders Garpelin. Han har gjort flera studier 

där han observerat klasser och vad som händer innanför klassrumsväggarna. Han fokuserar i 

sin forskning på elevernas dubbla roller som både elever och ungdomar Eleverna är samtidigt 

fullt upptagna med att vara just ungdomar, och således handlar det som sker i skolan också 

om ungdomarnas relationer till varandra och om deras egen identitet som de är i full färd med 

att forma. Deras agerande i klassrummet påverkas även att deras liv utanför skolan: ”Andra 

karriärer kan influera deras sätt att uppträda under en lektion.” (Garpelin 1998). I sin 

doktorsavhandling från 1997, Lektionen och livet, skriver han i ett inledande stycke att ”det 

inte alltid är lärarnas lektionsprojekt som utgör huvudsaken på lektionerna” (s. 32). Istället har 

eleverna sina egna lektionsprojekt, som ibland krockar rejält med lärarens. Men kan dock inte 

se eleverna som en enhet som står mot läraren, utan maktkampen gäller i lika utsträckning 

elever emellan. ”Där kämpades om makt och inflytande på olika nivåer samtidigt.” (s. 32). 

Det är dock vanligt att de elever som är emot lärarna och skolan får stå oemotsagda av de 

klasskamrater som egentligen s.a.s. står på lärarens sida och vill genomföra lektionerna som 

planerat (Garpelin 1997).   

Garpelin uppehåller sig en hel del kring termerna team, projekt och scen (eller region). Han 

förklarar det som att de framträdanden vi människor gör inför andra kan ses som att vi 

presenterar oss på scenen. I dessa framträdanden försöker vi påverka och kontrollera den 

information och de intryck andra får av oss. Varje framträdande vi gör är ett individuellt 

projekt med olika mål av varierande relevans. Dessa projekt kan vara allt från små vardagliga 

saker till större och viktigare uppnåendemål. Vidare uppträder vi ofta i team tillsammans med 

andra personer i en grupp vi för stunden tillhör. Teamen existerar bara här och nu och kan 

snabbt ändras. För att ett teamframträdande ska vara lyckat behöver dess medlemmar kunna 

lita på att alla uppträder solidariskt. Om någon medlem i teamet gör något som övriga inte 

gillar kan denne bli bestraffad, dock inte inför publiken, utan man väntar tills man är 

ensamma. Att nedvärdera publiken kan vara ett sätt att stärka det egna teamets självkänsla och 

moral (Garpelin, 1998). 

Scenen består av en främre och en bakre region. I den främre regionen framträder elever 

inför andra, i olika team, medan de i den bakre regionen inom teamet planerar och 

kommenterar sina framträdanden på scenen utan att personer utanför det egna teamet hör och 

ser vad som händer (Garpelin, 1997). 

Garpelins forskning visade att ungdomarna som deltog i studien i sina elevrollsgestalter 

försökte framställa sig så som de ville bli uppfattade av såväl lärare som klassen i stort, och 

det egna teamet. Det stöd eleverna fick från sitt team var avgörande för hur framgångsrika de 

var. Något som mycket tydligt framkom var att ungdomarna gjorde allt för att undvika att 

göra bort sig. Risken för att detta skulle hända ledde till att en del elever helt och hållit undvek 

att framträda på scenen. Dessa höll således väldigt låg profil och ansträngde sig för att inte 

synas och höras i någon större utsträckning. Det var också viktigt att inte ha en alltför 

inställsam relation till läraren (ibid). 

I en studie från 1997 skriver Garpelin om maktrelationerna eleverna emellan: ”Inom 

klassen kan man uppfatta en viss social struktur med en hierarki…som är mer eller mindre 
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fast.” (s. 168). När det gäller denna hierarki som råder i klasser verkar det vara högst tryck på 

de elever som har relativt hög status. Karin Åberg (1994) skriver att det är dessa elever som 

starkast ger uttryck för de normer som råder i gruppen, eftersom de vill öka sina chanser att 

flytta upp på rangskalan. De i toppen kan tillåtas bete sig på avvikande sätt och de som har låg 

status bryr sig inte så mycket om gruppens åsikter.  
 

Lärare och elever emellan 

 

Landin och Hellström (2001) poängterar att många konflikter i klassrummet inte handlar om 

det som sker öppet, utan bottnar i statuskamp mellan olika personer och att det ofta framstår 

som lockande att utmana en auktoritet, t.ex. en lärare. Cothran och Ennis (1997) konstaterar 

att det idag råder ett komplext förhållande mellan lärare och elever där båda innehar och delar 

maktresurserna. Studier de återger visar att eleverna var medvetna om att lärarna var beroende 

av deras samarbetsvillighet. Antingen valde de att samarbete, eller också att inte göra det. 

Olika elevstrategier var att inte delta i lektionsaktiviteterna, att påverka skeenden i 

klassrummet genom sociala relationer, att störa undervisningen eller rentav belöna läraren, för 

att styra lektionen dit de önskar. Att påverka genom sociala relationer gällde främst för de 

starka personerna i gruppen som hade förmåga att styra och få andra med sig. 

Lärarna i sin tur använde främst två olika strategier. Antingen att dra sig undan och 

undvika situationer där konflikter riskerade att uppstå eller att använda sig att ett 

belöningssystem. Olika poängsystem, som byggde på hur väl eleverna skötte sig, och betyg 

var det enklaste sättet för lärarna att få eleverna att samarbeta. Men förutsättningen var att 

kraven inte var särskilt högt ställda, så att eleverna relativt lätt kunde få höga poäng 

respektive betyg. Cothran och Ennis hänvisar också till andra studier där lärare lärt sig 

kontrollera eleverna genom att göra själva skoljobbet för eleverna enkelt. De menar också att 

denna ”framförhandlade kursplan” med låga studie- och kunskapskrav kan ge en illusion om 

att klassen är framgångsrik, eftersom eleverna är aktiva och samarbetsvilliga.  

En bidragande orsak till att lärare använder ovan nämnda metod kan vara att de känner lite 

stöd från skolledningen när det uppstår konflikter med elever. Lärare uppger att samtidigt som 

samarbetsproblem bland eleverna ökar känner de sig mer isolerade och pressade att själva 

hantera disciplinproblem (ibid). 

 
Joakim Landahl (2006) ger exempel på konkreta elevbeteenden som utmanar lärarens 

auktoritet. ”Att ha med sig kepsar, mobiltelefoner och ytterkläder i klassrummet kan ses som 

ett öppet utmanande av lärarens auktoritet…Ett annat sätt att öppet utmana lärarens auktoritet 

är genom olika typer av förhandlingar.” (s. 58). Lärare menar att undervisningen ofta blir 

förhindrad av dessa tidsödande förhandlingar, men att diskussionerna även gäller situationer 

utanför själva undervisningen, t.ex. eleverna språkbruk. Landahl hänvisar i sin avhandling 

dock till en studie av Mara Andree som visar på att förhandlingar elever och lärare emellan 

sällan handlar om själva ämnesinnehållet eftersom det är kriteriestyrt, utan om andra saker, 

t.ex. huruvida man ska sitta i klassrummet och arbeta eller få sitta någon annanstans. Ett tredje 

sätt att utmana lärarens auktoritet är att ifrågasätta såväl lärarens ämneskunskaper som 

pedagogiska förmåga. 

Granström och Einarsson (1995) hänvisar till forskning som visar att det är vanligt att de 

elever, främst pojkar, som är dominanta i klassen får extra mycket uppmärksamhet av lärare, 

som fokuserar på dessa elever för att ha mer kontroll över dem. 

 

Winograd (2002) framhåller också det faktum att elever och lärare ofta helt enkelt har olika 

syn på vad som är ett bra arbetsklimat. ”I think it’s hard for some children, especially from 
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homes that are not calm, to understand my middle-class (and middle-aged) notion of calm.” 

(s. 352). Ibland är eleverna också uppbackade hemifrån när det gäller att utmana och 

ifrågasätta lärarna. Winograd menar att eleverna påverkas tydligt när föräldrarna inte har 

förtroende för skolan och inte ger lärarna sitt stöd, utan istället kanske är öppet kritiska.  

 

Vidare konstaterar Anders Garpelin (1998) att de elever som agerar konfronterande eller 

provocerande oftast helt enkelt bara vill ägna sin lektionstid åt andra saker än det planerade 

skolarbete läraren haft i åtanke. Det är alltså sällan det egentligen handlar om läraren och 

undervisningen, eftersom lärare endast spelar en perifer roll i de flesta elevers liv. 

 

 

Ledarskap 

Lärarens roll 

 

Att läraren i teorin är den som formellt sett är ledaren i klassrummet är ganska självklart. Men 

hur är det egentligen i praktiken? Enligt Garpelin uppstår ofta en förhandlingssituation när det 

är dags för lektionen att börja. Det är dock ingenting som sker öppet, men för att läraren ska 

kunna ta rummet i besittning och få med sig eleverna måste dessa acceptera henne eller 

honom som ledare. Christina Thors ställer i sin artikel i Pedagogisk magasinet från 2008 

frågan om hur en lärare ska bli framgångsrik när det gäller att hantera just denna problematik. 

Svaret som ges i artikeln blir att hon, utifrån de samtal hon haft med lärare och forskare inom 

ämnet, konstaterar att det inte finns några enkla metoder.  Det handlar istället om att vara en 

trygg och tydlig ledare, samt att verkligen se eleverna och samtala med dem. Gunnar Ekman, 

intervjuad i artikeln, uppmanar den formella chefen, i det här fallet läraren, att ta reda på vilka 

de informella ledarna är. Lärarna bör gärna finnas bland eleverna under raster för att få inblick 

i hur det fungerar eleverna mellan och vilka personer som verkar vara tongivande. Det gäller 

alltså att vara lite detektiv (3/98). Ekman ger tips på att man då kan ställa sig frågor av typen: 

Vilka personer blir refererade ofta? Vilka personer pratas om som viktiga? Vilka lyssnar man 

på? Nästa steg blir att undersöka om de informella ledarna styr i en positiv eller en negativ 

riktning. Om det handlar om negativa ledare är det den formella ledarens uppgift att 

synliggöra och tala om att man ser vad som händer. Men tyvärr är det alltför vanligt att de 

formella ledarna inte vågar röra dåliga informella ledare, vilket gör att maktförhållandena 

ytterligare förskjuts åt ”fel” håll (Ekman 2003). Det finns alltså en risk med att välja en mer 

tillbakadragen och passiv roll när det gäller maktfördelningen i klassen. Anders Garpelin 

påtalar vikten av att kunna hantera dessa negativa krafter. Han uttrycker sig bland annat på 

följande sätt: ”om läraren inte har de informella ledarna med sig, så kan lektionen förskjutas, 

kommer inte i gång eller saboteras helt.” Han påpekar också vikten av att det är lärarens 

ansvar att organisera klassrummet (Thors -98). I sin forskning där Garpelin följt en speciell 

klass kunde han där konstatera att det i just det fallet funnits en outtalad överenskommelse 

mellan lärare och elever. 

 

Det förefaller ha handlat om en allians mellan lärare och elever, där båda parter  

accepterat de maktförhållanden som gällt i klassen såväl eleverna sinsemellan  

som mellan lärare och elever. Lärarens auktoritet har fått stå oemotsagd. Samtidigt 

 har läraren inte lagt sig i den rådande klasshierarkin eller rollfördelningen.  

Alliansen kanske främst gällt de mer inflytelserika och framgångsrika eleverna 

 (Garpelin -98, s. 95). 
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I skolans värld är det kanske extra viktigt att inte cementera de roller som finns, och målet är 

att förändra maktstrukturerna i klassrummet så att varje enskild elev uppmuntras att fatta egna 

beslut utifrån sig själv (Thors 2008). Landahl (2006) presenterar två sätt för lärare att förändra 

ett beteende i klassen. Det ena kallar han subliminering och det andra individualisering. 

Subliminering innebär att man söker påverka hela gruppen, alltså leda hela kollektivet i rätt 

riktning, medan individualisering innebär det motsatta. Alltså att fokusera på de enskilda 

elevernas beteende. 

Carol Simon Weinstein anger sex basfunktioner som hon anser att läraren bör lägga ner 

möda på för att skapa och upprätthålla för att få en väl fungerande klassrumsmiljö. Dessa 

återges av Stensmo (2008): 

 Säkerhet och skydd, såväl fysisk som psykologisk. 

 Social kontakt, mellan lärare och elever samt elever emellan. 

 Symbolisk identifikation. Klassrummet bör vara välkomnande och berätta något om 

det arbete som pågår och de elever som finns där. 

 Uppgiftsunderlättande. Klassrummet ska vara väl anpassat för det arbete som ska 

utföras. 

 Trivsel. 

 Stimulans av intellektuell utveckling. 

I läroplanerna för såväl de obligatoriska som de frivilliga skolformerna framhålls vikten av 

bland annat alla människors lika värde, jämställdhet, solidaritet och ansvarstagande. Skolan 

ska vara en social mötesplats där man strävar mot att varje elev ska utveckla en trygg 

identitet. I såväl Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) som Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet (Lpo94) sägs att undervisningen ska bedrivas i en demokratisk 

anda där eleverna blir medvetna såväl om sina rättigheter som sina skyldigheter. Läraren ska 

också klargöra skolans normer och ” tillsammans med eleverna diskutera och utveckla regler 

för arbetet och samvaron” (Lpf94 s. 13, Lpo 94 s. 9). Läraren har även en skyldighet att ”se 

till att alla [min kursiv.] elever …får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

innehåll i undervisningen” (Lpf 94, s. 14). Detta lyfts fram även av Landin och Hellström 

(2001) som framhåller den demokratiska skola vi har idag där allas röst förutsätts vara lika 

mycket värd. Vidare skriver de att det är lärarens uppgift att skapa ett sådant klimat ”att alla 

medlemmar trivs och känner sig respekterade” (s. 59). Som Granström (1992) framhåller kan 

beteendemönster som befästs i skolan få viktiga konsekvenser: ”Vissa elever förbereds och 

tränas redan i skolan för att i vuxen ålder kunna underkasta sig, medan andra elever får lära 

sig att dominera över andra. Detta är något som knappast står i överensstämmelse med 

utbildningspolitiska mål och ambitioner.” (s. 24).  

 

Ledar-/lärarstilar 

 

Olika lärare har olika lärar- eller ledarstilar, som förutom att spegla den egna personligheten 

även är ett medvetet val utifrån kunskaper och erfarenheter. I slutet av 1930 –talet 

genomfördes de första studierna av ledarskap av Lewin och Lippit som definierade tre olika 

ledartyper: auktoritära, demokratiska och låt-gå-mässiga. Denna indelning används 

fortfarande idag, dock under termerna ledarorienterade, grupporienterade och passiva 

ledarskap (Maltén 1992). Den ledarorienterade läraren fattar alla beslut själv, ger 

detaljinstruktioner och håller distans till gruppen. Den grupporienterade läraren tillåter 

gruppen att vara aktiva i planering och genomförande och finns till som stöd när någon 

behöver hjälp. Den passive läraren överlämnar ansvaret till gruppen och lägger sig i så lite 

som möjligt. I undersökningar har det visat sig att den ledarstyrda gruppen utför mest arbete, 
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medan den demokratiskt styrda får bäst resultat. Passivt ledarskap ger sämst resultat. Om den 

auktoritäre ledaren lämnar eleverna en stund slutar de arbeta, medan de fortsätter om de har 

någon av de andra två typerna av lärare (Maltén 1992, Maltén 2000, Stensmo 2000).  

Ett annat sätt att studera olika typer av ledarskap är en tvådimensionell ledarskapsmodell 

som fördes fram av Robert Blake och Jane Mouton. Där bestäms ledarstilen utifrån graden av 

uppgifts- respektive personinriktning. Låg profil på båda dimensionerna representerar det 

passiva ledarskapet. Den som har hög uppgiftsfokusering tar i huvudsak hänsyn till resultat 

och mindre hänsyn till människorna i organisationen. En ledare som är personinriktad ser 

främst till medarbetarna som personer och på deras trivsel och därför hamnar arbetet som ska 

utföras i periferin (Maltén 2000).  

Läraren har inte bara rollen av utbildare, utan även av fostrare – i olika grad beroende av 

elevernas ålder. Forskning som studerar föräldrar som fostrare talar ofta om fyra olika 

fostransstilar: auktoritär, eftergiven, oinvolverad och auktoritativ. Dessa att överföra även till 

lärarrollen, och blir då nog så relevanta som tidigare presenterade ledartyper. Särskilt om man 

ser läraren som professionell fostrare (Thornberg 2006). 

Den auktoritära fostraren betonar lydnad och respekt och ger inte utrymme för t.ex. 

förhandling. Eftergiven fostrarstil innebär att barnet bemöts med värme och acceptans (även 

av dåligt beteende) och tillåts fatta sina egna beslut. Det sätts upp få regler och ställs lite krav. 

En oinvolverad fostrare är minimalt engagerad i barnets liv och ser sin uppgift som fostrare 

som en börda. Auktoritativ fostrarstil innebär att det finns regler och krav och en förväntan om 

att barnet vill samarbeta. En auktoritativ fostrare lyssnar på barnet, förklarar och ger utrymme 

för förhandling. Studier har visat att barn till auktoritativa föräldrar bl.a. är mer 

samarbetsvilliga, självständigare, har positivare självbild och är mer socialt kompetenta än 

andra barn (ibid). 

Mariann Landin och Christina Hellström (2001) redogör i sin bok Lärarledarskap för ett 

annat sätt att dela in ledar typer. Till skillnad från de tidigare presenterade finns när det gäller 

denna indelning ingen värdering där någon typ är mer eftersträvansvärd än någon annan, utan 

samtliga har sina egna för- och nackdelar. 

De operativa ledarna är målinriktade och hanterar beslutfattande och problem på ett lätt 

och snabbt sätt. De är ofta bra på utvärdering, men kritiska till att jobba i arbetslag eftersom 

de tycker det blir ineffektivt. Ibland kan tempot bli väl högt och signaler man sänder ut kan 

leda till att man uppfattas som överlägsen. De innovativa ledarna är orädda och kommer 

ständigt med nya idéer som de ofta marknadsför alltför påstridigt. De är positiva, har gott 

självförtroende och är ofta populära hos skolledningen. Ibland är de inte realistiska i sina 

planer och de kan brista i uthållighet. Administrativa ledare är relativt ovanligt bland dagens 

lärare. De är noggranna och systematiska och lovar aldrig mer än de kan hålla. Däremot 

brister de i flexibilitet och kan uppfattas som negativ när det gäller förslag och förändring. 

Ledare av typen coach är idag populära. De är bra på att skapa en god stämning och satsar 

mycket på att se till att komma väl överens med sina grupper. En lärare av den här typen tar 

gärna ansvar både för att enskilda elever och kollegor har det bra, och de är inte rädda för att 

hantera konflikter som uppstår. De negativa sidorna kan vara att coachen är alltför snabb att 

ingripa i andras konflikter och att relationer blir så viktiga att själva arbetet kommer i 

skymundan (ibid). 

Maltén hänvisar till Paul Hersey och Ken Blanchard som har forskat om 

situationsanpassat ledarskap och presenterar fem faktorer som ledare har att ta hänsyn till.  

 ledaren själv 

 gruppens kompetens och mognadsnivå 

 gruppens unika miljö och skolkod 

 uppgiftens art  

 tid till förfogande (Maltén 2000). 
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Att bestämma vilken typ av ledarskap som är bäst, låter sig alltså inte göras endast utifrån 

teorier. Landin och Hellström (2001) poängterar för just lärares situation vikten av att ta 

hänsyn den grupp, de elever, man möter i klassrummet.  

 

En betydande del av en lärares ledarskap handlar om konflikthantering. Landin och Hellström 

presenterar i sin bok (2001) fyra konfliktstilar, från början beskrivna av Virginia Satir. 

Blidkare vill undvika konflikter av rädsla för att antingen förstöra en relation eller förlora 

status eller respekt. Klandrare kan ofta verka en aning skrämmande genom sitt sätt att hårt 

och rakt anklaga andra för olika saker, men har svårt att själva ta kritik. Kalkylerare bemöter 

kritik på ett sakligt och förnuftigt sätt och reagerar sällan med känslor, av rädsla för att tappa 

balansen och komma i underläge. Avledare får helt enkelt sällan kritik, av den anledningen att 

de charmar alternativt skämtar sig ur ansvarsfrågor.  

 

Informella ledare 

 

Gunnar Ekman, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, har forskat och skrivit 

en hel del om informellt ledarskap. Ekmans arbeten handlar främst om arbetsplatser och 

således förhållandet mellan vuxna anställda och deras chefer. Men en del av hans slutsatser 

går att överföra även till skolan och elevernas värld. Han säger bland annat om de informella 

ledarna att: ”De hör, och styr, sådant som sker utom syn och hörhåll för den formella chefen.” 

(s. 112). Som det sägs i tidigare nämnda artikel i Pedagogiska magasinet är det inte alls säkert 

att det är de elever som syns och hörs mycket som är ledarna. Det kan vara någon helt annan 

som håller i trådarna. ”Men det är inte alltid lätt att upptäcka en informell ledare, säger Britt-

Marie Lithammer. Han eller hon kanske inte visar det öppet. Då får du kämpa mot någonting 

som inte syns och det är tufft.” (Thors, 2008, s. 40). Man ska dock inte glömma att en 

informell ledare också kan vara en positiv kraft att räkna med. I en skolklass kan en enda elev 

ha så stark ställning bland kamraterna att det leder till en ohållbar situation. Landin och 

Hellström (2001) berör detta: 

 
Där fanns det en mycket stark ledare som många av de andra i klassen  

såg upp till. Denna elev hade problem med att acceptera mitt ledarskap 

 och markerade detta mycket tydligt både i och utanför klassen (s. 39). 

 

En undersökning (Granström 1992) gällande ledargestalter i klassrummet visar bland annat på 

följande. När det gällde interaktionen elever emellan uppenbarades ett dolt mönster som 

visade att dessa ledare hade rätt att bemöta sina klasskamrater negativt, nedlåtande och t.o.m. 

förtryckande samtidigt som de själva fick uppmuntran och uppskattning tillbaka. När det 

gällde ledargestalternas förhållande till lärarna visade det sig att de i jämförelse med övriga 

elever fick större friheter. De tilläts vandra omkring i rummet, öppna fönstren eller gå ut utan 

att fråga om lov. En underförstådd överenskommelse fanns mellan lärare och informella 

ledare om att sådant beteende accepterades av just dessa elever så länge det inte var alltför 

störande. Dessa elever kom ofta sist in i klassrummet och när de kom för sent ledde det inte 

till någon reaktion från lärarna. Vidare visade undersökningarna att de informella ledarna i ca 

80 % av fallen placerade sig längst bak i klassrummet och att de också flyttade bänkarna ur 

sina ursprungliga positioner och bildade egna små grupper med sina ”adepter” runt sig. Detta 

tilläts av lärarna trots att de visste att denna fria placering ofta bidrog till att det blev oroligare 

i klassrummet. Detta visade alltså att de informella ledarna åtnjöt positiv särbehandling även 

av lärarna, vilket stärkte deras ställning och s.a.s. sanktionerade deras överlägsna inställning 

(Granström och Einarsson, 1995). Iakttagelser visade att ledargestalterna bland eleverna både 
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tar och ges större utrymme i klassrummet än övriga elever, både på ett geografiskt och ett 

psykologiskt plan. Och såväl lärare och övriga elever möjliggör detta. Det visade sig också att 

både skolledare och högstadieelever utifrån filmsnuttar på 90 sekunder i många fall lyckades 

identifiera hälften av ledarna i de grupper som deltog i studien (Granström 1992). 
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Metod 
 

Val av metod 
 

Utifrån en enkät som delades ut till samtliga lärare på de skolor där jag hade möjlighet att 

genomföra mitt arbete fick jag en uppfattning om hur jag skulle kunna utforma min 

undersökning. Dels frågade jag vilka lärare som skulle kunna tänka sig att delta i en studie 

och dels på vilket sätt de kunde tänka sig att medverka. På så sätt kunde jag sedan bestämma 

exakt vad jag skulle undersöka och hur detta skulle gå till. 

 Min undersökning syftar till att försöka ta reda på hur informella ledare bland elever i 

grundskolans år 9 och på gymnasiet påverkar det dagliga arbetet i skolan. I mina 

frågeställningar vill jag ta reda på hur olika lärare gör för att identifiera de informella ledarna, 

hur dessa påverkar arbetet i klassrummet och hur lärare gör för att hantera dessa elever. För 

detta syfte kommer jag att använda mig av både observationer och intervjuer. Det kommer 

således att främst röra sig om en kvalitativ undersökning enligt Patel och Davidssons (1994) 

beskrivning att denna typ av undersökningar rör sig om att skaffa en djupare kunskap och 

försöka förstå och analyser helheter. Trost (2005) säger också att om mitt syfte är att hitta 

eller förstå olika handlingsmönster så är en kvalitativ studie passande.  

 

Kvalitativa intervjuer 

 

Trost (2005) rekommenderar att man vid kvalitativa intervjuer inte har frågeformulär med i 

förväg formulerade frågor, eftersom den intervjuade ska ha möjlighet att påverka 

ordningsföljd och delaspekter. Man kan istället hålla sig till en lista med frågeområden som 

bör vara ganska kort och ta upp stora delområden. Intervjuaren ska dock själv veta mycket väl 

vilka dessa frågeområden är och man ska naturligtvis även vara väl inläst på ämnesområdet. 

Denna typ av intervju har enligt Patel och Davidssons (1994) indelning relativt låg 

standardisering men en högre grad av strukturering. Trosts (2005) definition av strukturering 

innebär att studien bör handla om en och samma sak och inte spreta, och den förberedda 

guiden man som intervjuare utgår ifrån ska ha en logisk följd. Sedan är det möjligt att själva 

intervjun kommer att ha en helt annan struktur.  

Jag har valt att utgå ifrån ett antal mer eller mindre tydligt formulerade frågeställningar 

som fungerar som stöd och utgångspunkt för mina intervjuer (se bilaga 4). Men jag har inte 

följt dessa formuleringar till punkt och pricka, utan haft dem som en vägledning för att 

kontrollera att intervjuerna avhandlat de områden jag haft för avsikt att ställa frågor om.  

 

Observationer 

 

Enligt Patel och Davidsson (1994) ska en vetenskaplig observation vara systematiskt planerad 

och informationen ska också registreras systematiskt. De menar också att observationer är 

passande när det gäller att få information om beteenden, t.ex. fysiska handlingar, verbala 

yttranden, relationer och känslouttryck i naturliga situationer. Observationer kan genomföras 

på olika sätt, och från början hade jag tänkte att det sätt som skulle passa bäst för mitt syfte är 

att i förväg bestämma vilka beteenden och skeenden som ska observeras och utifrån det göra 
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ett observationschema, det som benämns strukturerad observation. Det visade det sig dock att 

det istället passade bättre med en något mer ostrukturerad observation. Dessa används oftast 

när man vill få så mycket information som möjligt när det gäller ett visst område och den 

genomförs ofta på så sätt att observatören skriver ner nyckelord och mindre utförliga 

noteringar (Patel och Davidsson 1994). Istället för ett fastställt observationsschema hade jag 

ställt upp ett antal beteende som med hänsyn tagen till vad tidigare forskning visat var 

värdefullt för mitt syfte att observera (se bilaga 3). 

Observatörens roll indelas ofta i fyra olika kategorier: känd deltagande, okänd deltagande, 

känd icke deltagande samt okänd icke deltagande (ibid.) I mitt fall gällde icke deltagande 

känd observatör. 

 

Forskningsetik 
 

I samband med planeringen av studien gjordes ställningstaganden med hänsyn till rådande 

forskningsetik. Först delades en enkät ut till undervisande lärare på de deltagande skolorna 

där jag kort presenterade mitt arbete och där de gavs möjlighet att medge eller avböja intresse 

för att delta. Sedan valdes några lärare ut och jag presenterade då min undersökning och dess 

syfte närmare och tillfrågade dem muntligt. När det gäller skolelever lyfter Steinar Kvale 

(1997) frågan om vem det är som ska ge sitt godkännande, om det är rektor, lärare, föräldrar 

eller eleverna själva. Med hänsyn till elevernas ålder och undersökningens utformning blev 

det i detta fall så att de undervisande lärarna och rektorerna gav sitt godkännande. De 

deltagande eleverna som gick i de klasser som observerades fick också information om att jag 

skulle delta under några lektioner som observatör och fick i samband med detta tillfälle att 

komma med frågor eller invändningar. Däremot bedömde jag att det i det här fallet inte 

krävdes samtycke från vårdnadshavare. I enlighet med Kvale (1997) kommer jag att skydda 

undersökningspersonerna i den mån det är möjligt, och eftersom studien genomfördes på en 

liten ort kommer jag därför att presentera deltagarna med så få detaljer som möjligt eftersom 

detta inte heller är väsenligt för studien. Som bl.a. Trost (2005) påpekar vikten av 

informerades alla deltagande också om den tystnadsplikt och konfidentialitet som de skyddas 

av. 

 

Informanter 
 

Observationerna genomfördes i två grupper som jag själv är bekant med, en i grundskolans år 

nio och en i gymnasiets år ett. Att undersökningen gjordes i dessa grupper berodde delvis på 

praktiska omständigheter, som att det passade att besöka dessa grupper under just den 

tidpunkt jag planerade att genomföra observationerna och att flera av de lärare som 

undervisade grupperna hade accepterat att delta. Jag ville också ha med två grupper med 

ungefär lika antal elever där åldersskillnaden mellan de två grupperna inte var så stor. 

Gruppen på gymnasieskolan består av elever från två olika teoretiska program.  

Deltagande lärare undervisar antingen i grundskolans senare år och eller på gymnasiet, 

alternativt i båda skolformerna. Då jag valde ut vilka lärare jag skulle tillfråga var det några 
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kriterier jag gärna ville uppfylla. Dels att jag skulle ha lärare av båda könen och i något olika 

åldrar och olika antal år i yrket. Dels försökte jag se till att de skulle representera olika ämnen 

och även i viss mån olika lärartyper med olika undervisningsmetoder. Trost (2005) skriver att 

man vid kvalitativa studier oftast vill försöka få en så stor variation som möjligt där urvalet 

ska vara heterogent inom en given ram. Det bör alltså finnas variation, men ingen deltagare 

bör vara extremt avvikande. Man gör utifrån ett antal variabler ett strategiskt urval. Med 

hänsyn till studiens omfattning begränsade jag mig till att intervjua fyra personer.  

 

Genomförande 

Observationer 

Observationerna genomfördes inom loppet av en vecka under vårterminen 2010. Jag 

observerade totalt fyra lektioner om ca 40 minuter: två lektioner på gymnasiet med två olika 

lärare och två lektioner på grundskolan med två olika lärare. Samtliga lektioner var i 

teoretiska ämnen där läraren delvis hade gemensamma genomgångar och eleverna delvis 

arbetade på egen hand med sina uppgifter. Vid det ena observationstillfället på gymnasiet 

visade det sig att gruppen samläste det aktuella ämnet med ytterligare elever, vilket jag inte i 

förväg fått information om. Det visade sig också att gruppen var för stor för att alla skulle få 

plats i klassrummet, varför läraren efter en gemensam inledning delade upp eleverna i två 

klassrum. Jag delade därför upp min tid och satt kortare stunder med båda grupperna. Inga 

elever var dock frånvarande vid det tillfället. Vid det andra observationstillfället på gymnasiet 

var två elever frånvarande. På grundskolan var inga elever frånvarande vid det första tillfället 

och en elev vid det andra. Jag förde anteckningar för hand. Läraren visste i förväg att jag 

skulle studera samspel och relationer såväl eleverna emellan som mellan lärare och elever.  

 

Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes veckan efter observationerna. För att få situationen så avslappnad 

och naturlig som möjligt valde jag att även här föra anteckningar för hand. Intervjuerna 

genomfördes med varje lärare för sig under skoltid i ett avskilt rum som ofta används för 

mindre möten och enskilda samtal. Jag utgick från ett frågeformulär, men intervjuerna hade 

ändå i hög grad formen av ett samtal inom ramen för ämnet ”informella ledare i 

klassrummet”. Varje intervju tog ca 30 minuter. Efter observationerna men innan intervjuerna 

hade jag talat om för de deltagande lärarna att intervjun skulle handla om informellt ledarskap 

bland elever. 

 

Analysmetod 
 

Såväl Trost som Patel och Davidson (1994) menar att man inte kan rekommendera ett enda 

sätt att bearbeta kvalitativa intervjuer. Det finns alltför många och alltför olika varianter för att 

de enkelt och kortfattat ska kunna sammanfattas i en handledning för vetenskapligt skrivande. 

Trost (2005) delar in arbetet med en studie i tre delar: insamling, analys och tolkning. Han 

framhåller dock att dessa tre steg inte är helt åtskilda, utan att de till viss del sker parallellt. 
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Redan när man genomför en intervju gör man viss tolkning. Trost anser dock inte att allt 

analysarbete ska ske i direkt samband med intervjuerna. Man kan behöva viss distans, 

samtidigt som man inte ska vänta för länge så man inte längre har intervjun i färskt minne.  

Jag sammanställde, analyserade och tolkade intervjuerna inom ca en vecka efter 

genomförandet. Trost påtalar också vikten av att inte övertolka sitt material och läsa mellan 

raderna och man ska också tolka svaren kritiskt och granskande. Patel och Davidson (1994) 

poängterar att det är viktigt att skriva ner så mycket som möjligt, t.ex. tankar och 

frågeställningar som dyker upp vid olika tillfällen. Under analysarbetet ska man ha i åtanke att 

målsättningen med studien är att finna mönster, teman och kategorier i sitt material.  

Jag har valt att i min analys av intervjuerna använda mig av meningskoncentrering, 

nämligen en sorts sammanfattning av kärnan i det intervjuobjekten svarat. (Kvale 1997). Jag 

redovisar således inte rena citat av informanterna, utan har sållat ut det mest väsentliga och 

återgett det i mer koncentrad och skriftspråklig form. Jag har dock i stor utsträckning använt  

mig av lärarnas egna ord och formuleringar. Utifrån lärarnas svar har jag valt att redovisa 

intervjuerna under rubriker i form av frågor som grundar sig på mina frågeområden. 

Observationerna sammanställdes i tabeller utifrån de nyckelbegrepp jag valt att studera, 

och dessa tabeller har jag sedan sammanfattat och kommenterat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Resultat 

Observationer 
Eleverna numrerades slumpvis utifrån den placering de hade vid det första 

observationstillfället. Samma elev har alltså hela tiden samma nummer i följande redovisning.  

När det gäller normbrytande beteende står ett kryss står för att eleven uppvisat ett visst 

beteende och fetstil betyder att han/hon gjort det vid upprepade tillfällen.  

När det gäller negativa och positiva kommentarer står ett minustecken för att eleven utdelat 

negativa kommentarer till andra medan ett plustecken står för att han/hon mottagit positiva 

kommentarer. 

När det gäller talutrymme står ett litet kryss för att eleven deltagit i samtal som rörde 

lektionsarbetet och fetstil att hon/han upptagit stor del av talutrymmet och detta inkluderar 

även att man talat högt om sådant som inte hör till ämnet.  

När det gäller placering i klassrummet betyder ett kryss att eleven suttit längst bak i 

klassrummet, alltså den placering som ofta reserveras för klassens ledargestalter. 

För redovisningen av lärarrespons står ett plustecken för positiv feedback och minustecken 

för negativ feedback, t.ex. tillsägelse. 

Bokstaven F betyder att eleven var frånvarande vid observationstillfället. 

 

Lektion 1 gymnasiet 

 

Normbrytande beteende 

Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Normbrytande  X  x        x x   
Lärarrespons                
 

Kommentarer elever emellan 

Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Kommentarer             -   
Lärarrespons                

 

Talutrymme under lektionen 

Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Talutrymme x x x x  x x x  x x X X   
Lärarrespons                
 

Placering i klassrummet 

Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Placering  x    x x     x x   
Lärarrespons                
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Sammanfattning och kommentar: 

Eleverna var p.g.a. sitt antal uppdelade i två klassrum. I det ena klassrummet arbetade alla 

elever fokuserat med skolarbete, medan några av eleverna i det andra klassrummet var relativt 

ofokuserade och ”tjafsade” en del med varandra. I båda klassrummen fanns fler elever än de 

som egentligen ingick i min studie, vilket försvårar och komplicerar resultatredovisningen 

eftersom man kan anta att elevernas beteende påverkas av att grupper ser betydligt annorlunda 

ut än i de flesta andra undervisningssituationer. De elever som inte var en del av min 

informantgrupp finns inte heller med i denna redovisning, trots att de uppvisade flera av de 

beteenden som jag studerade.  

Elev 12 och 13 upptar förvisso stor del av talutrymmet och de pratade till största delen om 

annat än det lektionen handlade om, men det verkade inte som om de påverkade andra utan 

snarare att de lät sig påverkas i sitt beteende av elever som vanligtvis inte ingår i gruppen. 

Min bedömning av lärarens roll var att han var relativ passiv när det gällde att styra arbetet, 

vilket också syns i dessa tabeller. Han gick runt och stannade hos de elever som bad honom 

om hjälp och han gav inga tillsägelser till de elever som ägnade sig åt annat än det de 

förväntades göra.  

 

 

Lektion 2 gymnasiet 

 

Normbrytande beteende 

Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Normbrytande  x          F F F  
Lärarrespons                

 

Kommentarer elever emellan 

Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Kommentarer            F F F  
Lärarrespons                

 

Talutrymme under lektionen 

Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Talutrymme X x X x x X X   x x F F F  
Lärarrespons + + + + + + +   + +     

 

Placering i klassrummet 

Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Placering    x  x x x    F F F  
Lärarrespons                
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Sammanfattning och kommentar:  

Dessa gymnasieelever var under detta observationstillfälle fokuserade på lektionsarbetet och 

uppvisade mycket få normbrytande beteenden. Några av eleverna var dock märkbart mer 

dominerande när det gäller talutrymme. Utifrån mina studier av tidigare forskning skulle jag 

utse elev 6 och ev. elev 7 till ledargestalter i klassen – dock inte som negativa ledare såsom 

dessa definierats i detta arbete, utan snarare som positiva eftersom lektionen ägnades åt 

skolarbete samtidigt som flertalet elever deltog och såväl ställde som svarade på frågor. Elev 

6 är den elev som framträder mest på scenen, för att använda Anders Garpelins term. Han för 

delvis talan för hela gruppen och vid några tillfällen avbryter han såväl andra elever som 

läraren. Hans inlägg rör sig dock alltid inom ramarna för lektionsarbetet. Vid ett tillfälle 

skämtar läraren med honom. Han söker också vid upprepade tillfällen ögonkontakt med mig. 

Elev 2 uppvisar vid båda observationstillfällena normbrytande beteende, men han verkar inte 

på andra sätt ha någon särskilt stark position i gruppen.  

Min upplevelse var att läraren tydligt styrde arbetet. Det framkommer delvis genom att 

hon, som tabellen visar, gav respons på alla elevers yttranden. Tabellen visar också att det 

förekom ytterst få normbrytande beteenden. Lektionen hade som jag nämnt starkt fokus på 

ämnesinnehållet, men det fanns ändå visst utrymme för skämtsamheter och frågor. 

 

Lektion 1 grundskola 

 

Normbrytande beteende 
Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Normbrytande    x  x X X X X X      x  
Lärarrespons       - -  -         

 

Kommentarer elever emellan 

Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Kommentarer        +  +     +* +*   
Lärarrespons                   
* Dessa kommentarer bör förmodligen utifrån situationen och tonfallet tolkas som ironiska. 

 

Talutrymme under lektionen 

Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Talutrymme x x x x   X X X X X    x x x  
Lärarrespons                   

 

Placering i klassrummet 

Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Placering      x x x x x x        
Lärarrespons                   
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Sammanfattning och kommentar: 

Som tabellerna visar är det elev 7, 8, 9, 10 och 11 som är mest dominerande. Aktiviteterna 

kretsade dock mycket kring elev 10. Detta syntes genom att flera elever satt vända emot 

honom och elev 9 flyttade sin bänk för få att sitta nära honom. Elev 10 fick positiv respons 

och stöd i det han sa av kamraterna och han upptog i särklass mest taltid. Ingen av 

klasskamraterna kommenterade att han läste väldigt länge när det var högläsning, men några 

av flickorna tittade efter ett tag upp som om de undrade varför han bara fick fortsätta utan att 

läraren bröt in.  Han är kort sagt den elev som tydligast uppfyller de kriterier som tidigare 

presenterats för vad som utmärker en informell ledare bland elever.  

Läraren var relativt passiv i sitt hanterande av normbrytande elever och när det gällde att 

fördela talutrymmet. Elev 7, 8 och 10 blev tillsagda vid något tillfälle, men inte alls varje gång 

de betedde sig normbrytande. Detta ledde till att en grupp elever dominerade 

klassrumsutrymmet, men de fick däremot inte särskilt mycket mer uppmärksamhet av läraren 

än övriga elever. 

 

Lektion 2 grundskola 

 

Normbrytande beteende 

Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Normbrytande x  x x   X F F x X x    x x  
Lärarrespons   - -   -   - - -       

 

Kommentarer elever emellan 

Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Kommentarer                   
Lärarrespons                   

 

Talutrymme under lektionen 

Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Talutrymme x x X X x x X F F x x X  x x X X  
Lärarrespons                   

 

Placering i klassrummet 

Elev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Placering x  x   x x     x       
Lärarrespons                   
 

Sammanfattning och kommentar:  

Under denna lektion satt eleverna och jobbade i sina böcker, och hade alltså inga 

gemensamma diskussioner. Eleverna 3, 12, 16 och 17 upptog under denna lektion en relativt 

stor del av talutrymmet, men det rörde sig främst om småprat med bänkkompisarna och det är 

därför tveksamt om det borde redovisas här, eftersom det inte nämnvärt störde eller påverkade 
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övriga elever. En betydande del av talutrymmet handlade också om att be läraren om hjälp. 

Elev 8 och 9 var tyvärr frånvarande denna lektion. 

Läraren var, som tabellen också visar, inte helt konsekvent i sitt bemötande av 

normbrytande beteende. Elev 10 och 11 fick mest spontan uppmärksamhet av läraren. Han 

gick fram till dem ett flertal gånger utan att de bett om hjälp. Vid tre tillfällen gick han 

igenom tal de behövde hjälp med på tavlan, medan det endast hände en gång med ytterligare 

en elev. Övriga elever fick hjälp vid sina bänkar. Elev 10 fick mer positiv respons från läraren 

i form av leenden och skratt, och han var också den enda elev läraren rörde vid, detta i form 

av en lätt klapp på axeln. Tilläggas kan att denna lärare är vuxenansvarig för elev 10 och 

alltså den som har kontakt med hemmet i de fall det behövs. Jag noterade också att elev 10 

och 11, efter lektionen fick lärarens godkännande att komma in och ”hänga” i lärarrummet, 

något jag inte sett andra elever få tillåtelse till.  

 

Intervjuer 
 

Lärare 1 samt 3 är kvinnor och lärare 2 samt 4 är män. Som jag tidigare beskrivit återger jag 

lärarnas svar i koncentrerad form, och det rör sig således inte om direkta citat. I de fall det 

endast finns streck som svar betyder det att läraren inte gav något direkt svar på den frågan. 

 

Finns det informella ledare i alla klasser? 

 

Lärare 1: 

Ja, det finns i de flesta klasser, man jag tänker oftast i termerna hög – och lågstatuselever och 

massan. 

 

Lärare 2: 

Ja, i de flesta klasser. 

 

Lärare 3: 

Det har hänt att det är en enda tydlig ledare. 

 

Lärare 4: 

Det är ovanligare med positiva ledare. Negativa ledare är övervägande. 

 

Hur visar sig de informella ledarna? 

 

Lärare 1: 

De hörs. Till exempel när man ska välja saker och fatta beslut gemensamt. En typisk negativ 

ledare härskar ofta genom att söndra. De vägrar arbeta, stör läraren, stör andra elever o.s.v. 

 

Lärare 2: 

En positiv ledare tar initiativ till att börja jobba och visar att man vill. Negativa ledare ägnar 

sig inte åt det de ska. De har en attityd att skoljobbet inte är viktigt och de drar med sig andra. 
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De lyssnar inte och gör inte som de blir tillsagda. De misstolkar och frågar om och om igen 

vad det är de ska göra. 

 

Lärare 3: 

Hur de släntrar in i klassrummet visar status. 

De ’råkar’ stöta till andra eller deras bänkar. De ger dubbeltydiga kommentarer. De visar med 

kroppsspråk. Hur de sitter, vänder stolen och bänken eller kroppen mot eller ifrån någon. De 

kan ’stänga igen’ eller ’öppna sig’. De kan t.ex. lägga upp benen över någon annan elev på ett 

sådant sätt att det visar dominans. När det är högläsning är det ofta helt tyst när 

högstatuselever läsare, men man visar inte samma respekt mot lågstatuselever. Då kan det 

småpratas eller viskas. 

 

Lärare 4: 

De kan t.ex. ge förnedrande kommentarer. Flickor är ofta mer diskreta och har en makt vi 

lärare inte ser, och så har de ’hantlangare’ i klassrummet. 

 

Hur kan man göra för att finna de informella ledarna? 

 

Lärare 1: 

Som svensklärare får man det ibland på pränt i en uppsats. Alltså någon annan elev som 

skriver något. Om en elevs kapacitet när det gäller skolarbete är låg, men initiativrik när det 

gäller andra ’upptåg’ kan man fråga sig om det är någon annan som ligger bakom. Man får 

bida sin tid tills man tar den eleven ’in flagrante’. 

 

Lärare 2: 

Intuition. 

 

Lärare 3: 

Om det finns starka kringgrupper dröjer det innan man får klart för sig vem som styr vem. 

Man ser hur det påverkar övriga elever när vissa elever är borta. 

 

Lärare 4: 

Klasskamrater kan ge information och signaler. Man märker det tydligast när den personen är 

borta. 

 

Hur kan relationen vara mellan de informella ledarna och övriga elever? 

 

Lärare 1: 

Det är sällan eleverna själva inte vet vem som är ledare, men det händer att vi lärare blir 

duperade. 

 

Lärare 2: 

Eleverna har nog bättre koll än lärarna på vilka som är ledare. Det händer saker utanför 

klassrummet som är väsentligt för statusbyggandet. Negativa ledare sprider en negativ attityd 
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och stör ofta de andra eleverna. Det kan hända att de trycker ner vissa elever och det kan ske 

väldigt sofistikerat med miner och antydningar som lärarna inte alltid ens märker. 

 

Lärare 3: 

Andra elever kan försöka sätta ledarna på plats, t.ex. genom att säga ’lägg av’, ’väx upp’. 

Ibland kan det bli som att man har två klasser i samma klassrum. De kämpar inte om samma 

makt. 

 

Lärare 4 

Andra elever kan vara ’rädda för’ ledarna. En del tiger i klassrummet och vågar inte visa vad 

man kan eller inte kan. En del ska visa sig på styva linan för ledarna. 

 

Hur kan man stärka övriga elever? 

 

Lärare 1: 

Genom enskilda samtal. 

 

Lärare 2: 

------ 

 

Lärare 3: 

Genom t.ex. tyst respons. Blickar, nickar m.m. Om stämningen är bra kan man prata i större 

grupp, t.ex. om de övriga elevernas rättigheter. Man kan prata allmänt eller medvetet jobba 

kring vissa teman i t.ex. so-ämnena. 

 

Lärare 4: 

Om man har små klasser lyckas man se och bekräfta alla elever. Men i större grupper fixar 

man inte det. 

 

Hur hanterar man dessa ledarelever om de har en negativ inverkan på klassen? 

 

Lärare 1: 

Man försöker dämpa ledaren. Man försöker utnyttja den personens ledaregenskaper, men 

’vända’ honom/henne så det blir ett positivt ledarskap. Man får försöka vara diplomat. 

 

Lärare 2: 

Ibland ber jag dem lägga av, eller kan till och med säga ’håll käften’. Man får agera i 

klassrummet. T.ex. säga: ’nu får du vara tyst för X pratar’. Timing är viktigt. Det måste ske 

vid precis rätt tillfälle om man ska ingripa.  

 

Lärare 3: 

Prata med eleverna (ledarna) enskilt och säga vad man ser. Försöka vända dem så de blir 

positiva ledare istället. Men det gör man inte med vilken elev som helst. Timing är viktigt. 

Man måste välja rätt tillfälle. 
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Lärare 4: 

Det är olika beroende på situation och person. Ibland får man försiktigt tassa fram. Speciellt 

om man är på väg att få det att fungera i klassrummet. I vissa fall gäller konfrontation. Eller 

att handgripligen förflytta eleven ur klassrummet. Ibland försöker man prata förstånd. Man 

läser av situationer och försöker göra det bästa. Det bästa är om man kan neutralisera dem. 

 

Vilka elever har enligt dig ledarpositioner i den klass jag observerat? 

 

Lärare 1: 

Elev 12. 

 

Lärare 2: 

Vet inte riktigt. Möjligtvis elev 12. 

 

Lärare 3 

Elev 10. 

 

Lärare 4: 

Elev 10. Men kanske är det så att elev 11 egentligen styr honom. Och i höstas hade vi en 

situation som kan få en att fundera om det är ’tjejgänget’ som är starkast. 

 

Sammanfattning och kommentar: 

Samtliga lärare var överens om att det i de allra flesta klasser finns ledargestalter. Negativa 

ledare ägnar sig inte åt det de ska, utan har en attityd att skoljobbet inte är viktigt och de stör 

både läraren och andra elever. De kan ge nedsättande kommentarer och visa med kroppsspråk 

att de har en högre status. När de t.ex. läser högt är övriga elever tysta.  

Flickledare kan vara svårare att upptäcka än pojkledare. Ibland kan man på olika sätt få 

information av övriga elever om vem som är ledare, men lärare använder även sin intuition. 

Ofta visar det sig också genom hur en grupp påverkas när en viss elev är frånvarande. Flera av 

lärarna menar att eleverna har bättre koll på vilka som är informella ledare än vad lärarna har. 

Lärarna är också överens om att negativa ledare påverkar övriga elever. Ibland kan det 

bildas grupperingar i klassrummet som knappt verkar ha något med varandra att göra.  

Olika lärare använder olika strategier för att stärka övriga elever, både genom samtal och 

genom olika typer av riktad uppmärksamhet. För att hantera situationer med negativa ledare i 

en grupp försöker de intervjuade lärarna exempelvis dämpa ledarens roll och försöka skapa en 

god relation till honom/henne. I vissa fall försöker de vända personen till att bli en positiv 

ledare. Det verkar sällan förekommande att lärarna använder sig av direkt konfrontation med 

dessa elever. De båda männen uppger att de i vissa fall agerar lite mer handgripligt i 

klassrummet, men de är ense om att timing är viktigt om man ska agera. Värt att notera är att 

de båda kvinnorna sade sig använda sig av samtal – enskilt eller i grupp – medan ingen av 

männen nämnde detta. Detsamma gäller i fråga om att försöka vända ledarna till att bli 

positiva.  
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När det gäller de grupper jag observerade pekade lärarna ut samma elev/-er som ledare. 

Det var även dessa elever som jag själv, med stöd i den forskning jag återger i min bakgrund, 

identifierade som informella ledare efter mina observationer. 

 

Vilken lärar-/ledartyp anser du dig vara?  

 

Lärare 1: 

Placerar sig mellan grupp- och ledarorienterad. 

Identifierar sig mest med den auktoritative ledaren. 

 

Lärare 2: 

Placerar sig på skalan som grupporienterad, men blir mer passiv när eleverna blir äldre och 

mognare.  

Identifierar sig främst med den eftergivne ledaren. 

 

Lärare 3: 

Placerar sig mellan grupp- och ledarorienterad. 

Identifierar sig mest med den auktoritativa ledaren. 

  

 

Lärare 4: 

Placerar sig på skalan som grupporienterad, men kan dra åt både auktoritet och passivitet 

beroende på elevgrupp. 

Identifierar sig mest med den auktoritativa ledaren. 

 

Vilken konflikttyp anser du dig vara? 

 

Lärare 1: 

Ser sig mest som klandrare i konfliktsituationer. 

 

Lärare 2: 

Ser sig som ett mellanting mellan blidkare och avledare i konfliktsituationer . 

 

Lärare 3: 

Ser sig som ett mellanting mellan kalkylerare och avledare i konfliktsituationer .  

 

Lärare 4: 

Ser sig främst som avledare i konfliktsituationer. 

 

Sammanfattning och kommentar: 

Det är utifrån intervjuerna svårt att dra direkta paralleller mellan lärarstilar och det sätt man 

upptäcker och hanterar informellt ledarskap bland elever. Däremot tyckte jag mig vid 

observationstillfällena få viss inblick i hur olika lärare hanterade olika situationer. Till 

exempel ingrep inte den eftergivne lärare 2 när elever i hans grupp satt och pratade och 
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”tjafsade” istället för att jobba. Min bedömning är att både lärare 1 och 2 var mer medvetna 

om både sina lärarstilar och sitt sätt att hantera konflikter. När det gäller lärare 3 skulle jag 

utifrån mina observationer definiera henne som en eftergiven eller passiv ledare, snarare än en 

auktoritativ, eftersom hon inte aktivt tog kommandot i klassrummet utan i relativt stor 

utsträckning tillät ett fåtal elever uppta mer utrymme än övriga och starkt påverka 

undervisningssituationen. Lärare 4 hade svårast att inordna sig själv under de färdiga ledar- 

och konflikttyper jag presenterade honom för och som återfinns i bakgrundsdelen i detta 

arbete.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
 

Mina intervjufrågor utgår från frågeställningarna i syftet och jag bedömer de deltagande 

lärarnas svar som ärliga och tillförlitliga då det inte finns någon anledning för dem att inte 

svara sanningsenligt. I mina observationer har jag fokuserat på några typiska beteenden som 

jag valt ut utifrån den forskning jag studerat, och som jag sedan har presenterat. En risk med 

att jag observerat endast enstaka lektioner kan vara att både elever och lärare är så pass 

medvetna om min närvaro att deras beteende påverkas av det, men min bedömning är att så 

inte varit fallet. Detta hävdar jag dels utifrån samtal med lärarna som styrkt att det varit 

”typiska” lektioner. Både elever och lärare var vid tidpunkten för undersökningen redan 

bekanta med mig, och det bör bidra till att ingen tyckt att det varit konstigt att jag varit med i 

klassrummet.  

Svårigheterna som jag ser det har i den här undersökningen varit att själva omfattningen av 

studien varit för liten för att kunna presentera ett så pass omfattande resultat att man kan dra 

några egentliga och relevanta slutsatser. Det har också funnits trådar som skulle varit 

intressanta att följa upp, men som inte direkt ingått i studien så som jag planerat den.  

Jag tycker dock att det var ett bra beslut att såväl observera som intervjua, eftersom dessa 

två metoder varit en bra komplettering till varandra och gett mig en mer komplex bild än om 

jag bara valt den ena eller den andra metoden. Att inte följa ett i förväg uppställt 

observationsschema, utan istället ha i förväg uppställda punkter och sedan anteckna fritt 

utifrån dessa fungerade väl. Min avsikt med observationen var att få så mycket information 

som möjligt om vissa beteenden och då passar denna typ av mer ostrukturerad observation 

(Patel och Davidsson 1994). De beteenden som jag valt att fokusera på kändes relevanta och 

väl valda.  

Även intervjufrågorna fungerade väl i förhållande till observationerna och de 

frågeställningar jag ville få svar på. Antalet frågor vi samtalade kring var väl avväga och 

samtalen höll sig också inom de gränser tanken var. Intervjuerna hade låg standardisering i 

och med att jag inte följde ett frågeformulär, men hög strukturering eftersom de höll sig inom 

ramarna för mina frågeställningar om informellt ledarskap bland elever (Patel och Davidsson 

1994, Trost 2005).  

Mot bakgrund av detta anser jag mig därför kunna slå fast att reliabilitet såväl som validitet 

varit tillräckligt god. 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Resultaten i min undersökning stämmer i stort med den forskning som jag presenterar i min 

teoretiska bakgrund till arbetet. Eftersom fokus i min studie fokuserade på negativt informellt 

ledarskap har observationer och intervjuer med grundskoleklassen år 9 och deras lärare varit 

mest intressant för syftet.  
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Den gymnasieklass jag observerade verkade sakna negativa ledare, och istället påverkas av 

positiva sådana, och denna typ av informellt ledarskap har jag valt att inte fokusera på i denna 

studie. Jag har också valt att inte fördjupa mig i varför den ena eller den andra klassen 

uppvisade negativa eller positiva ledare eftersom inte heller det var ett av syftena med min 

undersökning.  

Under den lektion där gruppen endast bestod av de elever som hörde till den klass som 

ingick i studien ägnades lektionen åt det som var tanken, samtidigt som många elever var 

engagerade och delade på utrymmet i klassrummet. Den andra lektionen där elever från ett par 

olika grupper deltog i undervisningen uppvisades delvis ett annat beteende, men just på grund 

av det faktum att det var en blandad grupp gör att just denna observation inte riktigt fyller sin 

funktion och jag har därför valt att inte uppehålla mig särskilt vid dessa elever. Däremot 

kunde jag observera läraren och hans beteende. 

Den grundskoleklass jag observerade var enligt mig ett typexempel på en klass under 

påverkan av en stark, eller eventuellt ett par, starka ledare. De beteenden som ledaren/ledarna 

och deras adepter visade var bl.a. att hålla på med sina mobiler, ha med sig dryck, 

kommentera sina klasskamrater, komma för sent, placera sig längst bak och ta upp större 

utrymme i klassrummet. De uppvisade i princip alla de beteenden som jag i bakgrunden av 

mitt arbete presenterade som vanligt förekommande bland informella ledare bland elever 

(Granström och Einarsson 1992). Jag tyckte mig här vara hjälpt av Garpelins teorier kring 

scen, team och projekt för att förstå hur eleverna samverkade med varandra, och med lärarna. 

De två elever som befann sig högst upp i hierarkin tycktes också styra genom sociala 

relationer, genom att välja ett tydligt annorlunda förhållningssätt gentemot de båda olika 

lärarna som ingick i studien. Min uppfattning var att det var elevernas val mer än lärarnas 

metoder eller bemötanden som gjorde att de två lektionerna fungerade helt olika. Detta 

stämmer med Cothran och Ennis (1997) teorier om att eleverna var väl medvetna om att 

lärarna är beroende av deras samarbetsvillighet och jag skulle våga hävda att eleverna valde 

att belöna den ena läraren genom att inte störa på hans lektion. Det kan i det fallet vara fråga 

om den form av tyst överenskommelse mellan lärare och elever som Garpelin nämner, där 

elever respekterar lärarens ledarskap i klassrummet och läraren för sin del inte lägger sig i den 

rådande hierarkin mellan eleverna. Alltså en form av undvikande av konflikter.  

Mina resultat finner också stöd i Åbergs (1994) teori om att det är de elever som befinner 

sig i närmast anslutning till ledarna - ”hovet” eller ”adepterna” - som tvingas vara mest aktiva 

för att bevaka sina roller. I min studie representeras dessa elever av elev 7 och 9. Endast elev 

7 var närvarande vid både tillfällena och han var den elev som sammantaget s.a.s. hävdade sig 

mest och sökte uppmärksamhet under både observationstillfällena. Den eleven åtnjöt heller 

inte samma fördelar av lärare 4 som elev 10 och 11, utan behandlades som en i mängden. Där 

förekom alltså ingen ”belöning” åt något håll.  

Mina intervjuer tyder på att lärare ofta har en ganska bra uppfattning om vem som styr 

bland eleverna, men det finns också en medvetenhet om att vi inte ser och vet allt. Ibland kan 

det också ta tid att förstå vem som styr vem och det kan krävas visst detektivarbete för att 

förstå vilka hierarkier och grupperingar som råder i en klass (Ekman 2003). 

När det gäller lärares hanterande av elever med hög, men negativ, status visar min 

undersökning att lärare hanterar detta på olika sätt. Det kan t.ex. vara genom att inta en mer 

passiv hållning (Cothran och Ennis 1997) eller att det skapas en outtalad överenskommelse 
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mellan lärare och vissa elever där dessa elever bemöts och behandlas på ett annorlunda sätt än 

övriga (Garpelin 1998). Lärarna framhåller också vikten av att försöka skaffa sig så mycket 

information som möjligt även om det som inte syns och hörs så tydligt (Ekman 2003). Men en 

slutsats blir dock att det inte finns någon enkel väg att komma runt problemet. 

Fortsatt forskning 
 

Efter att ha genomfört denna undersökning tycker jag att det är ett område inom skolforskning 

som skulle vara värt att satsa mer på. Som jag inledningsvis skrev finns det inte många studier 

som fokuserat på just denna aspekt av relationer och samspel inom skolan, och min 

undersökning visar att det i större eller mindre utsträckning kan påverka det dagliga arbetet i 

skolan. I de klasser där det finns starka negativa ledare blir det lätt dels orättvis fördelning av 

lärarens uppmärksamhet och fokus och dels går mycket undervisningstid åt till ”tjafs” och 

diskussioner.  

Det skulle vara intressant att göra större studier där man gör mer omfattande 

klassrumsobservationer och lärarintervjuer och där också eleverna får komma till tals. Det 

skulle också vara intressant att inrikta sig på hur man som lärare kan utveckla sin förmåga att 

identifiera de elever som fungerar som ledare mer dolt, och kanske främst hur man på ett 

effektivt och kvalitativt sätt kan hantera dessa elever för att skapa ett bättre arbetsklimat. 

Något som jag inte berört och som jag inte heller hittat i tidigare forskning är studier kring 

flickor som negativa ledare i klassrummet.  

Jag vill avslutningsvis återigen citera det Kjell Granström säger i sin studie från 1992 om 

situationen med negativa informella ledare i elevgrupper eftersom det enligt mitt sätt att se det 

är det centrala i denna problematik: ”Vissa elever förbereds och tränas redan i skolan för att i 

vuxen ålder kunna underkasta sig, medan andra elever får lära sig att dominera över andra. 

Detta är något som knappast står i överensstämmelse med utbildningspolitiska mål och 

ambitioner.” (s. 24).  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag studerar den här terminen vid Ltu för att komplettera min lärarbehörighet så att den gäller även 

för gymnasiet, och ska därför skriva ett examensarbete under hösten. I nuläget har jag några olika 

uppslag, och för att kunna välja behöver jag veta vilja möjligheter jag kommer att ha att göra olika 

undersökningar bland såväl elever som lärare. Jag hoppas därför att du vill svara på mina frågor som 

du hittar på baksidan av detta papper och lägga på mitt skrivbord helst under v. 37. 

  

Väldigt allmänt sagt kommer det att röra sig i trakterna kommunikation, relationer, förhållningssätt. 

 

 

Tack på förhand! 

 

Lina Stoltz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 

Mitt namn är________________________________________________________________________ 

Jag undervisar i år ___________________________________________________________________ 

Jag undervisar i ämnen _______________________________________________________________ 

 

Observera att du endast svarar på huruvida du själv kan tänka dig att medverka. Du ska alltså inte ta 

hänsyn till andra som kan tänkas vara med vid olika tillfällen – alltså elever/föräldrar/annan personal. 

 

När det gäller aktiv medverkan: 

    Ja Nej 

Delta i intervjuer     

Svara på enkäter     

 

När det gäller observationer: 

 Ja Nej 

Lektioner   

Föräldramöten 

Utvecklingssamtal  

Lärarlagsmöten  

 

 

 

 

Kommentar_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



Bilaga 3 

 

Utgångspunkter för observationer 

o Elevbeteende 

 Normbrytande beteenden (t.ex. ”vandra” i klassrummet, ha med sig dryck/godis, 

komma för sent, prata högt om saker som inte berör ämnet). 

 Ge negativa kommentarer till andra. 

 Ta emot positiva kommentarer från andra. 

 Placering i klassrummet 

 Talutrymme 

 

o Lärarrespons 

 Positiv 

 Negativ 

 Utebliven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4 

 

Intervjuområden 

 

Informella ledare 

informella ledare i klassen – negativa, förekomst, identifiera, yttringar, vilka,  

ledarna och andra elever – relationer, påverkan 

hantera ledargestalterna – hur? 

 

Lärar-/ledartyper 

 

grupporienterad, passiv, ledarorienterad 

 

 Den ledarorienterade läraren fattar alla beslut själv, ger detaljinstruktioner och håller 

distans till gruppen.  

 Den grupporienterade läraren tillåter gruppen att vara aktiva i planering och 

genomförande och finns till som stöd när någon behöver hjälp.  

 Den passive läraren överlämnar ansvaret till gruppen och lägger sig i så lite som 

möjligt. 

 

auktoritär, eftergiven, oinvolverad, auktoritativ 

 Den auktoritära fostraren betonar lydnad och respekt och ger inte utrymme för t.ex. 

förhandling.  

 Eftergiven fostrarstil innebär att barnet bemöts med värme och acceptans. Det sätts 

upp få regler och ställs lite krav.  

 En oinvolverad fostrare är minimalt engagerad och ser sin uppgift som fostrare som en 

börda.  

 Auktoritativ fostrarstil innebär att det finns regler och en förväntan om att barnet vill 

samarbeta. Man förklarar och ger utrymme för förhandling.  

 

Konflikttyper 

 

blidkare, klandrare, kalkylerare, avledare 

 Blidkare vill undvika konflikter. 

 Klandrare kan hårt och rakt anklaga andra för olika saker, men har svårt att själva ta 

kritik.  

 Kalkylerare bemöter kritik på ett sakligt reagerar sällan med känslor. 

  Avledare charmar alternativt skämtar sig ur ansvarsfrågor.  

 

 


