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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur ledarskapet, kommunikationen och 

elevbemötandet ser ut hos tre verksamma gymnasielärare i drama/teater. Studiens syfte 

grundar sig på följande frågeställningar: Hur bemöter läraren eleverna i klassrummet? Vad 

karaktäriserar den enskilda lärarens ledarskap? Vilka likheter och skillnader finns i lärarnas 

ledarskap? Studien har etnografisk ansats och bygger på deltagande observationer av tre 

gymnasielärare i drama/teater under fyra veckor. Observationerna omfattar sammanlagt elva 

lektionstillfällen vilka har dokumenterats genom dagboksanteckningar. I analysen av 

observationerna ställer forskaren sina resultat mot tidigare ledarskapsforskning. Studien visar 

på likheter och skillnader i lärarnas arbetssätt och variationer i elevbemötandet men ger en 

gemensam bild av lärarna som pedagoger med elevnära utgångspunkt i undervisningen.  
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1. Inledning och problematisering 

De flesta har nog under sitt liv stött på ledare i olika sammanhang som gjort ett särskilt starkt 

personligt intryck. Kanske är det en sträng lärare som kräver total tystnad i klassrummet och 

som skäller ut dem som pratar offentligt, kanske är det en idrottsledare som peppar och låter 

alla vara med oberoende av hur duktiga de är. Jag har stött på båda typerna av ledarskap och 

det som fascinerar mig är hur ledarskapet formar attityder kring det område och sammanhang 

som gruppen ser ledaren i. Jag hade till exempel inte valt läraryrket om inte en lärare jag har 

haft inspirerat mig och jag hade fortsatt spela hockey om laget inte fått en ny tränare som 

ansåg att tjejer inte skulle spela tillsammans med killar. Genom mina erfarenheter har 

ledarens inställning och bemötande av en grupp således varit väldigt viktiga när det rör sig om 

gruppmedlemmarnas egna attityder. Ledarskapet kan på så vis ha en avgörande roll i 

deltagares inställning till en verksamhet och i sin tur påverka deltagarna i olika riktningar. 

Christer Strensmo som gjort flera studier om ledarskap och ledarstilar, menar att: ”Lärarens 

olikheter innebär att de måste söka `mitt bästa sätt´ att leda och organisera verksamheten i 

klassrummet.”
1
 Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på lärarprogrammet vid 

Umeå universitet, har jag upplevt att mina handledare ute på gymnasieskolorna har haft 

väldigt olika pedagogiska stilar när de möter sina elever under drama- och teaterlektioner
2
. 

Lärarna har i mina ögon, bedrivit fungerande undervisning och i hög grad verkat omtyckta 

bland eleverna. De verkar ha hittat sina ”bästa sätt” att bedriva sin undervisning på. Denna 

självinsikt i ledarskapet har intresserat mig väldigt under utbildningens gång och har även 

inspirerat denna studie då jag vill reda ut hur yrkesverksamma lärare inom drama och teater 

arbetar och undersöka vilka ledarstilar de har format genom sina år av erfarenhet inom yrket.  

Som lärare är man oftast en ensam yrkesutövare i sitt klassrum vilket innebär att graden av 

individualism är hög. Detta kan medföra att det är svårt att få inblick i hur arbetskollegors 

pedagogik ser ut eftersom undervisningen sker inom stängda dörrar, isolerat från arbetslaget.  

Genom denna studie vill jag öppna dessa klassrum och glänta på de stängda dörrarna, för att 

visa på hur undervisningen kan se ut och redogöra för hur pedagoger genomför sitt arbete. 

Som utgångspunkt i undersökningen används här Christer Stensmos definition av ledarskap i 

klassrummet: ”Ledarskap i klassrummet handlar om hur läraren hanterar den sociala 

situationen i klassrummet, dvs. lärarens sociala situation till klassen”
3
. Genom 

begreppsbestämningen har jag valt att koncentrera denna undersökning runt hur lärare 

bemöter sina elever för att kartlägga lärares ledarstilar.  

Under våren 2010 har jag genomfört min sista VFU-period vid lärarutbildningen. Perioden 

sträckte sig under fyra veckor. Under den tiden har jag följt lärare under lektioner för att 

studera deras förhållningssätt till eleverna. På gymnasieskolan där min VFU  ägde rum, var 

det tre pedagoger som skötte utbildningen på teaterprogrammet och undervisade i fristående 

lokala kurser i teater. I min studie har jag följt dessa lärare och undersökt deras ledarskap och 

deras bemötande av elever i klassrummet.  

                                                             
1
 Stensmo, 2000:12; 2008:237 

2  Kommentar: Jag väljer att benämna ämnet som drama- och teater, för att inte förvilla mig i definitionen av vad 

det rör sig om för utbildning på gymnasiet. Både teater som konstform och drama som arbetsform används 

parallellt och det går delade meningar om vad undervisningsämnet ska ha för begreppsbestämning. 
3
 Stensmo, 2008:7 
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Förhoppningen är att jag genom denna undersökning ska kunna ge blivande dramapedagoger 

och teaterlärare en inblick i hur olika pedagoger utövar sitt yrke. Jag hyser även hopp om att 

läsningen av detta arbete kan väcka tankar och reflektioner över hur dessa själva vill bemöta 

ungdomar i arbetet med drama och teater. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur ledarskapet, kommunikationen och 

elevbemötandet ser ut hos tre verksamma gymnasielärare i drama/teater. 

Studiens syfte grundar sig på följande frågeställningar:  

 Hur bemöter läraren eleverna i klassrummet? 

 Vad karaktäriserar den enskilda lärarens ledarskap? 

 Vilka likheter och skillnader finns i lärarnas ledarskap? 
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3. Ledarskap och kommunikation 

Klassrumsrelaterad ledarskapsforskning i ämnet drama/teater är komplicerat. Det består av tre 

komponenter som ska föras samman: ledarskapsteori, lärarperspektiv och dramapedagogik. I 

detta avsnitt redovisas tre olika ledarskapsmodeller utifrån dessa tre perspektiv av ledare: 

Ledarskapteorin är hämtad från Kurt Lewins ledarskapstyper, lärarperspektivet från Christer 

Stensmos
4
 ledarstilar och dramapedagogiken från Cristina Chaibs

5
 pedagogiska stilar.  

 

3:1 Lewins ledarskapstyper 

Kurt Lewin och hans medarbetare Ronald Lippit och Ralph K. Whites. socialpsykologiska 

forskningar av ledare på trettiotalet är aktuell än idag, trots dateringen, genom att forskare 

frekvent hänvisar till studieresultat. Detta visade sig i den bakgrundsundersökningen av 

litteratur och tidigare forskning jag genomfört till denna studie. Lewins forskning är även 

publicerad som en vetenskaplig ledarskapsklassiker i verket Modern Classics on Leadership
 6

.  

 

Lewins (m.fl.) studier bygger på observationer av ledare och grupp ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv. Utifrån dessa studier fann forskarna tre typer av ledarskap med hänsyn till graden 

av ledarkontroll och visar på vilka effekter ledarskapet får på de aktuella grupperna när den 

officiella ledaren i gruppen är närvarande, respektive frånvarande. De tre ledarskapstyperna 

får benämningarna: demokratiskt ledarskap (Democratic), låt-gå-ledarskap (Lassiez-faire) 

och auktoritärt ledarskap (Athoritarian)7.  

 

Den demokratiske ledaren ger tips till gruppen om uppgifter och genomförande av dessa 

tillsammans genom gruppdiskussioner där deltagarna uppmuntras att ta eget ansvar och 

samarbeta. Gruppens deltagare får själv bestämma vilka de ska arbeta med och när de stöter 

på problem, föreslår ledaren två eller tre förslag på lösningar som gruppen får förhålla sig till. 

Enligt Lewins (mfl.) definition av den demokratiske ledaren försöker denne ”to be a regular 

group member in spirit whitout doing too much of the work”
8
. Vid bedömning och kritik av 

arbetet, har den demokratiske läraren neutralt fokus på gruppen där ingen individ särskiljs och 

får explicita bedömningar
9
.  

I ett auktoritärt ledarskap däremot, bestämmer läraren ensam vad och hur något skall 

genomföras genom metoder som gör deltagarna osäkra och beroende av ledarens anvisningar 

för att komma framåt i arbetet: ”Tecnics and activity steps ditctated by authority, one at a 

time, so that further steps were always uncertain to a large degree”
10

. Den auktoritära ledaren 

håller sitt avstånd till gruppen och deltar inte själv aktivt, med undantag när något ska 

                                                             
4   Stensmo, 2000, 2008 
5   Chaib, 1996 
6
   J.Thomas Wren, Douglas A: Hicks & Terry L. Price, 2004 

7   Lewin, mfl. 1939:272, Begreppsöversättning taget ur: Stensmo, 2008:12 & 70  
8   Lewin mfl, 1939:273 
9   Lewin, mfl. 1939:272 f. 
10  Lewin mfl., 1939:273 
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demonstreras inför gruppen. Arbetet följs sedan upp genom individuella positiva och negativa 

sanktioner som utdelas på ett personligt sätt av ledaren
11

.  

Låt-gå-ledarskapet håller sig utanför verksamheten till möjligaste mån och lämnar total frihet 

till gruppdeltagarna i val av arbetssätt och uppgifter. Låt-gå-ledaren utmärker sig genom att 

inte ha någon som helst medverkan i gruppens arbete och delar bara ut information då någon 

frågar om den. Lewin mfl. sammanfattar denna ledares interaktivitet och metoder för 

ledarskapet genom förklaringen: ”Very infrequent comments on member activities unless 

questioned, and no attempt to participate or interfere with the course of events”
12

. Gruppen 

kan få uppdragsmaterial men inga vidare instruktioner och arbetet blir följaktligen slentriant. 

Således har gruppen inget stöd av ledaren som låter gruppen arbeta för sig själv
13

.  

Lewin och hans medarbetare kan konstatera att de tre ledarskapstyperna skapar olika 

atmosfärer och social dynamik i grupperna, genom sitt förhållningssätt och ledarskap. 

Ledarnas påverkan på gruppen testades genom att de fick lämna gruppen ett tag medan 

observationen från forskarna fortsatte. Denna del i studien visade på hur gruppen arbetade när 

ledarna inte var närvarande
14

.  

Lewin och hans kompanjoner fann att låt-gå-ledaren var frånvarande, var deltagarna 

förvirrade och frustrerade då de fick förhandla om regler, tillvägagångssätt och delegering av 

arbetsuppgifter vilket ledde till låg produktivitet. Det visade sig att det auktoritära 

ledarskapet medförde lågproduktivt arbete när ledaren var frånvarande och deltagarna som 

förvisso var högproduktiva under ledarens närvaro, visade lite entusiasm för arbetet medan 

det demokratiska ledarskapet gav ett engagerat och produktivt arbete oberoende på om 

ledaren var närvarande eller inte
15

. 

 

3:2 Stensmos ledarkompetenser och ledarstilar 

Lärarens färdigheter kan enligt Stensmo delas in i tre avgörande kompetenser som formar 

ledarskapet. Där ingår: ämneskompetens (fakta- och teorikunskap), didaktisk kompetens 

(kunskap om planering, genomförande och utvärdering) och ledarskapskompetens 

(organisation och ledning med disciplin elevomsorg och ordning)
16

. Stensmos studie 

sammanfogar dessa tre kompetenser i kategoriseringen av ledarstilar i klassrummet. 

Indelningen sker utifrån Lewins systematisering av lärare i förhållande till vem som har 

kontroll över undervisningen . Stensmo kategoriserar lärarstilarna i en skala där spännvidden 

sker mellan undervisning bedriven med lärarkontroll kontra undervisning som styrs av elevers 

självkontroll
17

. Genom olika fallstudier presenterar Stensmo hur lärare ger uttryck för 

varierande pedagogiska synsätt och hur de använder sig av elevfokus på olika vis för att 

bedriva undervisning och hantera ordningsfrågor
18

. Stensmo kan genom sina fältstudier av 

lärare i klassrum identifiera två typer av ledarskapsorienteringar i förhållande till: planering, 

                                                             
11  Lewin, mfl. 1939:272 f. 
12  Lewin mfl., 1939:273 
13  Lewin mfl., 1939:273 
14

  Lewin mfl., 1939:276 
15  Lewin mfl., 1939:277 f. 
16  Stensmo, 2000:9;2008:7 
17  Stensmo, 2000:16, 2008:214 
18  Stensmo, 2008 
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kontroll, motivation, gruppering och individualisering. De ledarstilar som orienterar sig kring 

dessa aspekter kallar han för uppgiftsorienterat och elevorienterat ledarskap
19

. 
 

Den uppgiftsorienterade ledarstilen i skolan karaktäriseras av att läraren är i centrum för 

undervisningen. Läraren ses som expert både i tolkandet av läroplaner och i elevers 

kunskapsinlärning. Denna ledarstil utmärks även av att läraren styr ordningen  i klassrummet 

samt använder sig av positiva och negativa sanktioner för att motivera eleverna och låter 

klassen lösa samma typ av uppgifter
20

.  

 

I Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok beskrivs en ledare som en ”person i högsta 

bestämmande ställning” samt ”chef”
 21

. Ledarskap förklaras som att ”ha bestämmande 

ställning”
22

. Denna definition av ledare och ledarskap hör samman med den ledarsynen som 

presenteras i Stensmos uppgiftsorienterade ledarstil. Både ordbokens definition av ledar/-e/-

skap och författarens kategorisering av den uppgiftsorienterade ledarstilen för tankarna till 

företagsverksamhet, där det finns en chef i bestämmandeposition och där uppgifterna är 

kollektiva.  

 

En lärare med uppgiftsorienterat ledarskap har en pedagogisk filosofi som betecknas av 

uppfattningen att: ”Jag ska lära ut och ni ska lära in”
23

. Denna pedagogiska syn sätter läraren i 

centrum eftersom det är läraren som är bärare av kunskapen emedan eleverna som ska hämta 

den av läraren. Således ställs också eleverna i en beroendeställning till lärarens kompetens för 

att nå kunskap och prestera i skolan.  

 

I den elevorienterade ledarstilen är det omvänt eleverna som är i centrum för upplägget av 

undervisningen. Denna ledarstil präglas av att eleverna själva får tolka läroplaner och ha eget 

ansvar i ordningsfrågor. Eleverna väntas även vara nyfikna och arbeta av eget intresse. 

Elevernas uppgifter är individualiserade och sker i deras egen takt där de får sätta upp egna 

mål och bedöma sina egna prestationer
24

. I denna ledarstil som Stensmo klarlägger, har 

läraren en syn på sig själv som handledare, där också definitionen av ordet ”handledare” 

passar in på ledarskapet: ”hanledar/e. person som (yrkesmässigt) ger hjälp och anvisningar till 

någon, som dock till stor del arbetar självständigt”
25

.  

 

I Stensmos undersökning redovisas en lärares pedagogiska filosofi som grundar sig på 

lärarens tankesätt att: ”eleverna behöver frihet att söka egen kunskap (…) jag kan egentligen 

inte lära ut, men eleverna kan lära in och jag kan vara handledare i den processen”
26

. Denna 

typ av uttalande visar att läraren ser på sig själv som ett medel till lärandet hos eleverna och 

inte själva källan till kunskap, vilket är den raka motsatsen till lärarens roll inom den 

uppgiftsorienterade ledarstilen. 

 

                                                             
19  Stensmo, 2000:12 f., 2008:237 f. 
20  Stensmo, 2000:12 f. 
21  Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok, Uppslagsord: ”ledare”, 1999 
22  Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok, Uppslagsord: ”ledarskap”, 1999 
23  Stensmo, 2000:13 
24  Stensmo, 2000:12 f. 
25  Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok, Uppslagsord: ”handledare”, 1999 
26  Stensmo, 2000:14 
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3:3 Chaibs pedagogiska stilar 

I en undersökning om ungdomars personliga utveckling i amatörteater ställer Christina Chaib 

upp tre pedagogiska stilar som hon finner hos ledarna för ungdomsgrupperna. Forskaren 

menar att ”ledarna väljer pedagogisk strategi med hänsyn till gruppernas egenskaper och sina 

ambitioner med arbetet”
27

. Det Chaib kan utläsa genom sina studier är tre sådana strategier, 

där ledarna benämns som: Regissören, Pedagogen och Dramaturgen.  

 

Ledarskapet hos Regissören karaktäriseras av en auktoritär och tydlig ledarroll med höga 

ambitioner med teaterarbetet och med föresatsen av att gruppdeltagarnas ambitioner ska vara 

på samma nivå. Ledarskapet är starkt hos denne ledare som sätter alla ramar för aktiviteterna 

som bedrivs. Filosofin hos Regissören är att: ”Genom kunskapen når man framgång”
28

. 

Deltagarna uppmanas att kommentera varandras genomförande genom att berätta vad som är 

bra respektive mindre bra, samt vad som kan göras bättre och ledaren själv ger konstruktiv 

kritik. Meningen med teaterarbetet är enligt denne ledare att fostras i en gemenskap kring 

något som är engagerande. Fostran sker genom att visa konsekvenser av handlande och val. 

Regissören visar ett tydligt ledarkap och tonen gentemot gruppmedlemmarna är strikt vilket 

kan ses genom att dennes instruktioner formuleras som uppmaningar. Regissören hoppar 

gärna in för att ta någon av deltagarnas plats för att förtydliga med kroppen och visar hur 

deltagarna ska utföra en uppgift. Ledorden i dennes pedagogik är kunskap och engagemang.
29

 

 

Dramaturgen ägnar en del av sin tid åt att sköta administrativa uppgifter, vilket går ut över det 

konstnärliga utövandet. Ledaren är noga med att förklara syftet med övningarna för deltagarna 

och menar att ”Styrkan ligger i deras [ungdomarnas: min kommentar] arbetsglädje, i deras 

entusiasm”
30

. Ledaren vill testa kunskapen hos deltagarna för att se vart de ligger och har en 

genomtänkt strategi för verksamheten där det finns en tidsplan för gruppens arbete. Mycket av 

planeringen görs hemma på fritiden. Tålamodet är stort och Dramaturgen är duktig på att 

fånga upp ungdomarnas spontanitet som noggrant visas uppskattning för. Dramaturgen låter 

deltagarna arbeta aktivt medan den själv stilla under arbetet och ger instruktioner. Denne 

ledares filosofi är att behållningen av arbetet som deltagarna ska få med sig är tålamod, 

förmåga till samarbete och goda vänner. Personegenskaperna hos Dramaturgen är lyhördhet, 

organisationsförmåga, envishet och tålmodighet
31

. 

 

Pedagogen är lyhörd och ger mycket uppmuntran till deltagarna efter genomförda övningar. 

Filosofin för denne ledare är: ”dom [ungdomarna: min kommentar] ska få det självförtroendet 

som man kan få av att klara av en sak”
32

. Pedagogen vill att deltagarna ska upptäcka en 

förmåga de inte visste att de har inom sig och låter gruppen göra många typer av övningar där 

bilder, associationer och improvisationer avbyter varandra. Bestämmanderollen intas med viss 

del av Pedagogen, men deltagarnas intressen får ändå styra mycket i verksamheten. Ledaren 

uppmuntrar deltagarna att ge förslag till förbättringar och instruktioner till varandra och vill 

att de ska känna sig delaktiga. Denna ledare utmärker sig genom att vilja att deltagarna ska 

trivas och känna lust och glädje i skapandet tillsammans. Tålamodet hos Pedagogen tryter då 

arbetsmiljön i gruppen blir stökig och ledaren har bitvis svårt att få deltagarna att behålla 

fokus på uppgifterna 
33

 

                                                             
27  Chaib, 1996:124 
28  Chaib, 1996:106 
29

  Chaib, 1996:103-110 
30  Chaib, 1996:117 
31  Chaib, 1996:112-124 
32  Chaib, 1996:87 
33  Chaib, 1996:85-96 



8 
 

3:4 Bemötandet med kropp och röst 

En lärare i drama och teater förväntas att ha god kunskap om hur kroppen och rösten fungerar, 

hur den används för att nå en viss effekt på känsla med mera. Detta för att själv kunna arbeta 

mot kursplanernas mål för de frivilliga skolformerna där det bland annat går att finna följande 

formuleringar: ”Kursen skall ge eleven förutsättningar att utveckla och behålla ett naturligt 

användande av röst och rörelse”
34

 och: ”Ett mål för kursen är även att ge kunskaper i att 

använda gestaltning som kommunikation”
35

. Denna förväntade kunskapen hos teater-

/dramalärare är en anledning varför det är intressant att ta sig en noggrannare titt på hur 

lärarna i denna undersökning använder sig av till exempel kroppsspråk och röstläge, för att 

kommunicera och bemöta elever.  

 

När jag analyserar kommunikation/bemötande med kroppen i denna studie, har jag 

koncentrerat mig på: närhet och avstånd – hur lärarna förhåller sig fysiskt till sina elever, samt 

gester - hur lärarna använder sig av gester för att kommunicera/förstärka vad som sägs. Detta 

för att kunna belysa och få en större kontext i undersökandet av kontaktskapande med elever, 

mottagande, instruktionsanvisningar, disciplin med mera. Röstpedagogen och 

mimskådespelaren Isabella Thambert skriver att: ”Vissa personer är mer lyhörda för vad 

kroppen berättar medan andra mer tar fasta på hur rösten låter”
36

. Dessa två utgör tillsammans 

det kommunikationsmedel som läraren har med sina elever och därför bör därför både det 

verbala och kroppsligt kommunikativa ses som en helhet i denna studie. Thambert förklarar 

även hur kropp och röst hör ihop: ”Man kan tolka tal som ljudgester. Men rösten är så mycket 

mer än bara ord. Hur vi nyanserar orden med kropp och röst ger betydelse”
37

. Genom denna 

teori om samhörigheten mellan kroppens ljud och rörelser har jag valt att göra en samtolkning 

av talet, rösten och kroppsspråket. 

 

3:4:1 Kroppsspråk och gester 

Kroppsspråk är ett stort område att diskutera, här avses kroppsspråk som en del i 

kommunikationen via gester
38

. Gester har enligt Gullberg innebörden av handrörelser
39

, men i 

denna undersökning vidgas gesternas betydelser till kroppsgester, där hela kroppen är med i 

den icke verbala kommunikationen.  

Gullberg visar på att det finns olika kommunikationsnivåer i gester som mer eller mindre bär 

upp språket. Via en omarbetning av Gullbergs modell
40

 kan man se kommunikationsnivåerna 

ur en skala med två motpoler: 

 

Pol 1: spontana gester – samtalsorienterade gester som sker spontant, ofta oreflekterat 

tillsammans med tal. Dessa gester ges inte med specifika avsikter och har ingen eller mycket 

liten betydelse för kommunikationen. 

 

                                                             
34  Kursplan för TEA1203, 2000 
35  Kursplan för TEA1205, 2000 
36  Thambert, 2007:17 
37  Thambert, 2007:18 
38  Se avsnitt 4:5 
39  Gullberg, 1998:36 
40  Min omarbetning  
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Pol 2: teckenspråk – gestikulation där alla gester har specifika betydelser och som kan vara 

svåra att tolka för någon som inte talar språket
41

. Gesterna har således all betydelse för 

kommunikationen. 

 

Genom studier av förhållandet mellan gester och tal kommer Gullberg fram till att 

användandet av gester i ett verbalt samtal är ett kommunikationsstrategiskt knep med funktion 

är att förtydliga och understryka vad som säg. Detta sker på olika medvetandenivåer från 

talare till talare
42

.  

 

Mellan dessa poler finns olika grader av gestikulation som graderas från vilket förhållande 

gesterna har till språket, visat i figuren nedan. 

 

(Fig. 1)
 43

 

 

 

 

Pol 1.      Pol 2.  

Talet har betydelse       Kroppen har betydelse 

 

 

En gest som utförs för att förtydliga vad som sägs, här bemärkt medveten gest, eller en gest 

som ersätter tal, ett så kallat emblem är exempel på gester som ligger emellan dessa poler
44

.  

Ett tyst svar med hjälp av handgester kan vara ett emblem till exempel att ge tummen upp när 

någon frågar hur helgen varit eller ett V-tecken med fingrarna för vinst, om någon frågar hur 

det gått i en match. Mim är gester i form av rörelser som kan användas för att förklara ett 

komplicerat scenario. Rörelser i mim eller pantomim, har funktionen att konstruera en eller 

flera meningar i form av rörelser istället för ord
45

. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt och metod 
Genom att min undersökning syftar till att studera en pågående och aktiv process under en 

tidsperiod på fyra veckor, har mitt metodval utgått ifrån olika arbetssätt för att fånga in 

frågeställningarna samt sortera och behandla det material som undersökningen kommer att 

bygga på.  Ledarskapskompetensen kan vara svårare att undersöka än ämneskompetensen 

eller den didaktiska kompetensen. Den didaktiska kompetensen finns i viss mån 

dokumenterad via lektionsplaneringar, utvärderingar och lärandematerial kopplat till 

läroplanerna. Brister i planering eller utvärderingsdokumentation kan således ringas in via 

                                                             
41  Gullberg, 1998:36 ff. 
42  Gullberg, 1998: 218 ff.  
43  Min förenkling, översättning och omarbetning av den engelska modell som Gullberg presenterar, 1998:38 
44  Se fig.1 
45  Gullberg, 1998:39 

Spontan gest         medveten gest     emblem         mim        Teckenspråk 
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inspektion av dessa dokument. Ämneskunskaperna hos en lärare kan vara mer synlig än 

ledarkompetensen då undervisningsstoffet och dess reliabilitet kan kontrolleras via granskning 

av vilken fakta som lärs ut under lektionen och dess sanningshalt ställas mot fakta. Även 

elevers ämnesfrågor till läraren kan ge en bild av ämneskompetensen hos en lärare.  

 

Hanteringen av grupper vilket är kärnan i ledarkompetensen, går däremot inte att kontrolleras 

via dokument eller fakta. Därför blir det svårare att undersöka detta område med samma 

validitet och reliabilitet som de andra kompetenserna.  Eftersom ledarkompetensen istället är 

en slags samlingskompetens, då den kräver hantering av planerings- och ämneskunskap i 

relation till elevgruppen, måste ledaren observeras och analyseras för att kunna kartläggas.  

 

4:1 Etnografisk ansats 

Denna studie är av kvalitativ art och har en etnografisk utgångspunkt genom deltagande 

observation som främsta datainsamlingsmetod. Enligt Kullberg är etnografin en aktiv 

forskningsform som i första hand är kvalitativ och bygger på fenomen som undersöks i 

naturliga miljöer
46

. Som kompletterande metod har jag fört loggboksanteckningar där innehåll 

av informella samtal presenteras tillsammans med observationsanteckningar. Materialet 

utvärderas i analysdelen genom komparativ klassificerande analys
47

.  

 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av att ha en närhet till forskningsobjektet
48

. Närheten 

utgörs i denna studie av att jag följt tre teaterlärare på gymnasiet i deras undervisning under 

fyra veckor där jag genomfört deltagande observationer. På grund av den etnografiska 

ansatsen som handlar om närhet till de objekt som undersöks, kan därför fenomen som 

studeras många gånger påverkas av utanförliggande faktorer
49

. Jag som forskare i 

klassrummet kan vara en sådan faktor, vilket i så fall betyder att jag kan ha påverkat lärarna 

vilka är mina forskningsobjekt och deras beteende i klassrummet, vilket är fenomenet som jag 

iakttagit . Om jag påverkat lärarna i denna undersökning, och i så fall hur det yttrats, kan jag 

inte veta, men den roll som utomstående bör ändå tas upp och diskuteras, vilket sker i 

nästkommande avsnitt. En annan svårighet i en etnografisk ansats är att det även kan 

uppkomma intressekonflikter för forskaren och dess roll som etnograf, där plikterna i 

forskningsarbetet kräver fokus, emedan viljan att hjälpa till i de miljöer som etnografen 

befinner sig i störa detta fokus
50

. Vidare diskussion om forskarens påvekan på 

forskningsobjektet och om hur fokus är lagt i denna undersökning presenteras i kommande 

avsnitt. 

4:1:1 Deltagande observationer 

Som deltagande observatör har jag gått i och ur gruppen som observerats, vilket Kullberg 

använder som definition på deltagande observation och således varit delvis aktiv under 

lektionstillfällena
51

. Margot Ely poängterar att det finns ett brett spektrum av deltagandegrad i 

en deltagande observation som kan sträcka sig från att vara en fullvärdig deltagare i den 

situation som ska studeras till att vara nästan helt frånvarande. Det är således forskarens 

                                                             
46

 Kullberg, 2004:96 
47

  Ejvegård, 2003:32 
48

  Chaib., 1996; Holme. & Solvang, 1997:14;Fejes & Thornberg, 2009 
49  Holme & Solvang, 1991:107 
50

  Holme & Solvang, 1991:107 
51  Kullberg, 2004:96 
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uppgift att hitta en lämplig nivå på medverkan
52

. I de klasser som jag varit i har min 

delaktighet bestått i att jag varit med i övningar där det kräver ett jämt antal deltagare, samt 

assisterat läraren då två ledare har behövts. Dessa omställningar att gå från del av gruppen, till 

en medarbetande ledare och en utomstående observatör gav mig mindre svårigheter än jag 

förutspått. Ingen elev kommenterade min närvaro efter att jag presenterat mig och jag deltog 

under lektionerna för att följa lärarna och se hur de arbetar. Det kändes som om jag var en 

naturlig del av lektionen, trots att jag inte hade någon uttalad position i gruppen, som vare sig 

ledare eller deltagare. Vissa perioder stod jag på sidan i arbetet, ibland deltog jag aktivt i 

övningar och uppgifter som eleverna fick.  

 

Således har jag använt mig av öppna observationer, vilket betyder att deltagarna vet om och 

har accepterat att det finns någon utomstående som närvarar och observerar i en verksamhet
53

. 

Detta har jag vägt mot att utföra dolda observationer med fördelarna att forskaren har en 

större frihet, i och med att den inte är en del av gruppen.
54

 En svårighet med denna typ av 

observation är däremot att den kräver tillit från gruppen. Forskaren bör inte göra gruppen 

påmind av sin närvaro eller avvika för att göra anteckningar, då det kan ha en negativ 

inverkan på gruppen och göra den osäker
55

. 

 

4:1:2 Dagbok 

I etnografiska studier används olika textdokumentationer som medium vilket bevarar, 

synliggör och förmedlar kunskap om omvärlden och synliggör fenomen. Sådana 

dokumenterade texter kan vara: fältnotiser, loggböcker och dagböcker 
56

.  Kullberg förklarar 

att utformningen på dagboksanteckningar som forskningsdokument består av täta 

datumangivna beskrivningar av berättande karaktär som innehåller referat och citat.  ”I 

dagboken skriver etnografen om den verklighet han eller hon erfar och uppfattar”
57

 

sammanfattar Kullberg. Texter som är nedskrivna i dagboken utgör på så vis ett distanserat 

tal, då det som sagts under observationstillfällena dels ändras i grammatik för att passa skrift 

och dels för att texten skrivits av en annan person än den som agerar och talar i 

observationen
58

. Det rör sig således inte om transkribering av tal med den direkta 

anslutningen från språklig form till textform.  

 

Under observationsperioden bland lärarna har jag använt mig av dagboken, genom 

anteckningar både från samtal med lärarna samt observationer.  Kullberg beskriver att det ger 

bäst utdelning att ägna sig åt en sak i taget när det gäller att ta in information och printa ned 

iakttagelser
59

. Likt Kullberg har jag valt att observera intensivt för att ta in så många intryck 

som möjligt av läraren och endast bitvis fört små fältanteckningar under lektionerna och 

antecknat mer omfattande i efterhand i dagboken, för att kunna behålla fokus under 

observationerna. Dagboksanteckningarna från tiden med lärarna består av reflekterade tankar 

och observationer av vad jag sett och hört under lektionen samt egna begrundande 

kommentarer. Jag har även skrivit ned samtal jag haft med lärarna under och efter lektionerna. 

                                                             
52  Ely, 1993:51 f. 
53  Holme & Solvang, 1997:111  
54  Holme & Solvang, 1997:112 
55

  Holme & Solvang, 1997:111 f. 
56  Kullberg, 2004:152 
57  Kullberg, 2004:153 
58  Kullberg, 2004:152 
59  Kullberg, 2004:153 
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Vad som funnits med i varje dagboksinlägg förutom en redogörelse av lektionen, är mina 

egna iakttagelser som kan delas in i följande punkter:  

 

Röst: (sammanfattande kommentarer om tonfall och volym) 

Kropp: (kommentarer om kroppsspråk och gester som förtydligar anteckningar) 

Ögonkontakt: (kopplat till mottagande av eleverna) 

Energi: (ledarens energi i klassrummet, för att kartlägga tendenser i ledarskapet) 

Observatörens känsla: (min personliga känsla av ledarskapet och kontaktskapandet av 

elever) 

Ledord: (sammanfattande ord av ledarskapet och elevbemötandet)  

 

Dessa punkter utkristalliserade sig redan efter första observationstillfället då jag 

sammanfattade anteckningarna av mina upplevelser i dagboken och har sedan använts som 

hjälp i analysen av lärarna genom att peka på tendenser i lärarnas arbete. 

  

4:1:3 Kvalitativa samtal i form av informella intervjuer  

I etnografins kvalitativa forskning är informella intervjumetoder vanligast, det vill säga 

intervjuer som sker spontant efter att en situation utspelats. Formella samtal är istället ofta 

förlagda på annan plats än observationen och är på förhand planerad från forskarens sida med 

förberedda frågeställningar
60

. Till skillnad från den formella djupintervjun så sker den 

informella intervjun i den flödande vardagliga verbala kommunikationen
61

. Som 

kompletterande etnografisk metod innehåller denna studie informella samtal och intervjuer, 

vilket är ännu en metodikdel i det kvalitativa forskningsfältet
62

. Denna metodanvändning föll 

sig naturligt då lärarna ofta vände sig till mig under och efter lektionerna för att kommentera 

hur de arbetar och varför de valt att göra på ett visst sätt. Lärarna som ingår i denna 

undersökning har ofta kommenterat sina handlanden och delgett sig av sina funderingar 

många gånger i samband med en specifik situation, vilket Kullberg påpekar är vanligt för den 

informella samspråkigheten
63

.   

Det kvalitativa intervjusamtalet, innebär att forskaren inte styr samtalet, eller utgår från ett 

standardiserat frågeformulär, utan att informanten får påverka samtalets riktning medan 

forskaren endast ger en utgångspunkt till samtalet. Syftet i en kvalitativ intervju är att ta reda 

på informantens uppfattningar och därför är det viktigt att undersökningspersonen själv får 

styra samtalet. Denna typ av intervju har fördelen med att den liknar ett vardagligt samtal och 

kan ge information som en styrd, kvalitativ intervju inte har möjlighet på samma sätt. En 

svårighet med denna form av intervju kan dock vara att den i vissa fall kan vara för öppen. Då 

blir det svårt för forskaren att nå den information den är ute efter.
64

 Denna svårighet har jag 

inte känt av, då jag varit öppen för alla upplysningar och tankar jag fått av lärarna. De frågor 

som ställts till lärarna har ofta varit anknutna till den observerade lektionen och handlat om 

förtydligande frågor om till exempel metodval, syn på undervisningen eller på 

dramapedagogik i stort. Dessa har varit spontana från min sida och kommit av genuint 

intressen av lärarnas synpunkter. 

 

                                                             
60  Ely, 1993:65 
61  Kullberg, 2004:109 
62  Holme & Solvang, 1997:99 
63  Kullberg, 2004:109 
64  Holme & Solvang, 1997:99-108 
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4:2 Analys av data 

Fejes och Thornberg hävdar att dela in världen eller områden i fack är ett vanligt sätt som 

människan använder sig av för att försöka sortera, få överblick och ökad kunskap om något
65

. 

I analysdelen har jag delat in materialet genom att kategorisera de data jag samlat in i en 

bearbetad form. Detta tillvägagångssätt är inspirerat av Chaibs avhandling, där författaren 

bearbetar sina data genom kontextuell analys som presenteras i resultatdelen. Chaib menar att 

olika innehållskategorier kan urskiljas genom att och avgränsa delar av data i relation till delar 

i fenomenet. Detta sker då man med hjälp av datas utfall kan utskilja huvuddelar och 

underkategorier
66

. I denna uppsats består dessa huvuddelar och underkategorier i att jag 

presenterar alla lärare under tre rubriker: Karaktäriserande drag, Kropp och röst samt 

Elevbemötande. Denna klassificerande princip finns även med i uppsatsens sammanfattande 

diskussion som är av komparativ art, där lärarnas likheter och olikheter ställs mot varandra 

enligt överstående rubriker. 

 

Ejvegård betonar att användningen av klassificeringsmetoden som datasortering kräver att den 

”uppfyller vissa logiska krav. Gör den inte det så går det inte att använda den för analys och 

det går inte att dra några riktiga slutsatser”
67

. Genom att överföra samma 

klassificeringsprincip i diskussionen som i resultatet och analysen, via att använda samma 

rubriksystem, blir materialen från respektive läraren jämförbart och följer ett logiskt mönster 

som är lätt att följa.  Slutsatserna går att följa i den komparativa delen där lärarnas ledarskap 

framträder i olika aspekter på ledarskapet vilket följer samma logiska struktur som i analysen. 

 

4:3 Urval och avgränsning 

Eftersom denna undersökning bygger på min upplevelse av att olika drama/teaterlärare har 

olika pedagogiska stilar, är urvalet av observationsobjekt byggt på att studera de ledare jag 

kommit i kontakt med tidigare, vilka också har gett mig den upplevelsen. Under fyra veckor 

och i sammanlagt elva lektioner, har jag följt dessa lärare. I lärarnas undervisningsarbete på 

skolan finns en spridning både gällande åldersgrupper (åk 1-3 på gymnasiet) samt vilka kurser 

inom drama/teater de undervisar i. Fördelningen av mina observationstillfällen över lärare och 

kurser är fördelade på följande vis: 

Kim: fyra lektioner (varav tre lektioner i teater och en lektion i en lokal teaterkurs). 

Eli: fyra lektioner (varav tre lektioner i en lokal teaterkurs och en i estetisk verksamhet). 

Alexis: tre lektioner (varav alla lektioner i samma lokala kurs). 

 

På grund av planeringsdag för skolans samtliga lärare samt ett sjuktillfälle av en av mina 

informanter har det blivit bortfall på två lektioner som var beräknade att hållas av Alexis och 

Kim. Jag bedömer dock att materialet mellan lärarna är likvärdigt i omfång och därför väljer 

jag att inte utesluta lektioner från Kim och Eli, ur mitt forskningsmaterial för att det 

sammanlagda antalet ska vara lika. 

Som avgränsning i mina observationer har jag fått överväga vilka aspekter som varit viktigast 

för mig att följa. I en observation kan man ta fasta på olika perspektiv av vad som pågår och 

                                                             
65  Fejes & Thornberg, 2009:17 
66  Chaib, 1996:63 
67  Ejvegård, 2003:35 
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välja vad man ska ta fasta på och koncentrera sin uppmärksamhet kring. Det viktigaste inom 

observationen som datainsamlingsmetod är därför att lyssna och iaktta vad som händer
68

. 

Aspekter att ta hänsyn till i en observationsundersökning för att underlätta strukturering av 

material är enligt Khilström: rum – fysisk plats, aktör – de inblandade, aktivitet – relaterade 

handlingar som personerna utför, objekt – fysiska ting som föreligger, handling – enstaka 

handlingar som personer utför, tid – följder som inträffar under tiden, mål – vad personerna 

försöker uppnå och känsla – de känslor som upplevs och uttrycks
69

. De aspekter som jag i 

första hand fokuserat på när jag observerat är handlingar, samt känsloaspekten.  

Det som varit centralt i observationerna är att se på hur läraren arbetar och hur eleverna 

bemöts i klassrummet.  Därmed har känsloperspektivet varit en viktig del i min undersökning, 

eftersom känslan i högsta grad hör ihop med hur jag uppfattat lärarnas ledarskap och 

bemötande av eleverna. Det betyder även att materialet vid dagboksförandet har en stor 

inverkan på hur materialet jag antecknas kan tolkas. Ofta kan känslan även kopplas till 

konkreta händelser eller handlingar, vilket min dagbok är färgad av. Exempelvis om jag 

uppfattat att en lärare gett eleverna mycket positiv respons och antecknat vad läraren sagt, så 

kan den lexikala nivån
70

 vara intetsägande och inte visa på den positivitet jag uppfattat. Därför 

har jag kommenterat att till exempel satsmelodin i rösten låtit positiv eller att läraren lett 

medan responsen getts. Detta för att hålla reda på vilka signaler uttalanden skickar till 

eleverna. Därtill har det även tillkommit kommentarer i mina dagboksanteckningar som 

poängterat kroppsspråket hos pedagogerna. Kroppen visar karaktärsdrag och rörelser och 

placering är central både inom drama/teaterämnet, och hur en person uppfattas i vardagen. 

Således kan tillexempel avståndstagande i en grupp markeras rent fysiskt, genom placering 

långt ifrån gruppen emedan inställningen till elevers idéer ger en annan känsla om läraren ler 

och nickar uppmuntrande än att stå och rynka pannan med händerna i kors på bröstet.  

 

4:4 Metodologiska reflektioner och etiska överväganden 

Stensmo poängterar att under en vanlig skoldag har en lärare cirka 500 kontakttillfällen med 

elever och därför ofta handlar innan hon/han har hunnit tänka ordentligt
71

. Därför kan inte alla 

lärares handlingar och beslutsval stå för hur denne är som pedagog eller hur den arbetar i 

kontakten med elever. Det har således varit viktigt att jag följt mina studieobjekt under en 

längre period och ser till tendenser i lärarnas handlingar istället för enskilda situationer. 

Däremot har jag genom resultatdelen exemplifierat tendenser jag iakttagit hos lärarna, genom 

att redovisa specifika situationer för att ge stöd åt mina iakttagelser och utlåtande om deras 

pedagogik.  

 

Solvang och Holme presenterar fyra principer som bör gälla vid kvalitativa ansatser, där 

deskriptiva beskrivningar, direkta citat och sanna återgivningar av verkligheten är 

grundläggande för att beskriva en verklighet vid sidan om närhet till forskningsobjekten
72

  

Dessa tre principer som berör bearbetningen av material, kommer min uppsats innehålla i den 

                                                             
68  Ely m.fl, 1993:49 f. Kullberg, 2004: 94 & 97 
69  Kihlström, 2007:32 f; Kullberg, 2004:104 
70  Begreppsförklaring, lexikal nivå: Lexikal nivå eller ordnivå är en stilistisk textanalysnivå som  innefattar ord 

och begrepp. Övriga stilistiska variabler är syntaktisk nivå som syftar till sats- och meningsbyggnad samt 

textnivå som syftar till hur en texts sammanhang binds ihop. 
71  Stensmo, 2008:28 
72  Solvang & Holme, 1991:101 
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mån som är möjligt, även om jag ser svårigheter med direkta citat, eftersom jag inte använder 

mig av auditiv eller visuell inspelning där ljud och kommunikation dokumenteras direkt från 

den primära källan. När jag presenterar ett uttalande som jag analyserat via ett citat, vill jag 

påpeka att citatet är min egen tolkning av vad som sagts, eftersom jag inte kan garantera att 

det stämmer helt och fullt med yttrandet jag hört. Att dokumentera efter en observation kan ha 

fördelar då närvaron av observatören kan upplevas som mindre störande av informanterna, 

men medföra att intressant och relevant material går förlorat genom minnets brister
73

. 

 

I och med att datainsamlingen till denna undersökning utgått från en etnografisk ansats och 

till stora delar bestått av observationer, har jag i position som forskare fått göra en tolkning av 

verkligheten där min egen kunskap, bakgrund och mina erfarenheter varit redskap i 

tolkningsprocessen
74

. Därför har detta oundvikligen färgat både vad jag sett och hur jag tolkat 

delar ur mitt material, vilket har tagits i beaktning i analysen av resultatet. Det finns alltid en 

subjektiv tolkning i vad observatören ser och hör och därför kan mina händelsebeskrivningar 

vara en produkt av egen tolkning och perception av vad som hänt. Denna upplevelse av en 

situation som den observerande forskaren får vid sina fältstudier, kan således vara felaktiga 

eftersom signaler och motiv inte helt kan förstås. Det som kan hjälpa forskaren, trots de 

oundvikliga feltolkningarna, är medvetenhet om hur observationsobjektet påverkas
75

. 

Stensaasen och Sletta kallar detta för utväljande perception
76

.  

 

Även om min förförståelse till skolan och mina tidigare erfarenheter av lärarna kan ha 

påverkat vad jag sett och hört, behöver detta inte enbart vara negativt. Det kan även bidra med 

upptäckt av nyanser i språket mellan lärarna och deras elever samt förståelse av vad de gör 

under lektionerna. Trots detta har jag försökt att främmandegöra mig för forskningsobjekten 

under lektionstillfällena och ansträngt mig i att se på vad som hänt med så ”nya” ögon som 

möjligt. Chaib kommenterar likaså den deltagande observationen och den subjektiva 

tolkningen genom att hävda att det finns ett stort värde på observationen trots 

subjektivitetsaspekten:  

Även om inte forskarens tolkningar överensstämmer med tolkningarna av dem som 
observeras, kan man som forskare åtminstone förstå grunderna för de tolkningar 
som görs i den miljö som studeras […] Närheten till forskningsobjektet, genom 
närvaro i den miljö där den observerade aktiviteten äger rum, ökar insikten om 
forskningsfenomenet hos forskaren77.  

 
När människor är delaktiga i vetenskapliga undersökningar är det etiska perspektivet viktigt 

att ta hänsyn till
78

. I presentationen av de tre lärarna som ingår i studien har jag fått ta in etiska 

ställningstagande i skydd av mina informanter. I presentationerna och genom hela 

undersökningen har jag valt att benämna lärarna som Kim, Eli och Alexis. Materialet som 

presenteras här är således konfidentiell vilket innebär att anonymitet för forskningsobjekten 

garanteras
79

. Ejvegård kommenterar att: 

                                                             
73 Kullberg, 2004:153 
74 Kullberg, 2004:97 f. 
75  Holme & Solvang, 1991:102 
76  Stensaasen & Sletta, 2002:242 
77  Chaib, 1996:62 
78  Vetenskapsrådet, 2005 
79  Ejvegård, 2003:51 
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För att leva upp till kravet på konfidentiell behandling bör man ha flera 
respondenter och inte lämna ut uppgifter om ålder, bostadsort, yrke, 
organisationstillhörighet eller annat som kan göra att personen i fråga kan 
identifieras.80 

 

I denna uppsats finns inget genusperspektiv på varken lärarna eller ledarskapet. Detta följer 

även valet av de könsneutrala fiktiva namnen på lärarna. Skäligen skulle någon ytterligare 

dimension kunna utläsas av ledarskapet om en genusanalys av dessa applicerades, men för 

mig i denna uppsats är det ledarna och deras kompetenser som är i fokus. 

 

Enligt forskningsrådets etiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig 

forskning ska: ”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående”
81

. 

Med detta i åtanke har jag valt bort att göra en ingående presentation, utan förevisar istället 

mer övergriplig fakta om informanterna. Varken utbildningsbakgrund eller personlig 

bakgrund har heller något analytiskt värde i resultatet enligt i studiens syfte och 

frågeställningar, vilket gör denna typ av information överflödig. Däremot kan en mer 

specificerad bakgrundsöversikt av utbildning och personlig anknytning till ämnet ge en större 

förståelse för varför en lärare arbetar och bemöter elever på ett visst sätt, men det är 

spekulationer som inte hör hemma i denna undersökning.  

 

När syftet med denna undersökning presenterades för de medverkande lärarna informerades 

de också om att datamaterial som samlats in under min tid på skolan in endast skulle användas 

för det avsedda forskningsändamålet och bearbetas endast av mig. Jag kontaktade även 

lärarna inför sammanställning av resultat och analys, där jag förklarade vad som kan komma 

att redovisas från min daggbok (kommentarer från lärarna, vad jag sett hos dem under 

lektionerna samt vad vi pratat om angående ledarskap och pedagogik). Detta för att ge dem 

möjlighet att gå ur undersökningen och inte publicera undersökningsmaterial från deras 

lektioner mot deras vilja.  Innan uppsatsen publiceras har även lärarna fått tillfälle att läsa 

igenom uppsatsen och kommenterat det material som rör dem och deras egen pedagogik. 

Inget material har ändrats efter lärarnas genomläsning, då det inte kom fram några 

invändningar mot det presenterade materialet. 

5. Resultat och analys 

Lärarna har olika bakgrund och utbildning men samtliga har en sak gemensamt – alla har 

arbetat som ledare inom teaterverksamhet i över tio år. Den enda av mina informanter som har 

en lärarexamen är Alexis som under mina observationstillfällen har lektion med en 

nybörjargrupp i drama/teater på skolan i en fristående kurs i ämnet. Observationerna under 

Kims ledarskap är utförd i huvudsak under ett moment med ljussättning för en teaterrutinerad 

elevgrupp och Elis lektioner är dels en liten grupp elever med blandad teatervana, som övar 

sig inför en föreställning och dels en nybörjargrupp i ämnet. 

 

                                                             
80  Ejvegård, 2003:51 
81  Vetenskapsrådet, 2005, ur: Regel 5 
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5:1 Lärare 1 – Humoristen Kim 

 

”Jahapp, då kör vi igång, med en liten sång” 

5:1:1 Karakteristiska drag 

Innan eleverna kommer in i lokalen sätter Kim på musik. Det är för att markera att ”här har vi 

lektion” får jag förklarat. När eleverna strömmar in skämtar läraren med dem och stämningen 

känns uppsluppen. Denna stämning kände jag av redan vid första observationstillfälle då 

lärarens första ord till elevgruppen var: ”Jahapp, då kör vi igång… med en liten sång”. Denne 

lärares karakteristiska pedagogiska stil har jag uppfattat som gladlynt och humoristisk i 

bemötandet mot eleverna.  

Lättsamheten kan jag härleda till ett antal olika konkreta exempel vilka handlar om skämt, 

anekdoter, attityd och ton. När det gäller attityd och ton rör det sig om tillit till eleverna bland 

annat när läraren ska gå iväg och hämta något och lämnar lektionssalen. Vid dessa tillfällen 

säger Kim: ”ni andra kan softa lite medans” eller ”fortsätt ni, så kommer jag snart”.  Attityden 

visar att läraren litar på att eleverna tar eget ansvar i andra exemplet och kan återfå 

koncentrationen när läraren återvänder i första citatet. Denna inställning gentemot eleverna är 

också befogad, då jag som observatör sitter kvar när läraren går och kan se hur eleverna 

arbetar vidare, samtalar och skämtar med varandra när läraren är frånvarande. Denna reaktion 

på ledarens frånvaro är densamma som den demokratiske ledarens ledarskap får för effekt på 

gruppen i Lewins studier
82

.   

Den gladlynta tonen finns även i de teoretiska genomgångar som sker via dialog med 

eleverna. Under dessa teoriorienteringar skrattar läraren mycket, skämtar om ämnet och 

skapar på så vis en lustfylld stämning i gruppen och har ett språk som närmar sig elevernas 

egna uttryck och ordval, vilket ger en respons från eleverna i form av munterhet via skratt och 

leenden. Till exempel säger läraren i en genomgång av optisk ljusblandning ”att sätta ett stort 

blaffigt blått ljus kan apan göra, det som är svårt är de små ljusskillnaderna som gör 

jättemycket”. Inför en demonstration av ett stroboskop säger Kim: ”Nu ska ni få se ngt roligt” 

och slår på lampan som ger ifrån sig ett starkt blinkande ljus. En elev frågar om inte sådana 

lampor kan framkalla epilepsi och läraren svarar: ”Någon har svimmat på ett disco i New 

York för typ tio år sen, och nu e de hypat”. Den lexikala nivån ligger nära elevernas eget och 

har en humoristisk ton, emedan den informativa nivån ger budskapet: ”Det är inte så farligt 

som det sägs vara”. 

Den skämtsamma dialogen visas även i elevernas respons på läraren. Under en lektion visar 

Kim upp en lampa genom att hålla den framför kroppen som ett vapen och frågar:” Har ni sett 

denna någon gång? En elev svarar glatt: ”bazooka-lampan! Läraren och de andra eleverna 

skrattar till och Kim förklarar att lampan ofta används vid konserter och ljusspridningen är 

svårkontrollerad, samt tillägger att ”det gör inget, för på konserter tycker alla att de e coolt att 

det lyser över allt (skratt)”. 

Den lekfulla sidan visas även i övergången från dialog med elever till information i 

genomgången. Ett exempel är från en lektion där eleverna diskuterar hur man lyckats göra 

svartvitt ljus i melodifestivalen. Läraren går in på ljusets våglängder och försöker förklara hur 

det är omöjligt att ”ta bort” all färg från ljus genom belysning att så att det blir svart. ”De 

                                                             
82  Lewin mfl., 1939:276 
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finns ’black light’ men de e ultraviolett ljus som kallas det … ”men här är ett ljus som kallas 

blått hehe” (slår på en profillampa med blått filter). 

 

5:1:2 Röst och rörelse 

Följande ledord som jag antecknat i observationsdagboken ger en visuellt beskrivande bild 

över Kims ledarskap. Dessa ord är: Fart, högljutt, kreativt och mycket rörelse. Dessa visar 

vilken känsla som jag i observatörsroll har uppfattat av ledarskapet och även vilken energi 

som läraren förmedlar till gruppen. Den energin får ofta uttryck via ledarens röst och 

kroppsspråk. När Kim talar görs det till exempel med mycket hög röst, och när något förklaras 

förtydligas det ofta genom kroppslig gestaltning. 

Genomgångarna är av illustrerande natur. Läraren skriver och ritar på tavlan, demonstrerar 

teknik för eleverna genom uppvisning av föremål och visar med kroppen då övningen är 

fysisk. Under dessa teoridelar av lektionen använder sig läraren av både verbal och kroppslig 

kommunikation. För att visa på olika exempel av detta utgår jag här från en av de observerade 

lektionerna som handlar om grundljus. 

Ett ljussättningsschema för grundljus ritas upp på tavlan i början av lektionen och lampor tas 

fram och demonstreras hur de ska monteras i rå som hänger i taket. Kim påpekar vikten av att 

hänga lamporna rätt väg så att inte ramen för ljusfiltret faller ned, för säkerheten för 

skådespelarna på scenens skull, och säger: ”Men tänk er en sån här som faller från taket ned 

på någon. Då får den ju typ… hål i huvudet”. Samtidigt som det olyckliga fiktiva scenariot 

som läraren beskriver, demonstreras det kroppsligt och Kim håller upp lampan fel väg så att 

ljusfilterramen faller ned på golvet. Därefter plockar läraren upp den kvadratiskt formade 

ramen och håller den över huvudet med ena hörnet pekandes ned, för att åskådliggöra att man 

kan få ”hål i huvudet” . Denna typ av demonstration kan ses som ett närmande av Pol 2.
83

 då 

det i ett visst avseende rör sig om mim
84

, eftersom läraren beskriver skeendet via kroppen 

vilket inte kräver en verbal redovisning.  

Men eftersom läraren talar samtidigt så drar sig berättandenivån mot Pol 1. och den medvetna 

gesten
85

, där kroppsspråket förtydligar vad som sägs istället för att vara helt fristående från 

tal. Gullbergs slutsats med gester som kommunikationsstrategiskt knep med funktion är att 

förtydliga och understryka vad som sägs stämmer in på denna beskrivning av lärarens 

tillvägagångssätt.
86

 I detta fall sker det på ett högst medvetet plan från läraren. 

Ett annat exempel på Kims användande av medvetna gester har iakttagits när läraren 

demonstrerar funktionen av en ljusdocka
87

. Kim visar hur eleverna ska röra sig på scenen för 

att hjälpa sina klasskamrater att testa ljussättningen och spridningen på ljuset. Detta visar 

läraren genom att på sidleds och mycket sakta förflytta sig över scengolvet med blicken vänt 

mot den tänkta publiken. Medan Kim rör sig förtydligar denne instruktionerna och berättar 

hur det kan se ut när ljuset är felfördelat. Denna förevisning är av samma sort som 

demonstrationen av säker ljushängning, då kroppen förtydligar talet genom medvetna rörelser. 

I båda fallen rör det sig om att läraren gör stora rörelser, det vill säga använder hela kroppen, 

                                                             
83  Se fig. 1, s. 7 
84  Gullberg, 1998:39 
85  Se fig. 1, s. 7 
86  Gullberg, 1998: 218 ff.  
87  En person som står och rör sig på scenen för att testa om belysningen är täckande för  
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för att klargöra instruktioner men vid detta tillfälle använder sig Kim av ett emblem
88

 för att 

kommunicera med en elev utan tal: 

Vid demonstrationen av ljusdockans uppgift står en elev och justerar en lampa och när 

ljuskäglan lyser rakt på läraren signalerar denne att det är bra genom att sätta upp handen som 

för att visa ”stopp”. Denna gest är en tydlig signal, som för tankarna till en person som 

dirigerar trafik och vill att en bil ska stanna. Eftersom denna rörelse i sig säger vad läraren vill 

så ersätter den talet vilket ett emblem har som uppgift att göra.  

För att förklara att ljuset måste lysa lika starkt på hela skådespelarens ansikte, håller läraren 

handen framför ansiktet och markerar mitten. På så sätt klargör Kim för eleverna att båda 

halvorna av ansiktet ska lysa lika starkt för att ljussättningen ska vara optimal. Detta 

förtydligande av instruktioner är en medveten gest som läraren använder sig av för att 

illustrera sin poäng med anvisningen och förtydliga vad läraren vill få fram för budskap till 

eleverna.  

Kims rörelser och placering under lektionen, har tydliga likheter med Chaibs beskrivning av 

både Dramaturgen och Regissören. Under lektionens gång, då eleverna genomför sina 

tilldelade uppgifter sätter sig läraren på sidan och tittar på och under arbetets gång ropar 

läraren ut direktioner och förslag till grupperna. Detta stämmer överens med Dramaturgens 

arbetsstrategi som går ut på att stå på sidan och överblicka arbetet och ge instruktioner på 

distans
89

.  

Då och då under lektionens gång springer även läraren ut bland eleverna och hjälper dem, 

klättrar på stegar för att reglera belysning, ställer sig själv som ljusdocka på golvet och 

instruerar. Dessa ”inhopp” och förtydliganden med kroppen är en del i Regissörens 

pedagogiska strategi enligt Chaib, där Regissören går in i deltagarnas arbete för att byta plats 

med deltagarna och visa hur något ska genomföras
90

. Detta bidrar även enligt mina egna 

observationer till att Kims lektioner inte tappar sitt höga tempo och energi.  

När det gäller Kims röstanvändning och dess höga volym har jag ett bra exempel på hur den 

kommer till användning i undervisningen. En lektion vänder sig nämligen Kim till mig och 

förklarar att:” Det är så bra med den här gruppen, de kan arbeta och lyssna samtidigt. De 

behöver inte vara tysta för att höra”. Min reflektion är att röstvolymen hos läraren gör detta 

möjligt, och inte enbart gruppens förmåga att lyssna under arbetet. Eleverna hör läraren vart 

än de står i rummet och får svårt att överrösta den även om de skulle vilja. 

Ett mönster som jag har kunnat utröna i det kroppsliga uttrycket hos Kim är att denne står upp 

under de teoretiska genomgångarna och sitter på sidan när eleverna kommit igång med sitt 

arbete. Det kan ha att göra med ansvarsfördelningen där läraren vill visa att uppmärksamheten 

ska vara på vad denne säger under genomgången, emedan eleverna innehar hela ansvaret att 

uppgifterna ska utföras under resten av lektionen. På så sätt markerar Kim för eleverna var 

fokuset ska ligga: antingen på läraren själv, eller på elevernas eget arbete.  

 

                                                             
88  Gullberg, 1998:39 
89  Chaib, 1996:112-124 
90  Chaib, 1996:103-110 
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5:1:3 Elevbemötande 

Lärarens lektionsuppbyggnad har ett fast mönster som följs. Först hålls en teoretisk 

genomgång och förklaringar av lektionens huvuduppgift/övning, sedan får eleverna arbeta 

med uppgifterna och i slutet samlas gruppen igen och läraren ställer frågor till deltagarna.  

 

Trots drag av den klassiska förmedlingspedagogiken och upplägget att samtliga elever ska 

lösa samma typ av uppgift i linje med Stensmos uppgiftsorienterade ledarstil, skiljer sig 

lärarens inställning till eleverna och går inte att koppla samman med ”jag ska lära ut och ni 

ska lära in”
91

. Istället förklarar Kim för mig att det är problembaserade lärande (PBL), om 

denne bedriver, vilket läraren anser vara ett bra lärandesätt för eleverna. Fryshusets 

pedagogiska kurs i PBL förklarar metoden genom beskrivningen: 

Ett syfte med PBL är att eleven skall bli nyfiken och engagerad och på så sätt bli 
motiverad att ta reda på det hon/han inte vet om den presenterade utgångspunkten. 
Meningen är också att eleverna i basgruppen skall hjälpa varandra […] Ett annat mål 
med PBL är att eleverna tränas i att kontinuerligt reflektera och relatera ny 
kunskapen och informationen med sin tidigare kunskap och erfarenhet. I 
basgruppen tränas eleverna även i att ta ansvar för sitt eget lärande genom att, sätta 
upp inlärningsmål, söka information, bearbeta informationen samt redovisa och 
diskutera den i basgruppen.92 

 

I enlighet med Lewins demokratiske ledare, och PBL-metoden, uppmuntrar Kim eleverna att 

ta eget ansvar i gruppen och samarbeta, men kommer emellanåt med tips till grupperna i 

utförandet
93

. Läraren förhåller sig till denna arbetsmetod genom att påstå att ”de lär sig mer av 

att pröva själva och misslyckas, än att jag ska komma och berätta hur de ska göra. Då härmar 

de ju bara”. Detta uttalande visar på att Kims ledarskap förhåller sig tätare till den 

elevorienterade ledarstilen än den uppgiftsorienterade, då ledarens roll inte är enbart 

kunskapsförmedlande utan har en handledande funktion där i elevernas eget lärande bygger 

på att de själva försöker finna svar enligt PBL-metoden. Detta förutsätter även att eleverna är 

nyfikna och arbetar av eget intresse, vilket överensstämmer med förväntningar på gruppen i 

den elevorienterade ledarstilen
94

. 

En annan likhet med den elevorienterade ledarstilen som påträffas i Kims ledarskap, är 

förhållandet i vilket eleverna får sätta upp egna mål och bedöma sina egna prestationer
95

.  

Kim använder sig nämligen av en bedömningsmetod som kallas Rubics, där eleverna 

tillsammans får göra en egen betygsmall med betygskriterier i enlighet med de moment som 

genomförs.  Läraren är delvis med i skapandet av Rubics-mallen och hjälper till att göra en 

sammanställning av klassens kriterier som sedan kopieras upp till varje elev. Därefter får 

eleverna bedöma varandra och sig själva genom gruppdiskussioner utifrån klassens 

gemensamt utformade kriterier. Dessa bedömningar blir därefter diskussionsunderlag till de 

betygssamtal som hålls under kursens gång. På så vis är eleverna en del i betygsprocessen och 

får en bra bild av vad som förväntas av dem för att nå de mål som kursen innefattar. 

I dagboksanteckningarna som förts efter Kims lektioner, har ledordet kreativitet framkommit 

frekvent genom observationstiden. En del i uppfattningen om kreativitet har med säkerhet att 

                                                             
91  Stensmo, 2000:13 
92  Fryshusets kunskapscentrum AB, 2010-04-20 
93  Lewin mfl, 1939:273 
94  Stensmo, 2000:12  
95  Stensmo, 2000:12 
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göra med PBL-metoden som läraren använder sig av, där eleverna får hitta kreativa lösningar 

på uppgifter som ges till dem.  

Till exempel i en övning där grupperna får till uppgift att sätta ljus som förknippas med en 

känsla. Efter att ha delat in deltagarna i två grupper genom att slumpvis räkna in dem (ett, två, 

ett, två etc.) får ena gruppen angivelser om att skapa ett skräckljus, och den andra gruppen ett 

varmt, glatt ljus. Innan eleverna börjar med sin uppgift visar läraren på olika färgade ljusfilter 

som eleverna får reflektera kring och ange känsla på och sedan rangordna vilka kombinationer 

som är varmast/kallast. Under lektionen poängterar Kim att ”de e en upplevelse, ingen 

vetenskap. Ni kan inte göra fel”. De uppmuntringar som eleverna får över sina egna initiativ 

har i utförandet likheter med Chaibs pedagogiska stil där Pedagogen ger deltagarna 

erkännande och vill att de ska känna lust och glädje i skapandet tillsammans
96

. Denna positiva 

respons som jag uppmärksammat hos Kim, ger även eleverna frihet över sin egen kreativitet 

och legitimerar deras åsikter och iakttagelser och gör dem viktiga. 

En annan likhet mellan Kims ledarskap och Pedagogens ledarskap är i hur lärarens 

bestämmanderoll intas delvis, medan elevernas intresse styr delar av verksamheten och att 

elevernas delaktighetsgrad är hög genom uppmuntran till förslag på förbättringar och 

instruktioner till varandra
97

. I ljussättningsmomentet är alla deltagare i grupperna ljustekniker 

och ljusdesigners, då de hjälper varandra att korrigera lampor, ge feedback på arbetet och 

genomföra idéer som kommer från olika deltagare i elevgruppen. Även efter ljusövningarna, 

ger eleverna respons på den andra gruppens ljus och erbjuder alternativa lösningar, vilket 

uppmuntras av Kim i efterbearbetningsdelen. 

 

5:2 Lärare 2 – Musketören Eli 

”Ni behöver inte visa upp något, nu undervisar vi” 

 

5:2:1 Karakteristiska drag 

Elis ledarskap handlar mycket om att skapa en enhet mellan deltagarna, där alla ska vara med, 

alla ska våga och att alla gör något som är bra när de utmanar sig själva. Vid mina 

observationer behandlade Eli gruppen som en enhet och skapade en samhörighetskänsla i 

valet av formuleringar och genom att visa att läraren bryr sig om eleverna och gruppen bryr 

sig om den enskilda individen. Denna känsla utgår redan ifrån ordvalet, vilket i detta 

sammanhang har stor betydelse i att forma sammanhållning. 

 

Genom att studera de personliga pronomen som läraren använder sig av, kan man se hur Eli 

inkluderar sig själv i gruppen då läraren använder sig av första person ”vi”, som innesluter 

talaren i begreppet, istället för den mer distanserade formen där det personliga pronomen är i 

andra person ”ni”, där den som uttrycker sig skapar en distans och exkluderar sig från vad den 

pratar om.  

 

Exempelvis säger Eli: ”Vi diskuterade om hur vi skulle lösa problemet med…” när läraren 

lika gärna skulle ha kunna sagt att: ”Ni pratade om hur ni skulle kunna lösa problemet 

med…”
98

. Vad som signaleras via ordvalet är hur läraren ser på ansvarsfördelningen. Ett 

                                                             
96  Chaib, 1996:103-110 
97  Chaib, 1996:103-110 
98  Mina understrykningar av personliga pronomen för att förtydliga poängen med resonemanget 
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problem för gruppen innebär något som alla ska lösa tillsammans, även läraren som ser sig 

som en i gruppen, inte som en utomstående. Lewin m.fl. beskriver den demokratiske ledarens 

position till gruppen som när och att denna typ av ledare strävar efter att vara ” a regular 

group member in spirit”
 99

, vilket Eli också gör genom sitt förhållningssätt till elevgruppen. 

Detta visar sig även i en ödmjuk hållning till eleverna och respekt inför deras åsikter i hur 

läraren formulerar sig, som exempelvis: ”Jag föreslår att vi ser över rekvisitan medan väntar 

på X”. Denna mening visar på att läraren gjort flera demokratiska val: 

 

1. Valt att gruppen ska vänta in en elev som inte hunnit komma. 

2. Föreslå en uppgift som eleverna kan förhålla sig till. 

3. Formulerat sig så att läraren och gruppen har något gemensamt att utföra (”vi”). 

 

Genom sitt ledarskap visar Eli än en gång att alla är viktiga och även att deltagarna måste ta 

hänsyn och visa alla respekt och intresse. När gruppen vid ett tillfälle tappar koncentrationen 

då det är dags för en elev att hålla en monolog påkallar läraren elevernas uppmärksamhet 

genom att klappa i händerna och säga: ”Nu är det dags för X [exkluderat namn] Var så god 

och titta på X”. 

 

Ett annat exempel på hur Eli fördelar ansvaret på hela gruppen och visar på att alla är viktiga 

är då en elev känner sig otrygg på scenen under repetitionen och läraren säger: ”Hur ska vi 

göra för att du ska känna dig trygg på scenen?”. Detta uttalande visar att det är hela gruppens 

ansvar att se till att den enskilda eleven känner sig trygg likt Alexandre Dumas musketörers 

slagord: ”En för alla, alla för en”.  

 

5:2:2 Röst och rörelse 

I Elis tal är det flera saker som tyder på stor teaterkunskap: Läraren använder sig av 

magstödet så att rösten får kraft samtidigt som orden är välartikulerade. Detta är även två 

perspektiv på talet som läraren uppmanar eleverna att göra vid scenrepetitionerna. Ledord 

som jag antecknat angående röst och rörelse har handlat om tydlighet i artikulation men även 

tydlighet i kroppen. 

 

När det gäller förberedelse och planering i produktionsgruppen är Eli kroppsligt delaktig och 

arrangerar scenen med koner för att markera spelområdet och en bänk som spelet ska agera 

runt och vid uppvärmningsövningarna medverkar läraren själv. Eli är noga med att göra 

övningar där både kropp och röst värms upp. I dessa övningar uppmuntras eleverna även att 

överdriva och ta för sig både med röstvolym och med storleken på gester.  

 

När scenerna repteras gör Eli som Regissören i Chaibs ledarstrategier och hoppar gärna in för 

att ta någon av deltagarnas plats för att visa hur något kan genomföras. Till exempel visar 

läraren eleverna skillnaden på att säga något och vända sig inåt, respektive utåt. Eli kallar det 

”två sidor av att berätta” och börjar med att demonstrera hur det låter när något berättas inåt, 

och visar både med litet kroppsspråk, nedslagen blick och låg röst hur detta ser ut. Kontrasten 

blir sedan stor då läraren visar hur det ser ut när något berättas utåt med blicken stadigt fäst 

och tillfälligt vilandes på deltagarna i den tänkta publiken. Vid denna presentation är även 

hållningen och gesterna självsäkrare och rösten tydlig, artikulerat och med inlagda pauser.  

                                                             
99   Lewin mfl, 1939:273 
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Vid dessa inhopp tar läraren i och förstorar uppgiften med kroppen och rösten.  Till mig säger 

Eli att meningen med att göra på detta sätt och ”komma in med hög energi” är att eleverna ska 

”få den energin och våga ta ut svängarna själva”. Ett annat energigivande agerande som jag 

har observerat hos läraren är att innan en scen spelas upp så tjoar och klappar den i händerna 

och säger sedan: ”nu kör vi!”. Det bidrar till att eleverna blir eggade och stimulerande inför 

sin uppgift och enligt min uppfattning verkar den energi som läraren utger smitta av sig på 

deltagarna. 

Allt igenom repetitionstillfällena är ledaren med och går in och ut ur scenerna, visar på 

alternativ och uppmanar eleverna att testa. En annan likhet med Regissören är hur 

instruktionerna som Eli ger är mycket tydliga och ofta formulerade som uppmaningar: ”Ni 

måste kunna det som vatten, så ni kan spela!”, ”Rinnande vatten ska det va!”.  

 

Även i den teaterovana gruppen har lärarens eget kroppsspråk som förevisning använts i 

undervisningen. Läraren har sammanfattat elevernas arbete med kroppen genom att visa de 

drag gruppen kommit fram till hör till en viss ålders-, köns-, yrkes- eller annan 

identitetsgrupp. Dessa sammanfattningar har läraren varit noga med att förklara som 

schabloner, vilka kan hjälpa eleverna att arbeta fram en karaktär utifrån. 

 

Genomgående är Elis rörelser och gester av uteslutande förtydligande slag
100

. I mina 

observationer av denne lärare rör det sig om medvetna gester och emblem i form av tummen 

upp, som tyst respons till elevernas genomförande exempelvis. Ett annat förekommande 

emblem vid regiarbetet med produktionsgruppen har visat sig vara att läraren sätter handen 

bakom örat för att visa att det är svårt att höra vad skådespelarna säger och att de måste prata 

högre och tydligare. 

 

5:2:3 Elevbemötande 

Eli visar två sidor i sitt ledarskap när det gäller mötet med elever. Dessa sidors olikheter har 

jag kunnat härleda till att det beror på grupp och gruppaktivitet. Vid elevgruppen som övar in 

en scen, är ledaren tydlig med information och uppgifterna är strukturerade på ett annat sätt 

gentemot gruppen som arbetar med drama/teaterövningar som kroppsligt verktyg i 

framställning. Skillnaden i målen med de båda arbetena är uppenbart: i ena fallet handlar det 

om en produktion som ska visas upp för publik, medan det i andra fallet handlar om att öva 

upp färdigheter för kroppslig framställning. Utefter gruppen pendlar också Elis ledarskap i 

förhållande till ledarkontroll gentemot gruppen. 

 

I regiarbetet inför föreställningen uppmuntrar läraren eleverna att spela ut och efter att varje 

scen spelats igenom får eleverna rikligt med beröm: ”Bra! Nu håller det på att flyta ihop!”, 

”Du gör det så himla fint” etc. Likt Pedagogen är Eli lyhörd och ger mycket uppmuntran till 

deltagarna efter genomförda övningar, men det finns även en auktoritet och tydlighet i 

beslutsordningen som kan jämföras med uppgiftsorienterat ledarskap efter Stensmo, Lewins 

auktoritära ledarskap och Regissörens strategier enligt Chaib. Till exempel genom den 

respons eleverna får när de repeterar scener. Genom positiva bekräftelser som i exemplen 

ovan får gruppdeltagarna uppmuntringar då de gör bra ifrån sig och tillika när de presterar 

under lärarens förväntningar så visar läraren sitt missnöje: ”Här ger jag er ingen applåd, ni får 

läsa på replikerna innan ni kan få en applåd för det” säger läraren och poängterar därmed att 

det är viktigt att eleverna kommer förberedda till lektionerna. Detta är en tydlig sanktion som 

                                                             
100 Se Pol 1 i skalan som presenteras i kap 3:4:1, sid.8 
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visar att läraren, likt den auktoritära ledaren och den uppgiftsorienterade ledarstilen, förväntar 

sig mer av deltagarna.  

 

Eli ger också uppmaningar till gruppen som leder till att de själva får känna vilket ansvar de 

har gentemot gruppen att scenerna ska bli så bra som möjligt. Läraren säger till exempel: ”Ni 

får läsa ur manus under detta reptillfälle, ni känner själva att ni är osäkra i texten och därför 

inte kan spela ut ordentligt”. Här påtalas ett allmänt problem som gruppen har, nämligen att 

de inte kan sina repliker nog bra för att kunna spela ut scenerna till deras fulla potential. 

Läraren lyfter fram problemet och genom att säga ”ni känner själva”, så lämnar Eli det upp till 

eleverna att ta sitt ansvar att läsa in repliker för att hjälpa hela arbetet framåt. 

 

Läraren är dock noga med att tydliggöra varför eleverna får kritik och säger till en elev att 

”eftersom du inte varit här de senaste gångerna, är jag på dig så att du kan komma tillbaka till 

där du var så snabbt som möjligt”. Eftersom Eli förklarar sin kritik till eleven, närmar sig 

läraren också den. Detta genom att göra eleven sedd genom att framhålla att det finns 

potential hos eleven som Eli vill ska lyftas fram och hitta tillbaka till. Genom det sättet att 

närma sig eleverna vid kritik kan den auktoritära rollen inte appliceras direkt på Elis 

ledarskap.  

 

Ett annat skäl till att auktoriteten skiljer sig från Lewins definition är att lärarens 

deltagandenivå med eleverna är så pass hög. Eli är med hela tiden och håller inte den distans 

till gruppen som Lewins auktoritära ledare gör, genom att vara den som sitter inne med de 

rätta svaren och gör gruppen osäker
101

. Jag har tvärtemot uppfattat gruppen som tillitsfull till 

läraren och säker i sitt arbete, trots deltagarnas individuellt skilda teatervana och att läraren 

låter alla i gruppen ta ansvar för regiarbetet. Eli uppmanar eleverna att delta i regiarbetet 

genom att komma med förslag på förbättringar till sina kamrater och utdelar konstruktiv kritik 

likt Regissörens arbete102.  

 

I Elis arbete med nybörjarelever i drama/teater, finns inget av det styrda bestämda 

ledarskapet. Här handlar det om att testa, vilket läraren också påpekar när lektionen startar: 

”Idag ska vi jobba med kroppen som illusion. Ni ska få smaka på vad man kan göra med sin 

kropp när man håller på med teater.” Eftersom det handlar om att testa hur kroppen kan 

användas som dramatiskt uttryck är läraren noga med att påminna eleverna om detta och ber 

dem att ”Prova så ska vi se om vi hittar något”. Uppmaningarna är att testa kroppen, redskapet 

i teater- och dramaverksamhet. När några elever visar tecken på att bli obekväma i en övning 

där de ska gestalta människor i olika åldrar genom att gå på olika sätt inför varandra, är Eli 

lyhörd och snabb att påpeka: ”Ni behöver inte visa upp något, nu undervisar vi”. 

 

Under övningarnas gång med denna grupp ställs frågor angående hur kroppen fungerar på ett 

barn, respektive en äldre person och eleverna får tänka och reflektera över hur de använder 

sina egna kroppar i gestaltandet av dem. Som läraren påpekat för klassen handlar det om 

lärandet och inte presterandet. Alla förslag som eleverna har och alla svar de delger sig av, får 

positiv respons av läraren. Läraren visar på så sätt att det inte bara är den, utan även eleverna 

som sitter inne på kunskap som betyder något för lärandeprocessen. Denna syn på lärande 

visar likheter med den elevorienterade ledarstilen, där läraren antar en handledarroll, istället 

för en allvetande. 

 

                                                             
101  Lewin m.fl, 1939:272 ff. 
102  Chaib, 1996:103-110 
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Lektionen innehåller improvisationer där eleverna får gå upp för en liten trappa i tur och 

ordning som barn/ gammal/tonåring (14 år) och 30-åring. Den elev som är sist att gå upp för 

trappan som gammal visar osäkerhet och säger att den inte vet hur den ska göra. Eli försöker 

avdramatisera uppgiften för eleven som är sist bland sina kamrater att ta sig an uppgiften 

genom att säga: ”Testa bara att gå upp för trappan som en gammal person. Du behöver inte 

toppa de andra. Testa bara för dig själv”. Eleven gör då detta och får positiv respons från 

läraren genom att ta in rollen som eleven spelar. Gamlingen som går upp för trappan visar att 

den har ont i ryggen och läraren säger ”aj” och ler i sympati för den gamlas mödosamma resa. 

När eleven är klar får den även höra att den löst uppgiften bra och hela gruppen får beröm när 

läraren säger: ”Ja tyckte mig se hos alla att hela kroppen är med när ni gick”. 

 

Eli låter även eleverna ta rollen som läraren har, där läraren ser arbetet utifrån och kommer 

med uppgifter och förslag på ändringar. Detta görs genom att eleverna får skulptera läraren 

genom att ge kommandon på hur denne ska ändra sin kroppshållning för att bli gammal 

respektive barn. Eli står framför gruppen och ber dem att berätta hur kroppen ska ändras. 

Eleverna ger kommandon: ”böj knäna” och ”kuta med ryggen” exempelvis. Efteråt pratar 

läraren och eleverna om vad vissa kommandon gjorde med bilden av en gammal och de får 

testa att göra övningen på varandra och ge instruktioner för att skapa illusionen av en kropp 

som är i en annan ålder än deras verkliga.  

 

Genom denna övning byter eleverna och läraren roller, men utan att målet för lärande byts. 

Likt den ledare som Chaib benämner som Pedagogen, låter Eli eleverna styra i verksamheten 

genom att dem som får bestämma riktningen i övningen. Läraren blir ett visuellt läromedel då 

eleverna lär sig utifrån att se hur läraren ändrar detaljer i kroppsspråket utifrån deras 

kommandon, vilket resulterar i att de kan observera hur dessa detaljer i hållning etc. spelar in i 

det kroppsliga uttryckets förmedlande. 

 

Elis arbetsmetoder och strategier med denna grupp har många beröringspunkter med 

Pedagogen både i när det gäller lyhördhet och uppmuntran samt i arbetet med att deltagarna 

för att de ska få bättre självförtroende
103

. Eli vill att eleverna ska vara trygga i att vad de gör 

på lektionerna och veta att vad de levererar duger. Vid ett tillfälle under min tid med läraren 

säger Eli just detta: ”Jag vill att eleverna ska känna att vad de gör duger. Det finns nog med 

tillfällen i deras vardag där de får veta att de inte gör det”. Samtalet handlar om vilken press 

gymnasieelever har i att klara av och att balansera olika kurser, gå från lektion till lektion och 

måste byta fokus hela tiden och därutöver bli bedömd på vad de gör. Under samtalet pratar vi 

om hur detta kan skapa en känsla av att inte räcka till, och det är just den känslan som Eli vill 

förebygga. 

 

 

5:3 Lärare 3 – Samspråkaren Alexis 

”Det handlar om dialog” 

5:3:1 Karakteristiska drag 

I undervisningen med Alexis är dialogen central och läraren uppmuntrar till kommunikation 

genom löpande frågor som eleverna får reflektera över. Varje lektion jag observerat börjar 

med att hela gruppen samlas och språkar tillsammans. Läraren börjar ofta med någon stor 

fråga, som sedan bryts ned i mindre frågor. Till exempel undrar Alexis: ”Vad är teater?”. 
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Eleverna får associera fritt utifrån begreppet och läraren ber dem att säga det första som dyker 

upp i huvudet. Det blir blandade svar från eleverna. Vissa associerar i bilder andra i namn 

eller termer. Vartefter eleverna berättar vad de associerar med, skriver läraren upp det på 

tavlan. Därefter pratar de om de olika förslagen som gruppmedlemmarna kommit på. Läraren 

förklarar att: 

Jag har inget svar på frågan, det är därför jag frågar er. Det är intressant att höra er 
syn på saken. Jag lär mig av att lyssna på era resonemang. Sådana här frågor tåls att 
prata om då och då, även om man som jag, har arbetat länge. Det blir som aldrig 
klart.104 

 

Ett uttalande som läraren gjorde till mig fastnade jag speciellt för, då jag tycker att där slår 

Alexis huvudet på spiken: ”Man måste lita på att det finns där inne”. Läraren menar att 

eleverna har mycket kunskap i sig att man som lärare måste lita på att det finns inom dem och 

ge dem själva tid att utforska den. Denna syn liknar Pedagogens, där den ledaren vill att 

deltagarna ska upptäcka en förmåga de inte visste att de har inom sig. Det ligger även nära det 

elevorienterade tankesättet som delvis handlar om att: ”eleverna behöver frihet att söka egen 

kunskap
105

.  

 

Under en lektion då eleverna fått en uppgift att sätta samman en scen som de ska visa upp, 

pratar jag och Alexis om läraryrket. Läraren anser att ”Det handlar om dialog” och förklarar 

att det finns ett värde i att föra en dialog med eleverna så de känner sig delaktiga i vad som 

sker under lektionen. En viktig del i samtal med eleverna är att visa att man ger samtalsstöd åt 

eleven genom att sammanfatta vad som sägs med egna ord. Då visar man att man lyssnat och 

att man förstått vad eleven sagt, berättar Alexis. En fördel med denna typ av samtalsstöd anser 

läraren är att eleven får tillfälle att höra om vad som sagts blir misstolkat, och i så fall får 

eleven möjlighet att rätta till missuppfattningen. 

 

Under lektionerna får kan jag även se prov på vad läraren menar. Alexis låter eleverna ta tid 

på sig att formulera sig, ställer följdfrågor och sammanfattar vad eleverna sagt. I slutet av en 

gruppdiskussion sammanfattar även läraren vad gruppen i sin helhet pratat om och lyfter fram 

olika aspekter på det som avhandlats. Detta upplever jag som ett sätt att ge mening åt 

samtalet. Eleverna får chansen att upptäcka att de faktiskt kommit fram till något, även om det 

handlar om att de tycker olika saker i någon fråga. 

 

Ett sådant samtal sker efter eleverna spelat upp små korta mimiska scener där alla deltagare 

bär mask. Läraren frågar hur åskådarna uppfattat stämningen och vad skådespelarnas 

kroppsspråk tillförde deras karaktärer och på vilket sätt kroppsspråket drev fram berättelsen. 

Eftersom det rörde sig om mimiskt berättande, fanns det flera olika tolkningar av berättelsen 

och läraren lyfte fram olika aspekter och likheter mellan elevernas tolkningar i slutet på 

samtalet. Detta öppnade då upp för ett nytt samtalsämne som handlade om vad publiken har 

för inflytande på handlingen i en föreställning.  

 

5:3:2 Röst och rörelse 

Det intryck jag får av Alexis undervisning är att inlärningen hos eleverna får ta sin tid. Det 

finns ingen brådska eller stress i klassrummet. Elevbemötandet präglas av den energi och 
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105  Stensmo, 2000:14 
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fysiska uttryck som läraren förmedlar. Detta uttryck karakteriseras av en mjukhet gentemot 

eleverna via varm och lugn röst och litet kroppsspråk.  

 

I starten på lektionerna när gruppen är samlad sitter alla nära varandra i en snäv cirkel. 

Läraren sitter själv framåtlutad och lyssnar när eleverna pratar och håller ögonkontakt en 

stund med en enskild elev, innan den övergår till en annan. Leenden och uppmuntrande nickar 

visar att läraren lyssnar och är intresserad. Dessa gester kan ses som omedvetna gester, men 

de har en stor betydelse i lärarens bemötande av eleverna eftersom övriga kroppsrörelser är 

små. Hade läraren haft ett yvigt kroppsspråk skulle de mindre detaljerna gå obemärkt förbi, 

men hos Alexis blir de betydelsefulla. 

 

Läraren talar själv om kroppsrörelsens betydelse och låter eleverna undersöka det närmare när 

de jobbar med masker och då endast har kroppen att uttrycka sig med. Övningarna med mask 

illustrerar tydligt hur nyanser i kroppen berättar olika saker om en person. En övning går ut på 

att eleverna får komma fram bakom en skärm med den mask de valt att bära. Genom kroppens 

hållning och rörelsemönster presenterar eleven sin karaktär för sina kamrater. Därefter går 

deltagaren in bakom skärmen igen och klasskamraterna får berätta om hur de uppfattat 

karaktären. Två av deltagarna har valt vita, nästintill identiska masker och har båda litet 

kroppsspråk när de kliver fram från skärmen. Skillnaden ligger i att ena deltagaren rör sig lite 

långsammare och har huvudet lite på sned. Dessa små skillnader gav stora skillnader på 

gruppdeltagarnas uppfattning av dem vilket verkligen visar på att även ett litet rörelsemönster 

kan ge impulser hos den som observerar. 

 

När eleverna utför en övning låter läraren dem arbeta för sig själva, i egen takt och läraren står 

lite på sidan, vilket även det verkar lugnande då läraren inte går in och försöker arrangera om 

deltagarna eller ändra instruktioner. Vi lämnar även rummet under en övning för att ge 

gruppen utrymme att öva för sig själva och träna sig på att samarbeta. Denna metod går i linje 

med Dramaturgens, där ledaren låter deltagarna arbeta självständigt med filosofin att arbetet 

ska bringa behållning till tålamod och förmåga till samarbete. 

 

5:3:3 Elevbemötande 

 

Mycket i Alexis arbetssätt påminner om Pedagogen, vilket jag påtalat tidigare.  Exempelvis 

låter Alexis sina gruppmedlemmarna göra många typer av övningar där bilder och 

associationer används106, 107. På så vis blandas det visuella med det teoretiska och kroppsliga.  

 

Ett exempel där det teoretiska och visuella blandas är när eleverna förbereder sig för att 

studera varsin karaktär i en pjäs som hela gruppen kommer se tillsammans.  Läraren inleder 

genom att presentera uppgiften och berätta dess syfte muntligt för gruppen. Sedan får eleverna 

ett papper med frågor, som stöd till deras observationer under föreställningen. På pappret står 

det saker att fundera på: Vem är han, vad gör han, varför gör han detta, vart kommer han 

ifrån, vart ska han?  

 

Därefter visar Alexis affischen till föreställningen eleverna ska se. Utifrån den får eleverna får 

tolka produktionsnamnet, associera till bilden på postern och fundera vad innehållet i 

föreställningen kan tänkas handla om utifrån uppmaningen: ”Berätta vad ni får för impulser 

                                                             
106  Exempel på hur bilder och associationer används ges i avsnitt 5:3:1 
107  Chaib, 1996:87 
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av den här affischen”. När eleverna berättat om sina tolkningar utifrån affischen, berättar 

Alexis om handlingen i pjäsen. Detta tydliggörs visuellt genom att läraren strukturerar upp 

berättelsen på tavlan med alla karaktärers namn och en kort förklaring om dem, sedan kort 

vilken funktion dessa har i berättelsen. Pilar dras mellan karaktärerna för att visa på deras 

inbördes relationer och varje eleverna får välja ut en egen karaktär som de vill följa genom 

teaterstycket. Denna presentation skapar förväntningar och väcker elevernas intresse både för 

föreställningen och de gestalter som medverkar i den. Detta visar sig genom att gruppens 

deltagare ställer följdfrågor till läraren och vill veta mer om föreställningen. 

 

Trots stora likheter med Pedagogen när det gäller arbetet, liknar Alexis personegenskaper 

däremot mer Dramaturgens108. I synnerlighet när det gäller tålmodighet och 

organisationsförmåga. Den tid jag följer Alexis är läraren inblandad i ett projekt som tar upp 

mycket tid och tankeverksamhet. I lärarrummet får jag veta hur stressad läraren känner sig 

inför att hantera både projekt och lektioner. Trots detta visar inte läraren upp några tecken på 

stress utan är lugn och tålmodig med eleverna och har bra struktur genom lektionerna. Detta 

visar på god organisationsförmåga men också på stor envishet och ett stort engagemang, vilka 

även dessa är personegenskaper hos Dramaturgen109. 

 

Prov på tålmodighet visas särskilt tydligt under en lektion, under ett samtal angående ett par 

skriftliga inlämningar som eleverna ännu inte lämnat in. Trots att uppgifterna lämnats ut långt 

innan ger inte läraren några förmaningar till eleverna utan påminner dem om att lämna in dem 

och undrar om de har några funderingar. Eleverna frågar om sidantal och innehåll i 

uppgifterna och läraren, som redan vid förra lektionstillfället besvarat dessa frågor och lämnat 

ut uppgiften i skriftligt format, svarar lugnt och tålmodigt och upprepar vad som sagts vid 

förra tillfället. Vid detta tillfälle hade läraren kunnat tappa humöret och sagt att de fick hålla 

reda på sina instruktionspapper och lämna in sina uppgifter i tid. Istället förstår Alexis att 

elevernas frågor mer handlar om deras osäkerhet inför att prestera bra, än att de är slarviga 

och oansvariga. 

 

5:4 Fördjupad analys 

Lewins, Stensmos och Chaibs forskning som i denna studie beskrivits och använts i analysen 

av ledarskapet hos mina observerade lärare i drama/teater har visat sig skilja sig åt. I en 

överblick av dessa tre ledarskapsmodeller som tidigare forskning lagt fram, framträder en del 

mönster av det ledarskap som observerats och redogjorts för. Här ska jag sammanfatta och 

presentera vad jag sett i den tidigare ledarskapsforskningen för att kunna ringa in vilka 

perspektiv på ledarskap som framträder i undersökningarna. De perspektiv som jag kan se i 

ledarskapsforskningen rör sig kring ledarens bemötande, arbetsform och pedagogiskt synsätt. 

De två riktningarna jag funnit i denna ledarskapsforskning som syftar till aspekterna om 

lärarens ledarskap får här benämningen: Chefstrategier och Handledarstrategier. De förhåller 

sig till de samlade aspekterna på ledarskap jag funnit i forskningen på följande vis: 

 

Aspekt Chefstrategi Handledarstrategi 

                                                             
108  Chaib, 1996:112-124 
109  Chaib, 1996:112-124 
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Bemötande Distans Närhet 

Arbetsform Kunskapsmål Processlärande 

Pedagogiskt synsätt Lärarkontroll Elevkontroll 

Chefsstrategier innehåller den uppgiftsorienterade ledarstilen enligt Stensmos konstruktion 

som både går att se i Lewins auktoritära ledarskap och i Chaibs benämning av Regissören. 

Chefsstrategier hos en lärare kommer till uttryck av att läraren tar på sig rollen som ”chef” 

som i enhet med ledardefinitionen i Norstedts ordbok innebär att ”ha bestämmande 

ställning”
110

.  

En lärare med chefstrategier skapar en distans till eleverna vilket är tydligt i den 

uppgiftsorienterade ledarstilen med pedagogiska synen ”Jag ska lära ut och ni ska lära in”
111

. 

Genom att ha det som devis bildas ett avstånd mellan läraren och gruppen genom olika 

uppgifter och roller. Läraren blir den viktiga som sitter inne på all kunskap, vilket eleverna 

behöver och det är tydligt att det är själva kunskapen som är målet med verksamheten vilket 

även regissören visar genom uttrycket ”Genom kunskapen når man framgång”
112

. 

Chefstrategierna visas även i hur läraren blir den som bestämmer, delar ut sanktioner och styr 

undervisningen som den auktoritära ledaren och Regissören. Detta skapar en lärarkontrollerad 

miljö där elevinflytandet har svårt att existera.  

Den elevorienterade ledarstilen går ihop med Lewins demokratiske ledare och Chaibs 

Pedagog och Dramaturg och formar tillsammans något som jag vill beskriva som 

handledarstrategier. Den präglas av närhet till eleverna och samarbete med gruppen. Eleverna 

är i centrum av undervisningen och har stor bestämmanderätt i undervisningen likt den 

demokratiske ledaren och den elevorienterade ledarstilen. Samarbete och gruppen som helhet 

är viktig och således riktar en ledare med handledarstrategier in sig på processen i första hand 

där lusten och viljan är viktig liksom för den demokratiske ledaren som utgår från att eleverna 

känner lust och Dramaturgen som menar att deltagarnas lust och entusiasm är drivkraften i 

processen. 

6. Sammanfattning 

I denna undersökning har det framkommit hur tre drama/teaterlärares ledarskap och ledarstilar 

sett ut. Genom framställningen av dessa i resultatet framkommer likheter och skillnader 

emellan de lärare som ingår i denna studie. Här ska jag sammanfatta dessa lärare och lyfta 

fram de likheter och skillnader som jag kan hitta i ledarskapet enligt de tre utvalda aspekterna: 

Karakteristiska drag, Röst och rörelse samt Elevbemötande. 

 

                                                             
110  Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok, Uppslagsord: ”ledarskap”, 1999 
111

  Stensmo, 2000:13 
112  Chaib, 1996:106 
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6:1 Karaktäristiska drag - det verbala språket  

I samtliga lärares karaktäristiska drag har ordvalet en stor betydelse. När det gäller Kim, som 

jag här har valt kalla humoristen, så används orden för att skapa munterhet. Språket formas på 

lexikal nivå, genom ordval och syntaktisk nivå, genom ordsammansättning så att det liknar 

ungdomarnas eget språk i val av termer och uttryck. Om man ser till Eli å andra sidan har 

denne lärare ett språk där formen av personligt pronomen, utger en avgörande roll i hur 

samhörighetskänslan och ansvarskänslan är i gruppen. Genom att läraren använder ”vi” 

(pronomen i första person) i olika sammanhang, har jag kunnat se hur ansvaret för den 

enskilda individen burits upp av gruppen och vise versa
113

.  

Både Kim och Elis språk får således en betydande roll gällande språkets sammansättning och 

ordval.  I språkaspekten som karaktäristiskt drag för Alexis, ligger betydelsen istället på 

sammanhanget och strukturen. Alexis språkliga struktur ligger i frågor och följdfrågor, där 

läraren sammanfattar vad eleverna säger och talet blir på så vis ett bevis för att läraren har 

lyssnat och är intresserad av att höra mer på vad deltagarna kommer säga.  

En gemensam aspekt för alla tre lärarna när det gäller de karakteriserande dragen jag valt att 

framlägga, ligger i hur de skapar band mellan sig själva och elevgruppen. I Kims fall handlar 

det om skratt, lust och om att tala samma språk och förstå varandra. Detta för läraren och 

gruppen närmare varandra. För Eli i föreställningsgruppen, sker detta genom skapandet av en 

enhet mellan lärare och grupp i arbetet mot ett gemensamt mål. Genom att påtala allas ansvar 

för sig själva och varandra enligt musketörernas ”En för alla, alla för en”, så förstärker läraren 

sitt band till gruppen. Genom Alexis kommentarer att inte ens en lärare som arbetat med 

något i många år blir fullärd på ett område och att eleverna kan bidra med ny kunskap till 

denne, har klassrumsets hierarki mellan lärare och eleverna suddats ut.  

 

6:2 Röst och rörelse – ledordens tempo 

Något som säger mycket i lärarnas olikheter och unika ledarstilar när det rör sig om röst- och 

kroppsanvändning visas i de ledord jag funnit karakteriserande av lärarna i denna studie. 

Något som dessa ledord har gemensamt är hur de talar om olika tempo. Kim som ledare av en 

verksamhet och verksamheten i sig beskrivs som fartfylld, mycket rörelse och högljudd, 

Alexis som lugn och delgivande av tilltro emedan Elis tempo är kontrollerat och tydligt.  

Ledord kan sammanfattas på följande vis: 

Kim – fart, högljutt, glatt, kreativt, mycket rörelse 

Eli – vi-känsla, tydlighet, dirigerat, kroppsligt  

Alexis – lugn, trygghet, tilltro, visuell 

Motpolerna i denna undersökning finner vi hos Kim och Alexis, där Alexis står för stillhet 

och Kim för fartfylldhet. Kim pratar högt, har stora rörelser och använder sig av 

kroppsgestaltning för att förtydliga något för eleverna, medan Alexis har litet kroppsspråk och 

använder sig av en lugn och mjuk röst i kommunikationen med eleverna. Dessa lärares olika 

uttryck i klassrummet ger en kännbar skillnad i energi och arbetsmiljö för eleverna. Detta har 

jag kunnat konstatera då jag iakttagit hur Elis elever rör sig mer och pratar högre än Alexis, 

som varit stillsammare och pratat lägre.  

                                                             
113  Se exemplen i avsnitt 5:2:1 
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Orsaken till varför grupperna beter sig likt sin ledare kan diskuteras ur olika aspekter. Till 

exempel kan det bero på att lärarna ses som förebilder för eleverna som därför adapterar sig 

till läraren, eller att det har att göra med hur trygg gruppen är med läraren eller med varandra. 

Man kan även diskutera om det finns skillnader mellan vana teatergrupper och ovana i fråga 

om vilken plats de tar i klassrummet med kropp och röst. Detta vill jag framlägga utan att 

värdera påståendena, då jag kan se positiva aspekter på beteendet i samtliga grupper hos de 

bägge lärarna, oavsett om eleverna är tysta och stilla eller rörliga och pratsamma.  

I kropp och röstaspekten för Elis del handlar det om tydlighet. Eli är tydlig i både ljudning 

och budskap vid instruktioner genom artikulation, tempo och formuleringar. Samma sak 

gäller kroppen, som läraren använder för att förtydliga vad som sägs och genom att visa hur 

läraren menar. I fråga om användandet av dessa medvetna gester och även emblem som 

kroppslig kommunikation finns dessa likheter markant mellan Eli och Kim. Jag har observerat 

båda lärarna använda sig av emblem som tyst kommunikation i olika sammanhang som 

illustration av ”bra”, ”stopp” och ”prata högre”. Ytterligare en likhet i kroppsanvändningen 

mellan Eli och Kim är att de båda går in i elevernas arbete för att instruera och visa hur något 

kan genomföras, vilket påminner om Regissören arbetsstrategier.  
 

6: 3 Elevbemötande – att vara nära 

En intressant iakttagelse under observationstiden med Eli har varit att jag sett två olika stilar i 

bemötandet med eleverna. Jag vill därför återknyta till resonemanget jag presenterat i 

resultatanalysen, där min teori angående förändring av pedagogisk stil sker i undervisningen 

beroende på grupp och verksamhetens ändamål. Under lektionerna med gruppen teatervana 

elever som repeterar scener till en föreställning, är Elis pedagogiska stil mer auktoritär och 

liknar Regissörens pedagogik, där tydlighet och styrning är de kvalitéer som uppvisas i 

arbetet. Övningar och upplägg går mot målet av uppvisning av en produkt, det vill säga själva 

pjäsen, emedan lektionen i gruppen med ovana teaterutövare gör övningar för att få redskap 

till gestaltning. Här påpekar även Eli att eleverna inte behöver visa upp något och 

understryker att det rör sig om undervisning inget presterande som går mot Pedagogens 

förhållningssätt där lust och glädje är målet med verksamheten.  

Denna tanke delar även Kim och vill framhålla att eleverna inte ska vara rädda att tycka eller 

göra fel, eftersom drama och teaterarbete inte handlar om vetenskap. I Kims elevbemötande 

kan man se hur PBL-metoden präglar synen på elevers förmåga och hur de ska bemötas.  

Detta sker eftersom metoden förutsätter att eleverna är nyfikna och arbetar av eget intresse, 

vilket överensstämmer med förväntningar på gruppen i den elevorienterade ledarstilen
114

. 

Denna syn på eleverna som ansvarstagande och intresserade ungdomar uttrycker även Alexis 

genom att säga att ”Man måste lita på att det finns där inne”.  

En annan samhörighet mellan Alexis och Kims bemötande av elever kan man se i deras sätt 

att lägga upp lektionerna. I strukturen står det tydligt att de vill blanda olika medel för 

inlärning genom att olika sinnen stimuleras. I undervisningen finns till exempel teoretiska 

genomgångar, visuella förklaringar på tavlan som ger översiktlighet, kroppsligt genomförande 

av uppgifter samt sammanfattande diskussioner, som kan tillgodose denna inlärning. Detta ger 

ett brett spektrum där eleverna får lära sig visuellt, genom att se, auditivt genom att lyssna, 

taktilt genom att handgripligen känna och kinestetiskt genom att uppleva enligt de klassiska 

renodlade inlärningsstilarna.  

                                                             
114  Stensmo, 2000:12  
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För att återknyta till den sammanfattande ledarskapsmodellen i avsnitt 6:1 vill jag påpeka hur 

samtliga lärare i denna undersökning har pedagogiska ledarstilar som ligger nära 

handledarstrategierna i fråga om bemötande, arbetsform och pedagogiskt synsätt, men med 

inbördes variationer. Till exempel upplever jag att Alexis har ett elevbemötande med störst 

närhetsgrad, emedan Kims arbetssätt innehåller störst elevkontroll och Eli har tydligast fokus 

på processen i arbetet med den ovana teatergruppen.  

Det jag kan se hos dessa lärare som jag känner igen i de ledare som varit viktiga för mig, är att 

verksamheten sker på både ledarens och gruppens villkor. Med det betyder tillexempel att 

ledarens engagemang är stort, arbetet är lustbetonat och gruppens process är viktigare arbetets 

resultat. Hade min hockeytränare haft dessa kvalitéer hade det varit självklart att jag skulle få 

spela med pojkarna och det hade inte gjort något om vi förlorat om vi haft roligt och gjort vårt 

yttersta. Kim, Eli och Alexis arbetar på olika sätt med detta och genom sina egen pedagogiska 

stilar och individuella ”bästa sätt”, bedriver de sin verksamhet som handledare för grupper 

och individer, inte som chefer för en skara anställda. 

7. Avslutande diskussion 

Efter denna undersökning har jag haft mejlkontakt och träffat ett par av lärarna som ingår i 

studien. Eftersom lärarna fick läsa och kommentera uppsatsen innan den blev offentlig, 

kommer jag redogöra för de synpunkter och kommentarer som framkommit efter deras 

genomläsningar och mina egna reflektioner av arbetet.  

 

Ena läraren skrev i ett mejl till mig att den har läst min uppsats ”med skräckblandad 

förtjusning” och både känt igen sig och inte känt igen sig i den beskrivningen jag gett av den. 

Läraren har därmed inte riktigt samma syn på själv som jag haft. Detta öppnar upp en 

intressant fråga om självmedvetenhet och tolkning. Denne lärares syn på sitt ledarskap skiljer 

sig i någon mån från den uppfattning jag haft och därmed ligger de olika uppfattningarna oss 

emellan på både hur läraren ser på sig själv och är medveten i sitt handlande, men även på hur 

jag tolkat läraren. En intressant vinkel vore då att göra en liknande studie av olika 

drama/teaterlärare där lärarna själva får beskriva sina sätt att arbeta och hur de ser på sig 

själva som lärare för att sedan göra observationer för att se hur deras självuppfattning ser ut i 

förhållande till en utomståendes uppfattning om dem. En sådan undersökning skulle kunna 

visa både på vilken avgörande roll forskaren med tolkningsföreträde har, samtidigt som 

lärares uppfattning om dem själva och verkligheten kan skilja sig åt. 

 

En annan av lärarna i studien tyckte att det vore intressant om jag hade följt denne under en 

ännu längre period genom olika moment i kursen, för att se om det blir någon skillnad på 

resultatet. Vad läraren menade var att den uppfattat att upplägg och genomförande ser olika ut 

i dennes undervisning beroende på vilket moment som är aktuellt. Det är en fundering som 

jag själv haft, då jag förstår att den yttre formen ser olika ut om det till exempel rör sig om 

undervisning i mask och kostym, ljus och ljud, produktion eller improvisation till exempel. I 

vissa moment kanske det kräver av läraren att eleverna får grundliga teoretiska kunskaper, 

medan andra kräver mer praktisk övning. På så sätt ligger den aktiva delen för lärarna på olika 

nivåer beroende på vad som behandlas under lektionerna, vilket denna lärare vekar vilja 

understryka som avgörande i hur den personligen uppfattas i undervisningen.  

 

Min tro utifrån observationerna som ingår i denna uppsats, är att utfallen kring personliga 

egenskaper och lärarnas grundläggande syn på eleverna som framkommer i studiens resultat 

skulle falla ut på likartat vis även om jag följt läraren under en längre tid och i olika moment, 
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eftersom både grundläggande syn och personlighet är något jag har svårt att se som förändligt 

beroende på undervisningsform. Däremot skulle jag kunna tänka mig att undersöka på vilket 

sätt lärarna arbetar med samma område, för att utesluta de olika momentens innehåll som 

påverkande ramfaktor.  

Som avslutning vill jag åter igen lyfta fram att man som ledare står ensam med sin grupp, utan 

utomstående granskning och påminnelse om självreflekterande arbete. Genom denna studie 

och de kommentarer som lärarna i undersökningen framfört, kan man dra slutsatsen att 

reflektion om både sig själv och sin yrkesroll är viktigt som ledare i drama/teater. Jag anser att 

denna studie kan inspirera till sådan självreflektion, vilket visar att denna undersökning har ett 

värde för både verksamma ledare i drama/teater och dem som är under utbildning.  
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