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ABSTRACT 
This exam work project strives to investigate different roles a teacher can adapt to in 
classroom situations. The focus is on three different types, gained from a dissertation 
made by Evelyn Säll where she has investigated teacher students’ opinions about the 
teacher’s role. These types are: the Dramatist, the Director and the Illuminator, and 
five teachers are defined accordingly. Questionnaires and observations are used as a 
tool in order to come to a conclusion. Both teachers and pupils have answered 
questionnaires. The observations have been conducted on both teachers and pupils in 
order to look at different elements that can affect the teacher’s role. The different 
elements that can affect the role are from two studies made by Martyn Denscombe 
and Philip Jackson. From the perspective of these elements, an observation is made 
and the teachers’ response to these elements gives further perspective to the teachers 
according to Säll’s categories. However, from the viewpoint of the five teachers, the 
conclusion is made that Säll’s categories are obsolete and cannot be used to define a 
modern-day teacher. Most teachers today are a little bit of all categories at the same 
time, depending on the situations arising in different classes and in different lessons. 
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1 INLEDNING 
När vi började lärarutbildningen för drygt fyra år sedan hade vi en ganska klar 
uppfattning om hur vi ville vara som lärare när vi blev färdiga. Minnen från vår egen 
skoltid hade gett oss bilder av vad som definierade en bra respektive dålig lärare. 
Under utbildningens gång har den bilden dock ändrats, och idag har vi inte riktigt 
samma klara åsikter om vad som egentligen definierar en bra lärare.  
 
Redan under den andra delkursen i allmänna utbildningsområdet, termin 1, så kom vi 
in på gruppsykologi och fastnade då för olika roller som man tar på sig i olika 
situationer i livet. Just den gången gällde det roller i grupper men allt eftersom tiden 
gick har vi börjat fundera mer över lärarrollen. Är det fortfarande lika uppenbart för 
oss hur en bra lärare ska handla och agera? Vi har insett att olika lärarroller fungerar 
olika bra hos olika personer. Det är inte så att det finns en mall som kan åläggas alla 
så att man förvandlas till en bra lärare.  Enligt Lpo 94 (s. 12) ska läraren ”utgå från 
varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”. Läraren ska 
dessutom ”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter”. 
 
En bra lärare ska enligt en elev vi frågade i årskurs 9, vara lagom sträng, ska ha god 
hygien, humor, vara snäll, variera undervisningen samt ha lagom många prov. 
Annars blir eleverna för slappa. Läraren ska också lägga sig på nivå efter elevernas 
ålder och inte vara för barnslig. Man får som lärare inte ha för konstiga beteenden 
såsom ständigt återkommande specifika gester. En bra elev ska inte vara tyst, utan 
delta aktivt i lektionen, det gör lektionen mer givande och intressant. Det ska inte ske 
arbete under sträng tystnad, det hämmar inlärningen och instuderingsfrågor är bra för 
inlärningen.  
 
Denscombe (1985, s. 97-98) har undersökt hur elever förväntar sig att en god lärare 
ska vara och kommit fram till fem egenskaper som är genomgående önskvärda. 
Enligt denna undersökning ska läraren vara bestämd, rättvis och vänskaplig, men 
även visa respekt för eleverna och förklara saker väl samt planera lärorika och 
intresseväckande lektioner. Wellros (1992, s. 169) säger att det i lärarens manuskript 
ingår många olika delar:  

Den gode läraren ska således, i en komplex verksamhet vara lyhörd för 
omgivningens förväntningar, lära känna sig själv i yrkesrollen och skickligt 
förvalta mötet mellan sina möjligheter och omgivningens begränsningar. 

 
Stensmo (1997, s. 20) har visat genom valda studier, vad som påverkar läraren i 
klassrumssituationer. Det är läraren som är den formella ledaren i klassrummet men 
det finns en mängd olika faktorer som påverkar lärarens ledarroll. Detta sker mer 
eller mindre hela tiden vid varje lektionspass. Olika former av aktiviteter i 
klassrummet konkurrerar med lärarens undervisning. I dessa studier har man kommit 
fram till att det också finna en konkurrens om ledarskapet mellan lärare och elever 
och eleverna har därmed ett informellt ledarskap i klassrummet.  
 
I den här uppsatsen ska vi undersöka lärarens ledarskap och vilka olika ledartyper 
hos lärare det finns. Dessutom ska vi titta på hur de olika delarna i manuskriptet 
påverkar lärarrollen i undervisningssituationer, då det finns många faktorer som 
influerar yrkesrollen som lärare.  
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2 BAKGRUND 
Under denna rubrik behandlas rolltagande i allmänhet, lärarens yrkesroll och faktorer 
som påverkar den. För att känna sig trygg i sin yrkesroll som lärare krävs att man är 
trygg i sitt ledarskap, varför även ledarskapsroller i allmänhet, men även i 
klassrummet behandlas. Synen på ledarroller varierar allt eftersom skolan förändras 
och samhället utvecklas. En faktor som påverkar lärarens ledarroll i klassrummet i 
hög grad är eleverna, därför avslutas bakgrunden med ett kapitel om eleverna och 
vad som påverkar dem i undervisningen. 

2.1 Rolltagande 
I vårt vardagliga liv ställs vi hela tiden inför olika roller. Vi har ständigt 
förväntningar från vår omgivning på hur vi ska agera i olika situationer. Dessa 
förväntningar varierar beroende på vilken kultur vi tillhör. Wellros (1992, s. 59-60) 
säger: 

 I våra olika roller håller vi oss mestadels till de manuskript som vår 
referensgrupp – vår kultur – författat åt oss. Vi har rollföreskrifterna klara för 
oss, och regissören och kritikern är ständigt men ofta diskret närvarande. 
Sufflören brukar också påminna om sin skuggexistens på scenen. Vi är pålästa 
på manuskriptet och vet vad som väntas av oss. Vi vet /…/ hur en normal 
busspassagerare, snabbköpskund, arbetskamrat och granne beter sig. Vi vet 
också hur en bra lärare är och vad som förväntas av en bra elev. Manuskriptet är 
emellertid inte detaljerat /…/ Man kan därför ge de olika rollerna sin egen 
tolkning /…/  Men det gäller att inte avvika för mycket, då de andra på scenen 
också har sina föreskrivna roller och är med i samma pjäs. 

 
I den kultur vi har i Sverige idag, förväntas man till exempel alltid ställa sig sist i kön 
och snällt invänta sin tur. Om man bryter mot dessa oskrivna regler betraktas man 
som onormal då man avviker från den rådande normen. Denna norm återspeglas i 
nästan allt vi tar oss för, både privat och i yrkeslivet. I skolan återfinns också en 
norm som definierar hur en bra elev och en bra lärare ska vara. Det finns uttalade och 
outtalade normer i klassrummet, där den första kategorin till och med kan finnas 
uppsatt på en vägg i anslutning till klassrummet. De outtalade reglerna handlar 
exempelvis om hur och när man får prata, var man sitter eller hur man samspelar 
med omgivningen. 
 

2.2 Lärarens ledarskap 
Ledare i allmänhet har fått mycket uppmärksamhet de senaste tio åren, och många 
förväntningar ställs hela tiden på ledare. Detta gäller alla sorters ledare, till exempel 
företagsledare eller idrottsledare. På ledarens axlar vilar ett stort ansvar och 
allmänheten har målat upp en bild av ledaren som hjälten/hjältinnan som ska frälsa 
dem i alla lägen (Svedberg 2003, s. 281). Man kan dra en parallell till det 
amerikanska presidentvalet som gick av stapeln nyligen där folkets förväntningar 
skulle kunna liknas vid denna bild. Obama har mycket att leva upp till, enligt folkets 
förväntningar bör han ordna landets ekonomi, arbeten till alla, och helst ordna så att 
medelklassen får tillbaka sina förlorade besparingar.  
 
Maltén (1995, s. 217) definierar ledarskap som ”förmågan att skapa förutsättningar 
för att medarbetarens kunskap, förmåga, intresse, behov, initiativkraft och vilja till 
samverkan utnyttjas på bästa sätt, så att förelagd uppgift kan lösas”. Vidare menar 
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han att ledares personlighetsdrag inte längre är centralt för att vara bra, då beteendet 
är det som uppmärksammas.  
 
Det har skrivits åtskilliga skrifter som tar upp ämnet ledarskap och hur en ledare bör 
vara. Med stöd av dessa skrifter ska en bra ledare vara en ”reflekterande, systematisk 
planerare som kan frigöra sig från rutiner och administrativa göromål genom att 
formulera visioner, prioritera och delegera” (ibid., s. 282). Således får ledaren inte 
vara rädd för förändring. Historiskt sett har inte alltid ledare varit något positivt. 
Under 30, 40 och 50-talen har ledaren varit förknippad med nationalsocialistisk 
ideologi men med tiden har bilden av ledaren förändrats och utvecklats till något mer 
positivt.   
 
Lärarens yrkesroll som ledare är lika komplex som alla andra ledarskap. Wikberg 
(1998, s 11-12) skriver att en lärares arbete är multidimensionellt, det vill säga att på 
en och samma gång sker många saker runt läraren:  

Läraren måste dels skapa betingelser för kunskapsutveckling hos eleverna som 
grupp, dels se till den enskilda elevens behov och förutsättningar. Den sociala 
dimensionen är en viktig del av lärararbetet. Detta pekar mot att ledarskapet är 
beroende av lärarens personlighet och teoretiska kunskaper, praktik och kontext. 
En lärare tillägnar sig ’tysta’ kunskaper under sin praktik. Denna tysta och ofta 
osynliga yrkeskunskap är en syntes av lärarens livserfarenheter, teori och 
praktik. 

 
Carlström och Wersäll (2005, s. 10) har undersökt faktorer som påverkar lärarens 
yrkesidentitet. Officiellt styrs lärare och deras yrkesidentitet av skollagen, den 
nationella läroplanen, den kommunala skolplanen och den lokala arbetsplanen. 
Utöver dessa styrdokument som bestämmer undervisningen, finns både yttre och inre 
faktorer som styr huruvida läraren ifråga ska klara sitt uppdrag och skapa en lyckad 
yrkesidentitet.  
 
Liljequist (1999) har tittat på hur skolan och undervisningen, och således också 
lärarens identitet, styrs av yttre faktorer och kommit fram till att dessa består av 
religion (i Sverige: kristendom), historik, ekonomi, organisation, politik och lärarnas 
utbildningsbakgrund bland andra. Även den rådande kulturen i den enskilda skolan 
kan verka som en yttre faktor. Kveli (1994, s. 25) har också tittat på dessa faktorer 
och menar att de hänger ihop med den samhälleliga utvecklingen; ekonomi, politik 
och kultur styrs alla av villkor från samhället. Styrningen sker utifrån två perspektiv, 
”dels genom planer och beslut om de ekonomiska och fysiska arbetsvillkoren, dels 
genom att både elever och lärare präglas av sin tid och miljö”. Dock påverkas inte 
bara skolan av samhället. Det är även så att samhället påverkas av den rådande 
normen i skolan, då de elever som utbildas idag utgör vårt framtida samhälle (ibid.). 
 
De inre faktorerna är personliga förutsättningar som krävs för att kunna arbeta utifrån 
dessa yttre faktorer. Egenskaper såsom social kompetens och samverkansvilja är 
viktiga att besitta eftersom man i rollen som lärare utövar kontakt och interagerar 
med många personer och personligheter. Både med elever och övriga vuxna såsom 
rektorer, kollegor och föräldrar (Carlström & Wersäll, 2005, s. 11) 
 
Där lärarens ledarskap blir mest tydligt är i undervisningssituationer i klassrummet. 
Doyle (1986, s. 423) skriver om ledarskap och organisation i klassrumsituationer och 
har kommit fram till att läraren har två huvuduppgifter. Den första uppgiften som en 
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lärare har är att vägleda lärande. Med detta menas att delge ämneskunskap som 
läraren har men även att främja inlärningsprocessen hos den enskilda eleven. 
Lärarens andra uppgift är att upprätthålla ordning i klassrummet, och det innebär 
kunskap om det sociala spelets inverkan på elevers inlärning samt kunskap om hur 
olika ledarstilar kan påverka lärandet.  
 
I en doktorsavhandling har Brante (2008, s. 96-97) tittat på mekanismer som 
påverkar lärares tänkande och handlande. Han kallar det för konstituerande 
mekanismer. Han visar på två sidor hos en lärare. Den första är läraren som 
tjänsteman med regler och direktiv som styr läraren och lärarens undervisning. Den 
andra är lärarens mänsklighet, att läraren först och främst är människa och att det 
därmed finns begränsningar av vad man kan begära av den.  
 

 

2.3 Läraridentiteter 
Evelyn Säll (2000, s. 123-127) har i en doktorsavhandling gjort en studie av 
lärarstuderandes föreställningar av lärarrollen. Hon har genom intervjuer följt fjorton 
personer genom hela deras lärarutbildning. Undersökningen påbörjades i slutet av 
1980-talet och pågick till slutet av de lärarstuderandes utbildning. Hon kom fram till 
att det finns tre huvudtyper av lärare enligt dessa lärarstuderandes föreställningar: 
 

1. Estradören - En lärartyp som kan liknas vid solen där eleverna är planeter 
och där allt kretsar kring solen. Denna typ av lärare är en god planerare som 
lägger energi på att förbereda genomtänkta lektioner, med ett brinnande 
intresse för ämnet och med en passion att engagera varje elev. Estradören 
besitter en karismatisk utstrålning som är trollbindande och är en tydlig 
auktoritet. Av denna typ krävs ett hänsynstagande och anpassning av 
framställning inför de som lyssnar. ”I detta ögonblick övergår estradören till 
delar i illuminatörens skepnad”, olika individers behov och utvecklingsnivå 
har betydelse för agerandet. Av estradören krävs att arbetet är strukturerat och 
organiserat på bästa sätt. En estradör som dessutom är karismatisk bör i så 
fall ha ”en disciplinerande inverkan på elevgruppen”.  

2. Regissören - Vill mer agera som en coach till sina elever och ser som sin 
uppgift att ge eleverna handledning till egen kunskapssökning. I detta arbete 
ingår att skapa lagkänsla i klassen men även att vara lagledare. ”En stor del 
av regissörens arbete sker utanför klassrummet /…/ Det är en skapande 
process, där läraren tänker sig in i en klassrumssituation.” En kommunikation 
mellan planeraren och situationen som uppstår råder. Denna lärare reflekterar 
väldigt mycket kring olika situationer som uppstår i samband med 
undervisning. Reflektion kan anses vara ett nyckelord i regissörens ledarskap.  

3. Illuminatören – Kan ses som raka motsatsen till estradören och ser varje 
elevs behov och arbetar med att tillgodose dessa känslomässigt, socialt och i 
inlärningen. Här är det inte bara läraren som kommer med färdiga mallar utan 
arbetar tillsammans med eleverna genom samtal och diskussioner av olika 
slag. Denna lärartyp involverar eleverna till stor del i undervisningen. 
Illuminatören fokuserar inte bara på den enskilda eleven utan även de olika 
elevgrupperna.  
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Kernell (2002, s. 174) menar på liknande sätt som Säll att man historiskt sett kan 
urskilja tre olika idealtyper av lärare. Den första urtypen är chefen, som likt Caligula 
i filmen Hets inger stor respekt och ibland även fruktan i sina elever, och kan 
jämföras med Sälls Estradör. Den andra är handledaren som vill undvika rollen som 
ledare och istället låta eleverna stå för sökandet och val av arbetssätt. Dessa lärare 
förekom i stor grad i 70-talets flummiga korridorer och kan jämföras med Sälls 
Illuminatör. Den tredje lärarrollen som Kernell talar om är coachen, som är det 
lärarideal som eftersträvas i dagens samhälle. Denna lärartyp är en blandning av de 
två tidigare, har tydliga regler och begränsningar för sina elever, men ska samtidigt 
uppmuntra eleverna till självständighet under handledning. I Sälls teori kan denna 
lärare jämföras med Regissören. Även Maltén (1995, s. 218) skriver om de tre 
ledarstilarna men han kallar dem för ledarorienterat (estradören), grupporienterat 
(regissören) och passivt (illuminatören) ledarskap. Dock påpekar han att även andra 
ledarstilar har avhandlats av forskningen. 
 
Det finns många teorier kring lärartyperna men de flesta verkar ändå spinna på dessa 
tre grundroller. De tre grundrollerna har sitt ursprung i en undersökning om 
ledartyper som gjordes av Lewin, Lippit och White 1939 i Iowa, USA (se Thornberg 
2006, s. 85-87). De utförde en undersökning om tjugo tioåriga pojkars uppfattning av 
sina lärare/fritidsledare. Lärarna agerade enligt de tre ledarstilarna: auktoritär 
(estradören), demokratisk (regissören) och låt-gå-ledaren (illuminatören). Resultatet 
av denna studie var att nitton av de tjugo pojkarna föredrog att bli ledda av den 
demokratiske ledaren, endast en pojke föredrog den auktoritära ledaren. Bakgrund 
till denna pojke var att hans far var yrkesofficer och därför var pojken uppväxt med 
en auktoritär ledare. Vad gäller låt-gå-ledaren så föredrog de flesta denna ledarstil 
framför den auktoritära. De tyckte att det hellre får vara lite kaos och oorganiserat i 
klassen/gruppen än att det är för strikt. Den auktoritära ledarstilen påverkade klassen 
så till den grad att de började tävla med varandra. Konkurrensen var påtaglig mellan 
pojkarna, de ville ha den auktoritära ledarens uppmärksamhet och det var stort om 
man fick beröm av en sådan ledare. Då ledaren vid något tillfälle lämnade rummet 
slappnade pojkarna av och började busa. Så här blev det inte då den demokratiske 
ledaren lämnade rummet, utan pojkarna fortsatte att arbeta på samma sätt som om 
han var närvarande. Värt att nämna här är att den auktoritära ledaren inte bara 
framställs med dåliga egenskaper utan pojkarna pekade på bra egenskaper som denna 
hade, till exempel var han mer känslomässigt engagerad i eleverna. Även om denna 
studie är från 1939 så används dessa begrepp än idag och är i allra högsta grad 
aktuella. 
 

2.4 Förändringsprocessen 
Carlgren och Marton (2002, s. 84) har tittat på sex olika lärares yrkesroll. De har 
under en längre tid följt dem i ett forskningsprojekt. De visar på förändringar inom 
läraryrket och lärarens anpassning mot framtidens skola. Förändring är en stor del av 
skolan idag och det ligger i lärarens progression. Detta kan ibland kännas jobbigt och 
konstlat men Carlgren och Marton menar att man måste se förändringen i ett längre 
tidsperspektiv, då är man kanske mer benägen att förändra sig. Det går inte att hålla 
fast vid att vara lärare på ett sätt, att vara en sorts lärartyp. Vidare i boken läser man 
hur Carlgren och Marton hittat olika typer av lärare som bland annat liknar de 
lärarstilar som Säll kategoriserat. Estradören är här benämnd som den traditionella 
läraren som i undervisningssituationen står vänd mot klassen och är den som 
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organiserar arbetet, planerar och leder klassens arbete eller orkestrerar som 
författarna valt att kalla det (s.72). En undersökning av Walter Doyle (1986) visar att 
den traditionelle lärarens sätt att arbeta är mer aktiverande för eleven än om arbetet 
sker enskilt.  
 
Hargreaves (1998, s. 17) visar en tydlig bild av förändringsprocessen bland lärare. 
Den moderna skolans epok går mot sitt slut och skolan måste anpassa sig efter de 
postmoderna ramarna som övriga samhället är en del av. Läraren kan inte undgå 
denna förändring, läraren kan inte heller hålla fast vid att vara på ett sätt eller inta en 
viss roll. Anpassning är ett ledord här. Hargreaves visar tydligt på denna 
förändringsprocess och en stor del av boken behandlar det faktum att lärarna står i en 
förändringsprocess och hur detta påverkar även läraren i undervisningssituationen. 
Han menar att tid tas från den undervisningsförlagda tiden och läggs på annat och ett 
dilemma för läraren blir därav att läraren inte hinner förbereda sig lika väl och detta 
är sannerligen en faktor som påverkar läraren i sin lärarroll. 
 

2.5 Eleverna 
Denscombe (1985, s. 3) har försökt att visa på olika typer av störningsmoment som 
kan förekomma i klassrummet, och ta uppmärksamhet ifrån undervisningen. Han 
beskriver både synliga och osynliga störningar, där de synliga är sådana som 
påverkar en hel klass, till exempel elevers prat under tiden läraren pratar, svordomar 
och andra utagerande beteenden. Osynliga kan exempelvis vara 
koncentrationssvårigheter, dagdrömmande och annan tankeflykt. Denscombe har 
kommit fram till sju olika kategorier till vad som orsakar dessa synliga och osynliga 
störningar, och dessa är: eleverna, familjen, ungdomskultur, samhällskriser, 
resursbrist, skolning och lärarna. I undersökningen kommer fokus att läggas på 
eleverna och lärarna som störningsmoment i klassrummet. 
 
Att det förekommer störningsmoment i klassrummet är kanske inte så konstigt med 
tanke på att det är många olika individer som ska kunna samarbeta på en liten yta. 
Pedagogen Philip Jackson följde under några år livet i klassrummet i en skola i USA. 
Han fann en mängd återkommande beteenden hos eleverna och sammanfattade dessa 
i tre rubriker: myller, bedömning och makt. I förhållandet mellan lärare och elev sker 
många olika moment dagligen som kan ligga till grund för störningar. Jackson visar 
fem konsekvenser i relationen mellan dessa, och dessa fem kategorier går under 
benämning myller enligt Jackson (1968, s. 13-19): 

- Väntan – Eleverna använder mycket tid till att vänta utanför 
klassrummet på lärare och på att lektioner ska börja. De får inte äntra 
rummet innan läraren anländer. Eleverna får också vänta på att få 
ordet i klassrummet, om de behöver hjälp får de vänta på sin tur, och 
detta kan leda till en otålighet hos eleverna som kan störa fortsatt 
undervisning.  

- Avslag – Läraren ignorerar många handuppräckningar och det är inte 
alltid som elevernas önskningar uppmärksammas. 

- Avbrott – Exempelvis toalettbesök, någon har glömt sina böcker i 
skåpet eller behöver gå till skolsystern, då kan läraren avbrytas i 
undervisningen. Om läraren hjälper en elev pockar andra elever på 
lärarens uppmärksamhet och vill ha hjälp.  
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- Ignorans – Om eleverna förväntas arbeta enskilt med en uppgift kan 
hjälp från kompisarna anses vara fusk. En svagare elev kanske frågar 
sin kompis om hjälp istället för läraren, men då ignorerar kompisen 
förfrågan av rädsla för att bli anklagad för fusk. 

- Tålamod – För att klara av ovanstående moment måste varje elev lära 
sig tålamod. Resultatet blir ett bekvämare klassrum. Det handlar om 
att vänta in rätt tillfälle för saker och ting. 

  
I klassrummet blir eleverna bedömda och bedömningen gäller inte bara deras 
ämneskunskaper utan även deras uppförande värderas mer eller mindre. Eleverna lär 
sig snabbt vad de ska göra för att få lärarens uppmärksamhet och hur de ska bete sig 
på ’rätt sätt’ inför läraren. Eleven kanske inte får ut så mycket av det själv men 
huvudsaken är att det leder till ett bra betyg (ibid., s. 19-23). 
 
Den tredje kategorin som Jackson kommit fram till är makt och här menar han den 
auktoritet som läraren har och utövar. Denna makt är kanske allra tydligast i 
klassrummet. Där har läraren rätt att bestämma vad eleverna ska och inte ska göra. 
Denna auktoritet kan vara en störning som gör att lärare och elever inte kommer 
varandra nära, läraren blir en främmande person som utövar en makt vilket innebär 
konsekvenser för eleverna (ibid., s. 28-33).  
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3 PROBLEM 
Här beskrivs vilka frågor som legat till grund för undersökningen, samt syftet med 
studien. Tonvikt ligger på de tre grundkategorier av lärare som Evelyn Säll kommit 
fram till utifrån lärarstuderandes föreställningar. 

3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika faktorer som påverkar lärarens 
ledarroll i undervisningssituationer, samt att studera olika lärartyper enligt Sälls 
kategorier. Utifrån dessa kategorier kommer en jämförelse att göras mellan hur 
läraren ser på sin roll i undervisningssituationer och hur eleverna uppfattar lärarens 
roll samt hur observationen visar. 

3.2 Frågeställning 
Det som undersöks i den här uppsatsen är vilka olika ledarroller en lärare tar i 
undervisningssituationen. De frågeställningar som ligger till grund är: 
 

• Vilka olika ledarroller finns det bland lärare?  
• Kan man kategorisera lärare efter givna mallar av ledartyper?  
• Vilka faktorer påverkar lärarens ledarroll i undervisningen?  
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4 METOD 
I metoden ges en beskrivning av vilka som har undersökts. De metoder som har 
använts i den här undersökningen är enkät och observation, varför och hur det har 
gått tillväga beskrivs också. Dessutom redogörs genomförandet av 
undersökningarna.  

4.1 Undersökningsgrupp 
”Survey innebär att vi gör undersökningen på en större avgränsad grupp med hjälp av 
t.ex. ett frågeformulär eller en intervju” (Patel & Davidsson 2003, s. 53).  
Undersökningsgruppen består både av lärare och elever, årskurs 7, 8 och 9, i 
samhällsorienterade (SO) ämnen i en mindre kommun i Kalmar län, på skola 1 och 
skola 2. Fem olika lärare valdes ut utifrån tre kategorier: ålder, yrkesvana och kön. 
Eleverna valdes enbart utifrån ålder, två klasser hos varje lärare, en årskurs 7 och en 
8 eller 9. Antalet elever som deltog i undersökningen var sammanlagt 211 stycken; 
106 elever deltog i årskurs 7, 44 i årskurs 8 och 61 i årskurs 9. 
 

4.2 Undersökningsmetod 
Undersökningen utfördes med hjälp av enkäter till lärare och elever. Observationer 
har gjorts under olika undervisningstillfällen (bilaga 1). I utförandet av observationen 
och även i lärarenkäterna har Martyn Denscombes definition av vad som kan påverka 
undervisningssituationen i klassrummet legat till grund. I observationsprotokollen 
utformades påståenden baserat på Sälls teorier kring lärarrollerna och dessutom från 
Denscombes forskning kring störningsmoment. Irrelevanta frågor och påståenden är 
sådana som inte har med ämnet att göra, exempelvis när eleven undrar vad det blir 
till lunch eller när lektionen slutar. Under observationskategorin ”andra tecken på 
rastlöshet” avses sådant som till exempel att gunga på stolen eller rikta 
uppmärksamhet på annat håll än till läraren, dock inte gäspningar. Vad gäller elever 
med värre koncentrationssvårigheter än andra, blir detta relativt då de bedöms i 
jämförelse med sina klasskamrater. Faktorer som påverkar detta är i hur hög 
utsträckning vissa elever visar tecken på rastlöshet. Undersökningsmetoden är både 
av kvantitativ och av kvalitativ art, eftersom den består av både enkät och 
observation.  
 
Lärarnas enkäter bestod delvis av olika faktorer som kan påverka lärarrollen, men 
också av ett antal påståenden som ska rangordnas på samma vis som påståendena till 
eleverna. Faktorerna har hämtats ifrån Denscombes och Jacksons teorier kring 
störningsmoment i undervisningen, påståendena utformades från Sälls teorier och 
handlade mer om hur lärarna uppfattar sin egen lärarroll (bilaga 2). 
 
Enkäterna till eleverna innehöll åtta påståenden som skulle rangordnas på en skala 
från noll till tre där noll betydde att påståendet inte stämmer alls in på läraren, och tre 
att det stämmer helt (bilaga 3). Påståendena var utformade efter Sälls forskning kring 
olika lärarstilar. Utifrån Sälls kategoriseringar utformades påståenden om hur lärare 
agerar. Eleverna fick också ta ställning till dessa påståenden och hur väl de stämde in 
på just sin SO-lärare. 
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4.3 Genomförande 
Innan observationerna och enkäterna genomfördes kontaktades lärarna via telefon. 
När fem lärare hade tackat ja till att delta i undersökningen bokades träffar in för att 
observationer och enkäter skulle genomföras. Under fem dagar besöktes sedan 
lärarna, två lektioner hos varje, och lärarna fyllde då i enkäterna.   
 
Elevenkäterna genomfördes innan lektionerna började. Tanken bakom detta var att 
eleverna på så sätt svarade i ett övergripande perspektiv och inte baserade sina svar 
på den aktuella lektionen. 
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5 RESULTAT 
Här redovisas vad lärare och elever har svarat på enkäterna, och vad som framkom 
av observationsprotokollet. Exakt antal elever som svarade de olika alternativen 
framgår i bilaga 4 i form av stapeldiagram. 
 

5.1 Lärarenkäter 
Här presenteras vad lärarna svarade på sina enkäter. Svaren redovisas i tabellform. 

5.1.1 Lärare 1 
Lärare 1 är kvinna, 43 år gammal. Hon har sju års arbetserfarenhet som lärare och är 
behörig. Hon arbetar på skola 1. 
 
Tabell 1: Faktorer som kan påverka lärarrollen: 
Kategorier 0 1 2 3 
Elevers prat   x  
Utagerande elever   x  
Elever från andra kulturer x    
Elevers koncentrationssvårigheter  x   
Faktorer utifrån (privata händelser och problem) x    
Tid på dagen x    
Elevernas ålder x    
Nya regler och direktiv uppifrån   x  
 
Tabell 2: Lärarens egen syn på sin lärarroll: 
Kategorier 0 1 2 3 
Jag pratar så att alla elever förstår vad jag menar   x  
Om elever pratar samtidigt som jag så säger jag till dem    x 
Jag förbereder mig väl inför varje lektion    x 
Jag ser varje elev och utgår ifrån varje elevs behov    x 
Jag vill fängsla och fånga intresset hos eleverna när jag talar    x 
Jag tycker inte om att ha föreläsningar för hela klasser, jag vill 
hellre leda dem i självständigt arbete 

 
x 

   

Om en incident sker under lektionen så tar jag tag i det med 
detsamma 

    
x 

Jag är en entusiasmerande lärare som skapar god stämning i 
klassen 

    
x 

 
I den övre  tabellen kan man se att lärare 1 inte anser sig påverkas i högsta grad av 
någon kategori. I den nedre tabellen märks tydligt att lärare 1 anser sig själv i 
högsta grad besitta de flesta av de olika egenskaperna. 
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5.1.2 Lärare 2 
Lärare 2 är en man som är 54 år gammal och har arbetat som lärare i 28 år. Han är 
behörig och arbetar på skola 1. 
 
Tabell 3: Faktorer som kan påverka lärarrollen: 
Kategorier 0 1 2 3 
Elevers prat    x 
Utagerande elever    x 
Elever från andra kulturer  x   
Elevers koncentrationssvårigheter    x 
Faktorer utifrån (privata händelser och problem)   x  
Tid på dagen  x   
Elevernas ålder  x   
Nya regler och direktiv uppifrån  x   
 
Tabell 4: Lärarens egen syn  på sin lärarroll: 
Kategorier 0 1 2 3 
Jag pratar så att alla elever förstår vad jag menar   x  
Om elever pratar samtidigt som jag så säger jag till dem    x 
Jag förbereder mig väl inför varje lektion   x  
Jag ser varje elev och utgår ifrån varje elevs behov   x  
Jag vill fängsla och fånga intresset hos eleverna när jag talar    x 
Jag tycker inte om att ha föreläsningar för hela klasser, jag vill 
hellre leda dem i självständigt arbete 

 
 

  
x 

 

Om en incident sker under lektionen så tar jag tag i det med 
detsamma 

   
x 

 
 

Jag är en entusiasmerande lärare som skapar god stämning i 
klassen 

   
x 

 
 

 
Den övre tabellen visar att lärare 2 anser sig påverkas mest av elevers prat, 
utagerande elever och elevers koncentrationssvårigheter. I den nedre tabellen kan 
man se att lärare 2 inte anser sig besitta de flesta kategorier i högsta grad, men ändå 
i ganska hög grad. 

5.1.3 Lärare 3 
Lärare 3 är kvinna, 29 år gammal. Hon har 3 års arbetserfarenhet som lärare och är 
behörig. Hon arbetar på skola 2. 
 
Tabell 5: Faktorer som kan påverka lärarrollen: 
Kategorier 0 1 2 3 
Elevers prat   x  
Utagerande elever   x  
Elever från andra kulturer  x   
Elevers koncentrationssvårigheter   x  
Faktorer utifrån (privata händelser och problem)  x   
Tid på dagen   x  
Elevernas ålder   x  
Nya regler och direktiv uppifrån   x  
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Tabell 6: Lärarens syn på sin egen roll: 
Kategorier 0 1 2 3 
Jag pratar så att alla elever förstår vad jag menar   x  
Om elever pratar samtidigt som jag så säger jag till dem    x 
Jag förbereder mig väl inför varje lektion    x 
Jag ser varje elev och utgår ifrån varje elevs behov   x  
Jag vill fängsla och fånga intresset hos eleverna när jag talar    x 
Jag tycker inte om att ha föreläsningar för hela klasser, jag vill 
hellre leda dem i självständigt arbete 

 
x 

   

Om en incident sker under lektionen så tar jag tag i det med 
detsamma 

    
x 

Jag är en entusiasmerande lärare som skapar god stämning i 
klassen 

   
x 

 
 

 
Tabell 5 visar att lärare 3 tycker att hon påverkas av alla faktorer i någon eller i 
ganska hög grad. I tabell 6 märks att lärare 3 anser sig vara tydlig i att sätta 
gränser för eleverna, men även vill entusiasmera sina elever. 

5.1.4 Lärare 4 
Lärare 4 är kvinna, 30 år gammal. Hon har sju års arbetserfarenhet som lärare och är 
behörig lärare. Hon arbetar på skola 2. 
 
Tabell 7: Faktorer som kan påverka lärarrollen: 
Kategorier 0 1 2 3 
Elevers prat    x 
Utagerande elever    x 
Elever från andra kulturer x    
Elevers koncentrationssvårigheter   x  
Faktorer utifrån (privata händelser och problem)  x   
Tid på dagen  x   
Elevernas ålder  x   
Nya regler och direktiv uppifrån  x   
 
Tabell 8: Lärarens egen syn på sin roll: 
Kategorier 0 1 2 3 
Jag pratar så att alla elever förstår vad jag menar   x  
Om elever pratar samtidigt som jag så säger jag till dem    x 
Jag förbereder mig väl inför varje lektion    x 
Jag ser varje elev och utgår ifrån varje elevs behov    x 
Jag vill fängsla och fånga intresset hos eleverna när jag talar    x 
Jag tycker inte om att ha föreläsningar för hela klasser, jag vill 
hellre leda dem i självständigt arbete 

 
 

 
x 

  

Om en incident sker under lektionen så tar jag tag i det med 
detsamma 

    
x 

Jag är en entusiasmerande lärare som skapar god stämning i 
klassen 

   
x 
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Tabell 7 visar att elevers prat och utagerande elever är det som lärare 4 anser sig bli 
mest påverkad av. Elever från andra kulturer påverkar inte lärare 4 alls enligt henne 
själv. I tabell 8 syns det att hon anser sig besitta de flesta egenskaper i hög eller 
högsta grad. 
 

5.1.5 Lärare 5 
Lärare 5 är en man, 62 år gammal. Han har 36 års arbetserfarenhet som lärare och är 
behörig lärare. Han arbetar på skola 1. 
 
Tabell 9: Faktorer som kan påverka lärarrollen: 
Kategorier 0 1 2 3 
Elevers prat  x   
Utagerande elever   x  
Elever från andra kulturer   x  
Elevers koncentrationssvårigheter   x  
Faktorer utifrån (privata händelser och problem)  x   
Tid på dagen  x   
Elevernas ålder   x  
Nya regler och direktiv uppifrån  x   
 
Tabell 10: Lärarens egen syn på sin roll: 
Kategorier 0 1 2 3 
Jag pratar så att alla elever förstår vad jag menar    x 
Om elever pratar samtidigt som jag så säger jag till dem    x 
Jag förbereder mig väl inför varje lektion    x 
Jag ser varje elev och utgår ifrån varje elevs behov   x  
Jag vill fängsla och fånga intresset hos eleverna när jag talar    x 
Jag tycker inte om att ha föreläsningar för hela klasser, jag vill 
hellre leda dem i självständigt arbete 

 
 

 
 

 
x 

 

Om en incident sker under lektionen så tar jag tag i det med 
detsamma 

    
x 

Jag är en entusiasmerande lärare som skapar god stämning i 
klassen 

   
 

 
x 

 
I den övre tabellen ser man att lärare 5 inte anser sig påverkas i högsta grad av 
någon kategori, men det är heller ingen kategori som inte påverkar alls. Den nedre 
tabellen visar att han anser sig besitta de flesta egenskaperna i högsta grad. 
 

5.2 Observationer 
I textform redovisas här vad observationsprotokollen visade hos respektive lärare. 

5.2.1 Lärare 1 
Första lektionen som observerades hos lärare 1 genomfördes hos årskurs 9, i en klass 
med 24 elever närvarande. Hela lektionen ägnades åt genomgång av läraren. 
 
Lärare 1 bemötte elevernas frågor och påståenden sakligt och kunnigt tre gånger. 
Lika många gånger påpekade hon att elever ska räcka upp handen. 
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Två gånger under lektionen pratade eleverna med varandra under tiden läraren hade 
genomgång. De pratade rakt ut i luften sexton gånger och räckte upp handen innan 
de pratade sjutton gånger. I klassen fanns det tre elever med värre 
koncentrationssvårigheter än andra. Ingen tog eller slog på någon klasskamrat men 
däremot visades andra tecken på rastlöshet fem gånger. Under lektionen inträffade 
två störningar utifrån och i samband med dessa ställdes fem irrelevanta påståenden 
eller frågor, utöver detta ställdes tre relevanta. 
 
Andra lektionen som observerades hos lärare 1 genomfördes hos årskurs 7, i en klass 
med 25 elever närvarande. Hela lektionen ägnades åt genomgång av läraren. 
 
Lärare 1 bemötte elevers frågor och påståenden sakligt och kunnigt åtta gånger, 
varav hon fem gånger svarade på irrelevanta. Hon tappade tålamodet fem gånger, 
och i samband med detta sade hon till eleverna både att vara tysta och att räcka upp 
handen. En gång utöver det sade hon även till eleverna att räcka upp handen. 
 
Under lärarens genomgång pratade eleverna sinsemellan 27 gånger. 34 gånger 
pratade de rakt ut i luften och räckte upp handen endast sjutton gånger. Nio gånger 
ställdes irrelevanta frågor och påståenden och fyra gånger ställdes relevanta. Tre 
elever visade värre koncentrationssvårigheter än de andra, tre gånger tog eller slog 
elever på vandra och sex gånger visades andra tecken på rastlöshet. 

5.2.2 Lärare 2 
Första lektionen som observerades hos lärare 2 genomfördes hos årskurs 8, i en klass 
med nitton elever närvarande. Första tio minuterna ägnades åt genomgång av vad 
eleverna skulle göra, resten av lektionen ägnades åt självständigt arbete.  
 
Lärare 2 bemötte elevers frågor och påståenden sakligt och kunnigt fem gånger. Två 
gånger blev han ställd av elevers frågor och kunde inte svara. En gång kunde han inte 
svara på en fråga men blev inte ställd av detta. En gång sade han till dem att räcka 
upp handen och han sade till dem att vara tysta åtta gånger. Han tappade även 
tålamodet en gång. 
 
Sju gånger pratade eleverna med varandra under tiden läraren hade genomgång. De 
pratade rakt ut i luften 25 gånger och räckte upp handen innan de pratade sju gånger. 
I klassen fanns det sju elever som hade värre koncentrationssvårigheter än de andra. 
26 gånger tog eller slog elever på sina klasskamrater och 30 gånger visades andra 
tecken på rastlöshet. Två gånger inträffade störningar utifrån, och fyra gånger 
ställdes relevanta påståenden medan 32 irrelevanta frågor och påståenden ställdes. 
 
Andra lektionen som observerades hos lärare 2 genomfördes hos årskurs 7, i en klass 
med arton elever närvarande. Första fem minuterna ägnades åt genomgång av vad 
eleverna skulle göra, cirka 25 minuter ägnades åt självständigt arbete och femton 
minuter i slutet gick till genomgång av instuderingsfrågor. 
 
Lärare 2 bemötte elevers frågor och påståenden sakligt och kunnigt sju gånger, han 
blev ställd och kunde inte svara en gång och en gång kunde han inte svara men blev 
inte ställd. Fyra gånger tappade han tålamodet, 25 gånger sade han till eleverna att 
vara tysta och två gånger sade han till dem att räcka upp handen. 
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Sexton gånger pratade elever med varandra under tiden läraren pratade. De pratade 
rakt ut i luften arton gånger och räckte upp handen innan de pratade tretton gånger. I 
klassen fanns det två elever med värre koncentrationssvårigheter än de andra. Nio 
gånger tog eller slog eleverna på varandra, och sexton gånger visade de andra tecken 
på rastlöshet. Under lektionen inträffade en störning utifrån och två gånger ställde 
eleverna relevanta frågor eller påståenden medan femton irrelevanta ställdes. 

5.2.3 Lärare 3 
 
Första lektionen som observerades hos lärare 3 genomfördes hos årskurs 8, i en klass 
med 25 elever närvarande. Hela lektionen ägnades åt genomgång av läraren. 
 
Lärare 3 sade till eleverna att vara tysta tre gånger. Inga andra punkter på 
observationsprotokollet inträffade under lektionen. 
 
28 gånger pratade eleverna med varandra under tiden som läraren hade genomgång. 
De pratade rakt ut i luften 33 gånger och räckte upp handen innan de pratade 25 
gånger.  I klassen fanns det två elever med värre koncentrationssvårigheter än de 
andra. Tretton gånger tog eller slog elever på varandra 20 gånger visades andra 
tecken på rastlöshet. En störning utifrån inträffade, sex relevanta frågor och 
påståenden och fyra irrelevanta ställdes.  
  
Andra lektionen som observerades hos lärare 3 genomfördes hos årskurs 7, i en klass 
med 21 elever närvarande. Under lektionen fanns även en elevassistent närvarande. 
Hela lektionen ägnades åt genomgång av läraren. 
 
Lärare 3 bemötte elevers frågor sakligt och kunnigt två gånger. Tre gånger påpekade 
hon att eleverna ska räcka upp handen, och tretton gånger sade hon till eleverna att 
vara tysta. Vid fyra tillfällen avbröt hon genomgången för koncentrationsfrämjande 
aktiviteter, då hon lät eleverna klistra in bilder i sina anteckningsböcker. 
 
Sex gånger pratade eleverna med varandra under tiden som läraren hade genomgång. 
De pratade rakt ut i luften tolv gånger och räckte upp handen innan de pratade tretton 
gånger. I klassen fanns det tre elever med värre koncentrationssvårigheter än de 
andra. Fyra gånger tog eller slog elever på varandra och tre gånger visades andra 
tecken på rastlöshet. Under lektionen inträffade också tre störningar utifrån och två 
relevanta frågor eller påståenden ställdes. 

5.2.4 Lärare 4 
Första lektionen som observerades hos lärare 4 genomfördes hos årskurs 9, i en klass 
med nitton elever närvarande. Första 20 minuterna ägnades åt genomgång, sedan 
arbetade eleverna självständigt i femton minuter och i slutet var det genomgång igen 
i cirka femton minuter. 
 
Lärare 4 bemötte elevernas frågor sakligt och kunnigt tolv gånger. Två gånger kunde 
hon inte svara på elevernas frågor men blev inte osäker. Tre gånger sade hon till 
eleverna att vara tysta och hon tappade tålamodet en gång. 
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Åtta gånger pratade eleverna med varandra under tiden som läraren pratade. De 
pratade rakt ut i luften elva gånger och räckte upp handen innan de pratade 25 
gånger. I klassen fanns det en elev med värre koncentrationssvårigheter än de andra. 
En gång tog eller slog de på varandra och nio gånger visade de andra tecken på 
rastlöshet. Sju gånger inträffade störningar utifrån och tretton relevanta frågor och 
påståenden ställdes och ett irrelevant.  
 
Andra lektionen som observerades hos lärare 4 genomfördes hos årskurs 7, i en klass 
med 21 elever närvarande. Hela lektionen ägnades åt genomgång av 
instuderingsfrågor. 
 
Lärare 4 bemötte elevers frågor sakligt och kunnigt en gång. Hon tappade tålamodet 
en gång, sade till eleverna att vara tysta tre gånger och påpekade att de ska räcka upp 
handen fem gånger. 
 
Fyra gånger pratade elever med varandra under tiden som läraren hade genomgång. 
De pratade rakt ut i luften arton gånger och räckte upp handen innan de pratade 32 
gånger. I klassen fanns det en elev med värre koncentrationssvårigheter än de andra. 
Eleverna tog eller slog inte på varandra någon gång men åtta gånger visade de andra 
tecken på rastlöshet. En relevant fråga eller påstående och två irrelevanta ställdes. 

5.2.5 Lärare 5 
Första lektionen som observerades hos lärare 5 genomfördes hos årskurs 7, i en klass 
med 21 elever närvarande. Första fem minuterna ägnades åt genomgång av vad som 
skulle göras under lektionen, resten av tiden ägnades åt självständigt arbete. 
 
Lärare 5 bemötte elevernas frågor sakligt och kunnigt nio gånger. Åtta gånger sade 
han till eleverna att vara tysta. 
 
Fyra gånger pratade eleverna med varandra under tiden läraren hade genomgång. De 
pratade rakt ut i luften lika många gånger och räckte upp handen innan de pratade 
åtta gånger. I klassen fanns det två elever med koncentrationssvårigheter än de andra. 
En gång tog eller slog elever på varandra och tio gånger visade eleverna andra tecken 
på rastlöshet. Under lektionen ställdes nio relevanta frågor och påståenden. 
 
Andra lektionen som observerades hos lärare 5 genomfördes hos årskurs 9, i en klass 
med arton elever närvarande. Under de första tio minuterna av lektionen gick läraren 
igenom en uppgift som skulle genomföras och under resten av lektionen arbetade 
eleverna självständigt i par. 
 
Lärare 5 bemötte elevers frågor sakligt och kunnigt nio gånger och en gång kunde 
han inte svara på frågan men blev inte osäker. Tre gånger sade han till eleverna att 
vara tysta. Under lektionen skedde ett avbrott utifrån. 
 
Nio gånger pratade elever med varandra under tiden som läraren hade genomgång. 
De pratade rakt ut i luften 30 gånger och räckte upp handen innan de pratade en 
gång. En gång tog eller slog elever på varandra och en gång visades andra tecken på 
rastlöshet. Tio relevanta frågor eller påståenden ställdes under lektionen. 
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5.3 Elevenkäter 
Här redovisas vad eleverna svarade på sina enkäter. Svaren redovisas i stapeldiagram 
och i löpande text som procent. I texten är svaren avrundade till hela procent. 

5.3.1 Fråga 1 
Pratar så att alla förstår 
 
Lärare 1: 

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3

Tjejer, åk 9

Killar, åk 9

Tjejer, åk7

Killar, åk 7

 
De flesta elever anser att lärare 1 gör detta, vilket visar tecken på estradör. 
 
På fråga 1 har 88 % i årskurs 7 svarat en trea och 12 % av eleverna har svarat 2. I 
årskurs 9 har hela 100 % svarat 3. 
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Låga poäng på denna fråga visar drag av illuminatören. 
 
På fråga 1 har 72 % av eleverna i årskurs 7 svarat 3 och 28 % av eleverna har svarat 
2. I årskurs 8 har 5 % av eleverna svarat 3, 21 % av har svart 2, 63 % har svarat 1 
och 11 % har svarat 1. 
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Höga poäng på denna fråga visar drag av estradören. 
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På första frågan svarade 67 % i årskurs 7 en trea och 33 % svarade två. I årskurs 8 
svarade 44 % av eleverna en trea, 52 % av eleverna svarade en tvåa och 4 % svarade 
en etta. 
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De flesta elever anser att lärare 4 gör detta, vilket visar tecken på estradör. 
 
På första frågan svarade 43 % av eleverna i årskurs 7 en trea, 52 % svarade en tvåa 
och 5 % svarade ett. I årskurs 9 svarade 37 % av eleverna en trea och 63 % svarade 
en tvåa.  
 
Lärare 5: 

0

2

4

6

8

0 1 2 3

Tjejer, åk 9

Killar, åk 9

Tjejer, åk7

Killar, åk 7

 
Höga poäng på denna fråga visar drag av estradören. 
 
På fråga ett svarade 76 % av eleverna i årskurs 7 en trea och 24 % svarade en tvåa. I 
årskurs 9 svarade 83 % en trea och 17 % en tvåa. 

5.3.2 Fråga 2 
Kräver tyst i klassen 
 
Lärare 1: 

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3

Tjejer, åk 9

Killar, åk 9

Tjejer, åk7

Killar, åk 7

 
Här kan man se att lärare 1 besitter egenskaper av regissören då hon visar tydlig 
gränsdragning. 
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På fråga 2 har 68 % i årskurs 7 svarat 3, 28 % har svarat 2 och 4 % har gett en etta. I 
årskurs 9 svarade 83 % en trea och 17 % en tvåa. 
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Om man fått höga poäng här har man drag av regissören. 
 
På fråga 2 är det 50 % av eleverna i årskurs 7 som svarat 3, 38 % har svarat 2. 6 % en 
etta och 6 % har svarat 0. I årskurs 8 har 47 % svarat 3, 32 % har svarat 2 och 21 % 
har svarat 1. 
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Om man fått höga poäng här har man drag av regissören. 
 
På fråga två svarade 81 % av eleverna i årskurs 7 en trea, 14 % av eleverna svarade 
en tvåa och 5 % svarade en etta. I årskurs 8 var det 76 % som svarade en trea, 20 % 
svarade en tvåa och 4 % svarade en etta. 
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Här kan man se att lärare 4 besitter egenskaper av regissören då hon visar tydlig 
gränsdragning. 
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På fråga två svarade 76 % av eleverna i årskurs 7 en trea och 24 % svarade en tvåa. I 
årskurs 9 svarade 89 % av eleverna en trea och 11 % svarade en tvåa. 
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Om man fått höga poäng här har man drag av regissören. 
 
På fråga två svarade 76 % av eleverna i årskurs 7 en trea och 24 % svarade en tvåa. I 
årskurs 9 svarade 72 % en trea och 28 % en tvåa. 
 

5.3.3 Fråga 3 
Min lärare är väl förberedd inför varje lektion 
 
Lärare 1: 

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3

Tjejer, åk 9

Killar, åk 9

Tjejer, åk7

Killar, åk 7

 
Återigen har lärare 1 fått höga poäng på en fråga som ligger i linje med estradören. 
 
På fråga 3 har 88 % svarat 3 i årskurs 7, 8 % har svarat en tvåa och 4 % har gett en 
etta. I årskurs 9 har 92 % svarat 3 och 8 % svarat 2. 
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Är man väl förberedd och fått höga poäng här tyder det på drag hos estradören. 
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På fråga 3 är det 83 % svarat 3 av eleverna i årskurs 7. 11 % har svarat 2 och 6 % har 
svarat 1. I årskurs 8 är det 21 % som svarat 3, 32 % har svarat 2, 32 % har svarat 1 
och 15 % har svarat 0. 
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Är man väl förberedd och fått höga poäng här tyder det på drag hos estradören. 
 
På fråga tre svarade 81 % av eleverna i årskurs 7 en trea och 19 % svarade en tvåa. 
Av eleverna i årskurs 7 svarade 84 % en trea och 16 % svarade en tvåa. 
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Återigen har lärare 4 fått höga poäng på en fråga som ligger i linje med estradören. 
 
På fråga tre svarade 86 % av eleverna i årskurs 7 en trea och 14 % svarade en tvåa. 
Av eleverna i årskurs 9 var det 79 % som svarade en trea och 21 % som svarade två. 
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Lärare 5 har höga poäng på denna punkt vilket visar att han är estradör. 
 
På fråga tre svarade 86 % av eleverna i årskurs 7 en trea och 14 % svarade en tvåa. I 
årskurs 9 svarade hela 100 % en trea. 
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5.3.4 Fråga 4 
Min lärare ser mig och utgår ifrån mina behov 
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Höga poäng på det här påståendet visar att lärare 1 också besitter egenskaper av 
illuminatör. 
 
På fråga 4 har 76 % av eleverna i årskurs 7 svarat 3, 20 % har svarat 2 och 4 % har 
inte deltagit på denna fråga. I årskurs 9 har 93 % av eleverna svarat 3 och 8 % svarat 
2. 
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Detta påstående ligger i linje med illuminatörens egenskaper och höga poäng här 
tyder på drag hos illuminatören. 
 
På fråga 4 har 78 % av eleverna i årskurs 7 svarat 3 och 22 % av eleverna har svarat 
2. I årskurs 8 har 53 % svarat 2, 42 % har svarat 1 och 5 % har svarat 0. 
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Detta påstående ligger i linje med illuminatörens egenskaper och höga poäng här 
tyder på drag hos illuminatören. 
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På fråga fyra var det 67 % av eleverna i årskurs 7 som svarade en trea, 28 % svarade 
en tvåa och 5 % svarade en etta. I årskurs åtta var det 12 % som svarade en trea, 76 
% svarade en tvåa, 8 % svarade en etta och 4 % svarade noll. 
 
Lärare 4: 

0

2

4

6

8

10

0 1 2 3

Tjejer, åk 9

Killar, åk 9

Tjejer, åk7

Killar, åk 7

 
Detta påstående ligger i linje med illuminatörens egenskaper och höga poäng här 
tyder på drag hos illuminatören. 
 
På fråga fyra var det 48 % av eleverna i årskurs 7 som svarade en trea, 48 % svarade 
en tvåa och 4 % svarade ett. I årskurs 9 svarade 11 % en trea, 78 % svarade en tvåa 
och 11 % svarade en etta. 
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Höga poäng på det här påståendet visar att lärare 5 också besitter egenskaper av 
illuminatör. 
 
På fråga fyra svarade 38 % av eleverna i årskurs 7 en trea, 57 % svarade en tvåa och 
5 % svarade ett. I årskurs 9 svarade 78 % en trea och 22 % en tvåa. 

5.3.5 Fråga 5 
När min lärare talar så är det spännande att lyssna  
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De flesta anser att detta stämmer väl överens med lärare 1 vilket visar drag av 
estradör. 
 
På fråga 5 har 68 % av eleverna i årskurs 7 svarat 3, 28 % har svarat 2 och 4 % har 
gett en etta. I årskurs 9 har 83 % gett en trea och 17 % en tvåa. 
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Höga poäng på detta påstående visar att läraren har drag av en estradör. 
 
På fråga 5 är det 56 % av eleverna i årskurs 7 som svarat 3. 28 % har svarat 2, 5 % 
har svarat 1 och 11 % har svarat 0. I årskurs 8 har 11 % av eleverna gett en trea, 47 
% har gett en tvåa, 37 % har gett en etta och 5 % har svarat 0. 
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Höga poäng på detta påstående visar att läraren har drag av en estradör, lågt visar 
illuminatörsdrag. 
 
På fråga fem svarade 38 % av eleverna i årskurs 7 en trea, 43 % svarade en tvåa och 
19 % svarade en etta. I årskurs 8 svarade 8 % en trea, 44 % svarade två, 40 % 
svarade ett och 8 % svarade noll. 
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Höga poäng på detta påstående visar att läraren har drag av en estradör, lågt visar 
illuminatörsdrag. 
 
På fråga fem svarade 33 % av eleverna i årskurs 7 en trea, 38 % svarade en tvåa, 24 
% svarade ett och 5 % svarade noll. I årskurs 9 svarade 21 % en trea, 53 % svarade 
två och 26 % svarade ett. 
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Höga poäng på detta påstående visar att läraren har drag av en estradör, lågt visar 
illuminatörsdrag. 
 
På fråga fem svarade 33 % av eleverna i årskurs 7 en trea, 62 % svarade en tvåa och 
5 % svarade en etta. 56 % av eleverna i årskurs 9 svarade en trea och 44 % svarade 
en tvåa. 
 

5.3.6 Fråga 6 
Min lärare brukar inte prata så mycket, vi har mer självständigt arbete och 
grupparbeten 
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Här har eleverna inte gett så höga poäng vilket visar att läraren är mer estradör 
 
På fråga 6 är det 4 % av eleverna i årskurs 7 som har svarat 3, 64 % har svarat 2, 28 
% har svarat 1 och 4 % har svarat 0. I årskurs 9 har 8 % svarat 3, 67 % har svarat 2, 
21 % har svarat 1 och 4 % har svarat 0. 
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Lärare 2: 
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Höga poäng på detta påstående visar att man har mer drag av regissör och 
illuminatör. 
 
På fråga 6 har 22 % av eleverna i årskurs 7 svarat 3, 11 % har svarat 2, 45 % har 
svarat 1 och 22 % har svarat 0. I årskurs 8 har 21 % svarat 2, 53 % har svarat 1 och 
26 % har svarat 0. 
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Höga poäng på detta påstående visar att man har mer drag av regissör och 
illuminatör. 
 
På fråga sex svarade 14 % av eleverna en trea, 43 % svarade en tvåa, 29 % svarade 
en etta och 14 % svarade noll. I årskurs 8 svarade 56 % av eleverna svarade en tvåa, 
36 % svarade en etta och 8 % svarade noll. 
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Höga poäng på detta påstående visar att man har mer drag av regissör och 
illuminatör. 
 
På fråga sex svarade 4 % av eleverna i årskurs 7 en trea, 43 % svarade en tvåa, 43 % 
svarade en etta och 10 % svarade noll. I årskurs 9 svarade 47 % en tvåa, 47 % 
svarade en etta och 5 % svarade noll. 
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Lärare 5: 

0

2

4

6

8

10

0 1 2 3

Tjejer, åk 9

Killar, åk 9

Tjejer, åk7

Killar, åk 7

 
Höga poäng på detta påstående visar att man har mer drag av regissör och 
illuminatör. 
 
På fråga sex svarade 14 % av eleverna i årskurs 7 en trea, 57 % svarade en tvåa och 
19 % svarade en etta. Av eleverna i årskurs 9 svarade 22 % en trea, 50 % svarade en 
tvåa, 17 % svarade en etta och 11 % svarade noll. 
 

5.3.7 Fråga 7 
Om något händer på lektionerna så tar min lärare upp det med detsamma 
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Höga poäng på detta visar på regissören, som lärare 1 inte är i lika hög grad. 
 
På fråga 7 har 56 % i årskurs 7 svarat 3, 40 % har svarat 2 och 4 % har svarat 1. I 
årskurs 9 är det 79 % som svarat 3, 17 % har svarat 2 och 4 % har svarat 1. 
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Höga poäng här visar att läraren är regissör. 
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På fråga 7 har 50 % av eleverna i årskurs 7 svarat 3, 11 % har svarat 2, 28 % har 
svarat 1 och 11 % har svarat 0. I årskurs 8 är det 37 % av eleverna som svarat 3, 21 
% har svarat 2, 21 % har svarat 1 och 21 % har svarat 0. 
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Höga poäng här visar att läraren är regissör. 
 
På fråga 7 svarade 62 % av eleverna en trea och 38 % svarade två. I årskurs 8 
svarade 8 % en trea och 56 % svarade en tvåa. I årskurs 8 svarade 8 % av eleverna en 
trea, 56 % svarade en tvåa, 32 % svarade en etta och 4 % svarade noll.  
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Höga poäng här visar att lärare 4 besitter egenskaper från regissören. 
 
På fråga sju svarade 28 % av eleverna i årskurs 7 en trea, 62 % svarade en tvåa och 
10 % svarade en etta. I årskurs 9 svarade 21 % av eleverna en trea, 69 % svarade en 
tvåa, 5 % svarade ett och 5 % svarade noll. 
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Höga poäng här visar att lärare 5 även har drag av regissör. 
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På fråga sju svarade 62 % av eleverna en trea, 19 % svarade en tvåa och 19 % 
svarade en etta. Av eleverna i årskurs 9 svarade 56 % en trea, 33 % svarade en tvåa 
och 11 % svarade en etta. 

5.3.8 Fråga 8 
Min lärare skapar god stämning i klassen 
 
Lärare 1: 
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Höga poäng här visar egenskaper av regissör. 
 
På fråga 8 har 80 % av eleverna i årskurs 7 svarat 3, 16 % har svarat 2 och 4 % har 
svarat 1. I årskurs 9 har 83 % av eleverna svarat 3 och 17 % har svarat 2. 
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Höga poäng på detta påstående visar tecken på regissörsrollen, låga poäng visar att 
lärare 2 också är illuminatör. 
 
På fråga 8 har 78 % av eleverna i årskurs 7 svarat 3, 6 % har gett en tvåa, 6 % har 
svarat 2 och 10 % har svarat 1. I årskurs 8 har 10 % svarat 3, 26 % har svarat 2, 32 % 
har svarat 1 och 32 % har gett 0. 
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Även på detta påstående är höga poäng tecken på regissörsrollen. 
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På fråga 8 svarade 67 % av eleverna i årskurs 7 en trea och 33 % svarade en tvåa. I 
årskurs åtta svarade 36 % av eleverna en trea, 56 % svarade en tvåa, 4 % svarade en 
etta och 4 % svarade noll. 
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Även på detta påstående är höga poäng tecken på regissörsrollen. 
 
På fråga åtta svarade 52 % av eleverna i årskurs 7 en trea, 43 % svarade en tvåa och 
5 % svarade ett. Av eleverna i årskurs 9 svarade 37 % av eleverna en trea, 53 % 
svarade en tvåa och 10 % svarade en etta. 
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På detta påstående är höga poäng tecken på regissörsrollen. 
 
På fråga åtta svarade 86 % av eleverna en trea och 14 % svarade en tvåa. I årskurs 9 
svarade 94 % en trea och 6 % svarade en tvåa. 
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6 DISKUSSION 
I diskussionen kommer ett försök att kategorisera de fem lärarna enligt Sälls 
undersökning göras. Här används elevernas svar på enkäterna samt 
observationsprotokollet av lärarna.  Vi kommer också att göra en jämförelse mellan 
elevernas svar på enkäterna gentemot lärarnas svar om sin egen lärarroll. 
 
Vi kommer även att diskutera vilka faktorer som påverkar lärarna i klassrumsmiljön 
utifrån observationsprotokollet av eleverna samt lärarnas enkät där de givit en bild av 
faktorer som påverkar dem mer eller mindre. 
 

6.1 Påverkande faktorer 
Innan arbetet med genomförandet av enkäterna och observationerna satte igång var 
tanken att de enbart skulle genomföras hos årskurs 7 och 9 hos de olika lärarna. Detta 
för att få en större åldersskillnad mellan klasserna och därigenom skulle kunna visa 
på större skillnader mellan yngre och äldre elever. Svårigheter under utförandet var 
att få lärare som höll i sina egna lektioner. Flera av de tillfrågade lärarna hade 
lärarstudenter som gjorde sin VFU hos dem. I dessa fall höll studenten i lektionerna 
antingen med årskurs 7 eller 9, eller både och hos lärarna. I den här studien var det 
inte aktuellt att titta på lärarstudenter då undersökningen gällde lärare som redan 
hade etablerat sin yrkesroll. Andra svårigheter var att få tag på lärare som 
undervisade både årskurs 7 och 9, vissa hade bara årskurs 7 och 8. Eftersom 
undersökningen skulle genomföras på två högstadieskolor i samma kommun blev 
detta ett problem då kommunen är en relativt liten kommun, med begränsat antal SO-
lärare. Arbetet fick då anpassas till att även inkludera årskurs 8 i de fall där lärarna 
inte undervisade årskurs 9 i SO. 
 

6.2 Lärarna 

6.2.1 Lärare 1 
I synen på sin egen lärarroll uppfattar lärare 1 sig själv som en estradör till största del 
men lärarenkäten visar också på inslag som karaktäriserar en regissör. Hon upplever 
sig själv likt estradören vara tydlig och väl förberedd. Hon tycker bäst om att föreläsa 
för sina klasser. Regissören är till största delen den som bidrar till god stämning i 
klassrummet och på detta påstående har lärare 1 sagt att det stämmer helt och fullt. 
Enligt elevernas enkäter har vi fått fram att lärare 1 är en estradör till största del men 
vi kan även se inslag av alla tre kategorier. Att lärare 1 är väl förberedd håller 
eleverna med om och här har hon fått full pott. Under båda observationstillfällena 
hade lärare 1 genomgång under hela tiden, vilket styrker estradörsrollen. Ett annat 
tecken på estradören var att hon bemötte elevernas frågor sakligt och kunnigt vid 
flera tillfällen. Dock visar hon även drag av regissör då hon släpper in frågor, även 
irrelevanta, och besvarar dem under pågående genomgång. 
 
Lärare 1 uppfattar elevers prat, utagerande elever och nya regler och direktiv 
uppifrån som de mest störande faktorerna i hennes lärarroll. Dessa påverkar henne 
mest. Under observationen kunde vi se att detta faktiskt stämde, hon tappade 
tålamodet på eleverna vid fem tillfällen och gång efter gång påpekade hon att 
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eleverna skulle räcka upp handen då hon inte accepterade att eleverna pratade rakt ut 
i luften. 
 
 

6.2.2 Lärare 2 
I synen på sin egen lärarroll har lärare 2 drag av både estradören och regissören till 
lika stor del, fast inte tillfullo på alla påståenden. Han upplever sig själv tydligast i att 
sätta gränser och i påståendet om att han vill fånga elevernas intresse. Elevernas 
enkäter visar dock att lärare två inte är så tydlig på att sätta gränser. Årskurs sju 
tenderar att ge honom högre poäng än årskurs åtta, detta kan bero på att årskurs sju 
inte har haft honom lika länge och därför inte har lärt känna hans lärarroll.  
 
Nästan alla elever i årskurs 7 tycker att lärare 2 är väl förberedd inför lektionerna, 
årskurs 8 håller inte med i lika hög grad. Denna tendens kan man se på alla frågor 
och påståenden och slutsatsen man kan dra av det är att årskurs 7 ser honom som en 
regissör med drag åt illuminatör. Svaren som årskurs 8 ger gör att han kan 
kategoriseras som illuminatör mer än de andra. Observationerna visar tecken på att 
lärare 2 till största del är en illuminatör eftersom eleverna till största del ägnar sig åt 
självständigt arbete. Även delar som tyder på en ledarstil enligt estradören syns då 
han i ett försök att sätta gränser säger åt dem att vara tysta vid ett flertal tillfällen.  
 
Faktorer som påverkar lärare 2 mest enligt honom själv är: elevers prat, utagerande 
elever och elevers koncentrationssvårigheter. I observationerna visas det vid ena 
lektionstillfället att han ber eleverna vara tysta 25 gånger och därmed kan man se att 
lärare 2 påverkas av elevers prat. Det visar också att han inte är auktoritär då 
eleverna inte tar till sig av tillsägelserna eftersom han måste säga till dem så ofta. Å 
ena sidan sätter han gränser då han ber dem vara tysta men å andra sidan inte när det 
gäller att till exempel att räcka upp handen. Under ena lektionen som observerades 
pratade eleverna rakt ut i luften 25 gånger, men han sa endast till en gång angående 
detta. Detta ger indikationer på att elevers prat inte alltid påverkar hans lärarroll. 
 

6.2.3 Lärare 3 
Lärare 3 ser sig själv mest som en estradör då hon säger att hon är väl förberedd inför 
varje lektion och är tydlig på att sätta gränser och föredrar att hålla föreläsningar. 
Hon visar även tecken på regissör då hon tar tag i det med detsamma om en incident 
sker under lektionerna. Elevernas svar på enkäterna visar att lärare 3 till störst del är 
en estradör. Hon har fått mycket höga poäng på de första tre påståendena som styrker 
estradörrollen. Däremot tycker inte eleverna i lika stor grad att det är spännande att 
lyssna på sin lärare vilket motsäger estradören som roll. Enligt elevernas svar så har 
hon även drag av illuminatör då hon är en god stämningsskapare. I observationerna 
visar lärare 3 en tendens att inte sätta lika tydliga gränser hos årskurs 8 som hos 
årskurs 7. Under lektionen i årskurs 7 visade hon tydliga tecken på att vara regissör 
då hon avbröt genomgången för koncentrationsfrämjande aktiviteter. 
 
Lärare 3 anser sig inte bli helt påverkad av någon kategori, dock blir hon påverkad av 
alla kategorier i någon grad av alla åtta. Den som påverkar henne minst är elever från 
andra kulturer och faktorer utifrån. Observationerna visade att lärare 3 har en 
skillnad i attityd till klasserna då hon bara sa till årskurs 8 att vara tysta tre gånger 
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trots att de pratade med varandra 28 gånger under genomgång. I årskurs 7 visade hon 
upp en strängare lärarroll då hon sa till dem att vara tysta tretton gånger och eleverna 
pratade bara samtidigt som henne sex gånger. Detta visar att läraren påverkas av 
klassammansättning då hon visade en större låt-gå-attityd i årskurs 8. 
 

6.2.4 Lärare 4 
I svaren från lärare 4 enkät och i synen på hennes egen lärarroll kan slutsatsen dras 
att hon anser sig själv vara estradör med drag av regissör. Hon är väl förberedd inför 
lektionerna och tycker bäst om att föreläsningar framför elevers självständiga arbete, 
vilket tyder på estradör. Hon sätter dessutom tydliga gränser för sina elever genom 
att påpeka handuppräckning och tar tag i incidenter när de uppkommer, detta tyder 
mer på regissör. Elevernas svar på enkäterna stöder hennes syn på sin roll, eleverna 
har samma uppfattning som lärare 4 själv. Estradören är i fokus men vi ser också att 
lektionerna är varierade och att hon lika gärna kan arbeta likt en regissör. 
Observationerna visar stringent med enkäterna att lärare 4 mestadels är estradör då 
majoriteten av lektionstiden ägnades åt genomgång. 
 
Faktorer som påverkar lärare 4 i högsta grad är elevers prat och utagerande elever, 
elevers koncentrationssvårigheter påverkar också i ganska hög grad. Den enda faktor 
som hon anser inte påverkar henne alls är elever från andra kulturer. Observationerna 
visar att hon påverkas av utagerande elever då hon i årskurs nio tappade tålamodet på 
en elev och flyttade honom till en annan plats. Det märks att hon påverkas av elevers 
prat och i båda årskurserna är hon konsekvent och ber eleverna att vara tysta.  
 

6.2.5 Lärare 5    
I lärare 5 syn på sin egen lärarroll märks en tydlig blandning av alla tre lärartyper, 
dock visar sig illuminatören i något mindre utsträckning. Elevernas svar på enkäterna 
visar likväl att lärare 5 är mest regissör och illuminatör. I frågan om det är spännande 
att lyssna på sin lärare har han inte fått så höga poäng och eleverna anser inte att han 
har så mycket föreläsningar, detta tyder på att han inte är estradör i lika stor 
utsträckning. Observationerna styrker detta då han inte är så tydlig på att sätta 
gränser och inte påpekade att eleverna skulle räcka upp handen någon gång. 
Lektionstiden på båda lektionerna ägnades mest åt enskilt arbete vilket styrker 
illuminatörsrollen.  
 
Faktorer som påverkar honom mest är utagerande elever, elever från andra kulturer, 
elever med koncentrationssvårigheter och elevernas ålder, men ingen av dessa 
påverkar honom i högsta grad. De övriga faktorerna påverkar honom i någon grad. 
Under observationstillfällena visade lärare 5 att han påverkas av elevers prat då han 
ber dem vara tysta.  
 

6.2.6 Allmänt 
Hänsyn bör tas till de olika lärarnas skillnad i arbetserfarenhet. Lärare 5 har trots allt 
36 års arbetserfarenhet som lärare vilket tyder på att han vid det här laget är väldigt 
trygg i sin lärarroll. Man kan emellertid inte enbart gå på arbetserfarenhet eftersom 
lärare 2 har 28 års arbetserfarenhet men ändå visar en tendens att inte få elevernas 
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respekt. Han fick vid flera tillfällen säga till dem åtskilliga gånger att vara tysta utan 
att få gensvar, medan eleverna hos lärare 5 alltid blev tysta när han bad dem. 
 
I årskurs 8 hos lärare 3 var det samma elever som slog på varandra alla gångerna. 
Det kan verka som att lektionen var väldigt stökig om man bara ser till antal gånger 
eleverna gjorde detta, men i övrigt var årskurs åtta en väldigt skötsam klass. Vid 
samma tillfälle bör tilläggas att läraren hade en mycket lång föreläsning om ett tungt 
ämne (politik) vilket gjorde eleverna mer rastlösa. Även hos lärare 5 fanns det två 
elever med värre koncentrationssvårigheter än andra, och det var dessa två elever 
som tog och slog på varandra. 
 
Lärare 4 genomförde sina lektioner i en sal med många och stora fönster där det 
förekom mycket aktiviteter utanför. Bland annat var mopedparkeringen placerad rakt 
bakom rummet, och vid sidan var en stor gångväg där mycket folk passerade, vilket 
gjorde att elever som satt vid fönstrena riktade sin uppmärksamhet mer utåt än till 
läraren. 
 
En annan faktor som kan ha påverkat vårt resultat är det faktum att lärare 3 och 4 var 
vikarier som kanske inte hade hunnit bygga en relation till sina äldre elever på 
samma sätt som övriga lärare hade. Lärare 3 hade arbetat med sina äldre elever i 
drygt en och en halv termin och lärare 4 hade bara haft sina äldre elever i drygt en 
termin.  
 
Vad gäller att jämföra mellan olika åldersgrupper, kunde inte det göras ordentligt då 
hänsyn även måste tas till gruppsammansättningar. I enkäterna som genomfördes 
finns en tendens till att de yngre eleverna svarar ’snällare’ än de äldre. Om en 
jämförelse ämnade utföras på ett grundligt sätt, skulle man behöva följa samma klass 
i olika årskurser.  
 

6.3 Slutsats 
Då detta är ett examensarbete som skulle genomföras under tio veckor fanns det inte 
tid att genomföra undersökningar hos fler lärare. Undersökningen är därför inte helt 
statistiskt valid när det gäller lärarna. 
 
Utifrån de fem undersökta lärarna kan vi dra slutsatsen att lärare 1 och 4 till största 
del är estradörer. De har båda sju års arbetserfarenhet, vilket visar att de borde ha 
kommit exakt lika långt i sitt rolltagande. Utifrån resultatet ser vi att lärare 4 
påverkas av eleverna mest, och hon har även svarat att det är utagerande elever och 
elevers prat som påverkar hennes lärarroll mest. Även observationen visar att hon 
påverkas av elever då hon tappade tålamodet av agerandet från en elev i årskurs 9, 
som för övrigt inte var den elev som visade större koncentrationssvårigheter än de 
andra. Vi som observerade blev lite förvånade av att hon tappade tålamodet på just 
den eleven då vi inte hade märkt något störande beteende från honom innan. För oss 
tedde sig denna incident som ett tecken på osäkerhet från lärarens sida. I och för sig 
tappade lärare 1 också tålamodet vid ett flertal tillfällen under lektionen hos årskurs 
7. Detta beteende var dock helt befogat då det skedde i samband med att klassen 
pratade mycket och högljutt rakt ut i luften, dessutom riktade sig lärare 1 till hela 
klassen när detta hände. Här syns en ganska tydlig skillnad hos de två lärarna med 
estradörsdrag. 
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Lärare 2 och 5 är till största del illuminatörer, och dessa visar också på stora 
skillnader inom samma roll. Lärare 2 menar att hans lärarroll påverkas mer av 
elevers prat, koncentrationssvårigheter och utagerande elever, än vad lärare 5 gör. 
Observationerna visar att klasserna hos lärare 2 bestod av elever som hade 
koncentrationssvårigheter, var pratiga och utagerande. Dessa båda lektioner var 
ganska kaosartade, bland annat så satt en elev i årskurs 7 och rev sönder en splitter 
ny bibel som de hade blivit tilldelade nyligen. Papper och tuggummi kastades genom 
klassrummet i lektionen hos årskurs 8 och alltför ofta slog eleverna på varandra på 
ett våldsamt sätt i båda årskurserna. Lärare 5 däremot hade ett helt annat klimat 
under sina båda lektioner. Även om lärare 5 inte sade till eleverna att räcka upp 
handen då de inte gjorde det, gav detta ändå känslan att han hade uppnått en dialog 
med sina elever och därför krävde inte situationen att eleverna skulle räcka upp 
handen. Frågan är dock om dessa stora skillnader i klassrumsklimat beror på 
eleverna eller lärarna.  
 
Lärare 3 visar mest drag av regissör enligt observationerna, men intressant är att 
lärare 3 inte ser sig själv som regissör, ej heller eleverna ser henne som regissör. Hon 
visar dock att hon vill engagera sina elever i en dialog och hon visar tydlighet i sitt 
gränsdragande med att elever ska räcka upp handen och vara tysta. Det som tydligast 
gör att hon placeras som regissör är att hon använder koncentrationsfrämjande 
aktiviteter i årskurs 7. Hon är den med minst yrkeserfarenhet av de undersökta 
lärarna, men visar ändå en trygghet i sin roll som lärare. Hon påverkas inte av några 
kategorier i allra högsta grad, och hon svarar även att det är viktigast för henne med 
förberedelser, gränsdragning och intresseväckande.  
 
Om man ser till läroplanen, står det att lärarna ska se till varje enskild elevs behov 
och utgå ifrån det. Denna syn verkar förespråka att varje lärare ska vara en 
illuminatör. Dock kan man av gemene man få intrycket att en lärare av idag ska vara 
en regissör och fungera som en coach till sina elever. Estradören verkar inte vara 
populär vare sig hos allmänheten eller enligt styrdokumenten. Ändå visar flera av de 
observerade lärarna tydliga drag av estradören och att det fungerar.  
 
Det har varit oerhört intressant att få följa dessa fem lärare, och få se exempel på hur 
de olika rollerna tar sig i uttryck i verkligheten. Mångfalden hos de olika lärarna i vår 
undersökning har visat oss läraryrkets variationer och inspirerat oss för framtida 
erfarenheter. Även om man hos alla fem lärarna kan se tydliga drag av en viss 
lärartyp, kan man inte placera in lärarna som enbart en typ av lärare, såsom de 
lärarstuderande i Sälls undersökning hade föreställningar om. De besitter nästan hela 
tiden delar av alla tre rollerna. Detta kan bero på att det idag ligger i en lärares 
profession att anpassa sig efter situation och elevbehov. Att se läraryrket i ett dylikt 
perspektiv är kanske annorlunda idag, då yrket har blivit så komplext och 
arbetsuppgifterna har förändrats. En förändring pågår hela tiden i skolan och även i 
samhället, och den pågår i detta nu och den kommer alltid att pågå. Frågan är vad 
nästa steg i ledarrollerna ska vara, kommer en fjärde och till och med femte roll att 
manifestera sig om vi väntar tillräckligt länge?  
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7 FRAMTIDA FORSKNING 
Om man skulle spinna vidare på detta skulle det vara spännande att få följa en klass 
med sin SO-lärare genom alla tre år på högstadiet och på så sätt kunna göra en 
jämförelse mellan åldrar. Eller att man skulle gå med samma klass i en hel termin för 
att observera om det skiljer mellan olika arbetssätt, ämne, lärare eller tidpunkt, både 
på dagen och under terminen.  
 
Ur lärarnas synpunkt skulle det vara intressant att följa ett antal lärare under flera år 
för att eventuellt se om och hur deras yrkesroll förändras allt eftersom erfarenhet och 
direktiv förändras. Man skulle dessutom kunna undersöka lärare från andra ämnen 
för att kunna jämföra rolltagande i olika ämneskategorier. Kan det till och med vara 
så att det skiljer sig mellan praktiska och teoretiska lärares ledarroll? 
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BILAGA 1 
 
Observationsprotokoll av klass ______ skola ______________________________ 
 
 
 
 
Observationskategorier 
 

 
 
 
Antal inträffade 
 
 
 

 
Elever pratar med varandra under tiden 
läraren pratar 
 

 

 
Elever ställer irrelevanta frågor/påståenden 
 

 

 
Elever ställer relevanta frågor/påståenden 
 

 

 
Eleverna räcker upp handen innan de pratar 
 

 

 
Eleverna pratar rakt ut i luften 
 

 

 
Tar på/slår till varandra 
 

 

 
Visar andra tecken på rastlöshet 
 

 

 
Elever med värre koncentrationssvårigheter 
än andra 

 
 
 
 

 



 

Observationsprotokoll av lärare:_____________________________ klass ______ 

 
Avbrott utifrån 

 

 
 

 
 
Observationskategorier 

 
 
Antal inträffade 

 
Säger till eleverna att vara tysta 

 

 
Bemöter elevernas frågor sakligt och kunnigt 

 

 
Blir ställd av elevers frågor och kan inte svara 

 

 
Kan inte svara på elevers frågor men blir inte 
ställd 

 

 
Påpekar att elever ska räcka upp handen 

 

 
Avbryter genomgång för 
koncentrationsfrämjande aktiviteter 

 

 
Tappar tålamodet/blir arg 

 



 

 
BILAGA 2 

Enkät till lärarna 
 
Vi heter Frida och Heidi, vi läser sista terminen på lärarprogrammet på Högskolan i 
Kalmar. För att kunna skriva vårt examensarbete så vill vi att du fyller i den här 
enkäten så sanningsenligt som möjligt. Alla svar är anonyma. 
 
 
Kön: � Man � Kvinna 
 
Ålder:____ 
 
Hur många års arbetserfarenhet som lärare har du? 
 
___________ 
 
Är du behörig lärare? 
 
� Ja � Nej 
 
Många faktorer kan påverka dig i din roll som lärare. Det har gjorts undersökningar 
kring vilka faktorer som påverkar, och här nedan följer åtta faktorer utifrån dessa 
undersökningar. Du ska ta ställning till hur mycket dessa påverkar din lärarroll i 
klassrummet. 
0 = inget alls 3 = väldigt mycket 
 
Elevers prat 
0 1 2 3 
 
Utagerande elever 
0 1 2 3 
 
Elever från andra kulturer 
0 1 2 3 
 
Elevers koncentrationssvårigheter 
0 1 2 3 
 
Faktorer utifrån (privata händelser och problem) 
0 1 2 3 
 
Tid på dagen 
0 1 2 3 
 
Elevernas ålder 
0 1 2 3 
 
Nya regler och direktiv uppifrån 
0 1 2 3 



 

Ta ställning till hur du agerar i överensstämmelse till följande påståenden. 
0 = Stämmer inte alls på mig 
3 = stämmer väl överens med mig 
 
1. Jag pratar så att alla elever förstår vad jag menar 
0 1 2 3 
 
2. Om elever pratar samtidigt som mig så säger jag till dem 
0 1 2 3 
 
3. Jag förbereder mig väl inför varje lektion 
0 1 2 3 
 
4. Jag ser varje elev och utgår ifrån varje elevs behov 
0 1 2 3 
 
5. Jag vill fängsla och fånga intresset hos eleverna när jag talar 
0 1 2 3 
 
6. Jag tycker inte om att ha föreläsningar för hela klasser, jag vill hellre leda dem i 
självständigt arbete 
0 1 2 3 
 
7. Om en incident sker under lektionen så tar jag tag i det med detsamma 
 0 1 2 3 
 
8. Jag är en entusiasmerande lärare som skapar god stämning i klassen 
0 1 2 3 
 
 
 
Tack för din medverkan! 



 

BILAGA 3 
Enkät till eleverna 
 
Vi heter Frida och Heidi, vi läser sista terminen på lärarprogrammet på Högskolan i 
Kalmar. För att kunna skriva vårt examensarbete så vill vi att du fyller i den här 
enkäten så sanningsenligt som möjligt. Alla svar är anonyma. 
 
Kön: � Kille � Tjej 
 
Ålder:____ 
 
 
Här nedanför följer ett antal påståenden om hur lärare kan vara. Du ska ringa en 
siffra per påstående om hur väl påståendet stämmer överens med din SO-lärare. 
 
0 = stämmer inte alls 
3 = stämmer helt 
 
1. Pratar så att alla förstår 
0 1 2 3 
 
2. Kräver tyst i klassen när han/hon pratar 
0 1 2 3 
 
3. Min lärare är väl förberedd inför varje lektion 
0 1 2 3 
 
4. Min lärare ser mig och utgår ifrån mina behov 
0 1 2 3 
 
5. När min lärare talar så är det spännande att lyssna 
0 1 2 3 
 
6. Min lärare brukar inte prata så mycket, vi har mer självständigt arbete och 
grupparbeten 
0 1 2 3 
 
7. Om något händer på lektionerna så tar min lärare upp det med detsamma 
0 1 2 3 
 
8. Min lärare skapar god stämning i klassen 
0 1 2 3 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
  
 


