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Sammanfattning 
 

Syfte med föreliggande studie är att undersöka några lärares upplevelse av makt i skola i 

relation till deras ledarstilar vilket är studiens övergripande fråga. Frågeställningar är 

följande: Hur upplever några lärare makt i skola? Hur upplever samma lärare ledarskap i 

skola? Vilken/vilka ledarstilar präglar lärarnas ledarskap? Vilken relation påträffas mellan 

lärarnas maktupplevelse och deras ledarstilar? Finns det några likheter och/eller skillnader 

mellan samtliga relationer? Påträffas några likheter och/eller skillnader baserade på genus? 

Metoden som används är semistrukturerade intervjuer och observation. Metoden är också 

komparativ. Resultatet visar att relationen mellan lärarnas maktupplevelse och deras 

ledarstilar motsvarar teoretiska förklaringar av relationen hos tre av fyra deltagare men att 

samtliga relationer avviker något i förhållande till teorin. Resultatet visar såväl skillnader som 

likheter mellan relationer som inte baseras på genus.  

   

 

Nyckelord: ledarskap, makt, upplevelse av makt, ledarstilar, relation mellan makt och 

ledarskap/ledarstilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract  

 
Aim of the present study is to examine some teachers' perception of power in the school in 

relation to their leadership styles, which is the study's cross-cutting issue. The questions are: 

How experience some teachers power to school? How experience the same teacher leadership 

in school? What is / are leadership styles characterized the teachers' leadership? What 

relationship is found between the teachers' power experience and their leadership styles? Are 

there any similarities and / or differences between all relationships? Found some similarities 

and / or differences based on gender? The method used is semi-structured interviews and 

observation. The method is also comparative. The result shows that the relationship between 

teachers' power experience and their leadership styles correspond to theoretical explanations 

of the relationship of three of four participants but to all relationships differ somewhat in 

relation to the theory. The results show both the differences as similarities between 

relationship which are not based on gender. 

 

 

Keywords: leadership, power, perceived power, leadership styles, relationship between 

power and leadership / leadership styles 
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1 Inledning  

 
Under de senaste åren har lagar kring skolans och lärarnas uppdrag och roll ändrats. Nya 

läroplaner och nya kursplaner har inneburit även olika syner på lärarens roll i skolan. Sveriges 

utbildningsminister Jan Björklund har, i ett medialt uttalande från 2011, lyft fram frågan om 

lärarens uppgifter som är, enligt Björklund, att undervisa och leda klassen. Björklund anser att 

elevernas försämrade skolresultat kan relateras till annorlunda mötet mellan lärare och elev 

som har under senaste decennier präglats av elevens ökade ansvar för skolarbete. Lärarens 

roll har övergått från undervisande till handledande Undervisningen har blivit mindre 

strukturerad och elevernas arbete har blivit mer självstyrande. I den nya skolförordningen 

framhävs att eleven ska få kontinuerligt lärarstöd i en strukturerad undervisning. Regeringen 

har gett Skolverket i uppdrag att utarbeta allmänna råd som ger lärarna stöd i olika 

undervisningssituationer då lärarnas uppgift är att både undervisa och leda klassen.
1
 

        En forskare som tar upp lärarens roll som ledare är Gunnar Berg, professor i pedagogik 

vid Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet. Berg menar att lärarens 

nutida professionalism är en kombination av ett klassrumorienterat ledarskap som är 

orienterat mot skolresultat och ett skolorienterat ledarskap. Berg menar vidare att varje lärare 

ska vara ledare och tillsammans med sitt arbetslag leda såväl klassrums- som skolarbete som 

ska, enligt Lgr 11, karakteriseras av varierat innehåll, arbetssätt och arbetsformer.
2
 Christer 

Stensmo anser att en lärare måste ha tre följande kompetenser för att kunna leda ett klassrum: 

ämneskompetens som innebär akademisk kunskap om de ämnena som läraren undervisar i; 

didaktisk kompetens som innebär att besitta kunskaper om undervisningens former; 

ledarkompetens som innebär att läraren har kunskaper om att leda och organisera verksamhet 

i klassrum.
3
  

        Det är alltså betydelsefullt att läraren, utöver ämnes- och didaktisk kompetens, har också 

ledarkompetens som kan beskrivas med hjälp av ledarstilar. Hur läraren genomför sin 

undervisning för att uppnå undervisningens mål visar vilken ledarstil läraren har. Vilka 

ledarstilar präglar några lärares ledarskap i skola kan därför vara en relevant fråga att 

undersöka.  

        Utveckling av en grupp avgörs av hur gruppen samarbetar. Gruppens samarbete avgörs 

av hur den leds av ledaren. Ledarskap blir därför betydelsefullt för gruppens utveckling och 

innebär såväl att utforma målsättningar som att samordna resurser. Ledarskap kan ha en 

negativ sida som är att känna sig kontrollerad men också en positiv sida som är att uppleva 

sig sedd. Det sistnämnda behövs för att känna tillhörighet till gruppen och därmed viljan att 

samarbeta och utvecklas.
4
 Samspel med andra innebär åsikts- och upplevelseutbyte vilket 

resulterar i att människor införlivar andras åsikter och reaktioner. Införlivande med andra 

medför dels andras makt över oss, dels vår makt över andra. I det här avseende betyder makt 

aktörernas förmåga att påverka varandra och därmed att vara beroende av varandra.
5
     

        Ledarskap är alltså nära kopplat till makt genom samverkan och påverkan. När läraren 

påverkar elever med syfte att uppnå undervisningens mål som är att utföra allt planerat 

skolarbete, använder läraren sin makt. Därför kan det vara relevant och intressant att 

undersöka hur lärarnas ledarskap och ledarstilar
6
 kan relateras till lärarnas upplevelse av makt 

i skola. 

                                                           
1
 Björklund, Jan (2011-03-13) ”Dags för läraren att åter ta plats i skolans kateder”, www.DN.se Debatt  

2
 Berg, Gunnar (2012-11-15) ”Lärare som ledare – Caligula kontra Pippi” Skola & Samhälle (S. O. S.)  

3
 Stensmo, Christer (2000) Ledarstilar I klassrummet. Lund: Studentlitteratur, s. 9 

4
 Engelstad, Fredrik (2006) Vad är makt? Natur och Kultur, s. 78-79 

5
 Engelstad, s. 40-42 

6
 I föreliggande studie används begreppet ledarstil synonymt med begreppet ledarskapstyp  

http://www.dn.se/
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1.1 Bakgrund och tidigare forskning 

 

Forskning om ledarskap, makt och relationen mellan ledarskap och makt har inte varit så 

omfattande i Sverige. Några studentuppsatser har handlat om ledarskap i skola
7
, om makt i 

skola
8
, om relationen mellan ledarskap och makt i skola

9
 samt om relationen mellan 

ledarstilar och makt
10

 men inte heller studentuppsatserna har varit så omfattande. Mer 

forskning om ledarskap och makt har gjorts i USA och i Kina. Fokus i föreliggande studie är 

på såväl svensk som amerikansk forskning om de fenomen som är relevanta för denna studie: 

ledarskap, ledarstilar, makt och relationen mellan ledarskap/ledarstilar och makt.  

 

1.1.1 Forskning om ledarskap i skola 
Marcus Samuelsson studerade några lärares ledarskap som avsåg lärarnas åtgärder mot 

störande elever. Samuelsson följde 74 grundskoleelever som gick årskurs 7 och 49 

grundskollärare under åtta månader. Med störande beteende menades i studien bristande 

kognitiva förmågor som visas vid såväl praktiska som teoretiska uppgifter, bristfälligt 

beteende som speglas i avsaknad av ro och trygghet i klasrummet och utanför samt 

bristfälliga värderingar som innebär negativa värderingar av saker och människor i elevens 

omgivning. Syftet med studien var att såväl förstå vilka beteende upplevdes av lärarna som 

störande som hur lärarna korrigerade samtliga störande beteenden.
11

  

        Beteenden som upplevdes av lärarna som mest störande var störande aktiviteter som 

minskad uppmärksamhet. Elevernas personliga ansvarstagande var näst mest störande.
12

       

Resultatet i Samuelssons studie visade att lärarna använde 13 verbala och icke verbala 

åtgärder för att korrigera elevernas störande beteende. Icke verbala åtgärder inkluderade 

framför allt att använda gester och närvara nära eleven, sällan att titta på eller vidröra elever, 

ignorera, ingripa fysiskt vid bråk eller använda externt stöd. Verbala åtgärder som lärarna 

använde var oftast att uppmana men även att peka ut elever, sällan att tillrättavisa, uppsträcka 

eleverna och ytterst sällan att ironisera eleverna.
13

 Resultatet visade även könsskillnader. En 

könsskillnad handlade om elevernas störande beteende då studien visade att pojkarnas 

beteende uppmärksammades mest av såväl manliga som kvinnliga lärare och därmed 

upplevdes som mest störande. En annan könsskillnad var att lärarna mest korrigerade elever 

som var av samma kön som de själva det vill säga att manliga lärare korrigerade mest 

                                                           
7 Se studentuppsatser: Östergren, Åsa (2013) ”Att leda är att få andra att växa, att göra andra bra: En 

jämförelse av ledarskap i förskola, skola och lagidrott”, Linnéuniversitet Institutionen för utbildningsvetenskap 
(UV); Apslund, Linda (2010) ”Lärarens ledarskap – elevernas självkänsla: En intervjustudie om hur några lärare i 
sin roll som ledare anser sig stärka elevernas självkänsla”, Mittuniversitet Lärarutbildningsinstitutionen för 
utbildningsvetenskap; Månson, Katarina (2010) ”Leadership ain school and the Monroe method”, Malmö 
Högskola Lärarutbildningen   
8
 Se studentuppsatser: Melander, Malin (2008) ”Lärares upplevelse av makt i skola – en intervjustudie” 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan i Gävle; Peréz Marina, Daniel (2011) ”Makt i 
klassrummet: En maktanalys av relationen mellan lärare och elev”, Södertörns högskola Lärarutbildningen; 
Holm, Ina & Olsson, Staffan (2010) ”Språkliga bilder av elevinflytande – en studie av makt och inflytande i 
skolan” Malmö högskola Centrum för teknikstudier  
9
 Se studentuppsatser: Olsson, Helena (2010) ”Förmågan att leda en klass – något som kommer med tiden” 

Södertörns högskola Lärarutbildningen 
10

 Se studentuppsatser: Henning, Hanna (2010) ”Lärarens roll i klassrummet”, Malmö Högskola 
Lärarutbildningen   
11

 Samuelsson, Magnus (2008) “Störande elever, korrigerande lärare. Om regler, förväntningar och lärares 
åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet” Linköpings universitet, s. 18-28 
12

 Samuelsson, s. 154-155 
13

 Samuelsson, s. 157-158 
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pojkarnas beteende och kvinnliga lärare korrigerade mest flickornas beteende.
14

 Samuelssons 

studie visade alltså dels vilka elevbeteenden ansågs vara störande för eleven själv, 

klasskamrater och läraren, dels vilka pedagogiska verktyg lärarna använde för att korrigera 

elevernas störande beteenden. Det som studien inte studerade var vilken effekt samtliga 

åtgärder hade på elevernas beteende samt vilka åtgärder var effektivare och bättre att använda 

i skola. Studien studerade inte heller den typ av ledarskap som lärarnas arbete präglades av. 

 

En annan studie gjorde Ulrika Tillberg och studerade sambandet mellan ledarskap och 

samarbete med fokus på hur skolledning i tre grundskolor använde sitt ledarskap för att 

förbättra samarbete och därmed förbättra skolans sätt att fungera.
15

 Tillberg observerade 

verksamheten i samtliga grundskolor, intervjuade skolpersonalen och analyserade skolornas 

dokument som arbetsplaner, protokoll, ekonomiska redovisningar, utredningar med mera.
16

 

Resultatet visade att samarbete förekom i alla skolor och att skolledningen kunde använda 

samarbete som ett fenomen och inte som en modell då samarbete måste kartläggas och utgå 

från möjligheter till utveckling av befintliga samarbetsmönster och förbättringar. Ledarskap 

förekom också i alla skolor men ledarskapstyper skiljde sig mellan skolorna och utövades i 

samarbete med andra aktörer.
17

 Ledarskapstyper som förekom i samtliga skolor var såväl 

ledarskapstyp som präglades av indirekta förhandlingar då viktiga frågor överlämnades till 

personalen, som direkta förhandlingar som innebar att skolledningen tolkade olika frågor åt 

personalen och förhandlingar som präglades av diskussion då målet var att skolledningen och 

personalen skulle enas om gemensamma tolkningar.
18

 Denna studie fokuserade på relationen 

mellan skolledning och övrig personal i några skolor samt de ledarstilar som präglade 

skolledningens ledarskap vilket var ett betydelsefullt bidrag till skolverksamhetens 

utveckling. Lärarnas verksamhet var inte i fokus och inte heller lärarnas ledarskap eller 

ledarstilar.  

 

Lärarnas upplevelse av makt, ledarskap och ledarstilar undersökte inte heller Ann 

Ludvigsson. Likadant som Tillberg, undersökte även Ludvigsson relationen mellan rektorer 

och skolpersonal. Syfte med Ludvigsson studie var att undersöka hur ledarskap formades i 

samspel mellan skolledare och lärare på tre skolor då Ludvigsson utförde en fallstudie där 

observationer och intervjuer med skolledare och lärare var centrala insamlingstekniker.
19

 

Studiens resultat visade att samspelet fungerade bäst om både skolledare och lärare hade 

möjlighet att ta varandras perspektiv i förhandlingsprocesser för att bättre förstå olika frågor. 

Strategier som skolledare kunde använda för att öka samarbete hos personalen var att 

använda medvetet planerade strategier som exempelvis att utgå från ogrundade påståenden 

och ogenomtänkta förslag för att öka diskussion. En annan strategi var att använda lärarnas 

synpunkter för att reflektera över problem och lösningar. Lärarna framförde sin upplevelse av 

skolledarnas ledarskap som var att skolledarna bemötte lärarna som likvärdiga men önskade 

tydligare förklaringar av mål som skulle uppnås i verksamheten samt mer beslutsamma 

skolledare som dock ska utveckla verksamheten tillsammans.
20

  

                                                           
14

 Samuelsson, s. 183 
15

 Tillberg, Ulrika (2003) “Ledarskap och samarbete. En jämförande fallstudie i tre skolor” EFI, Ekonomiska 
forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, s. 222 
16

 Tillberg, s. 64-69 
17

 Tillberg, s. 222-226  
18

 Tillberg, s. 208-209 
19

 Ludvigsson, Ann (2009) “Samproducerat ledarskap. Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans 
vardagsarbete” Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, s. 79-87 
20

 Ludvigsson, s. 155-157 
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        Lärarna betonade också vikten av känslornas funktion i skolledarnas och lärarnas 

samspel då det var viktigt med lojalitet och intresse som kunde skapas genom att skapa en 

trevlig, glädjande och avslappnande arbetsmiljö. Skolledarna hade samma uppfattning om 

känslornas betydelse för samarbetet men också för konflikthantering. Det framgick också från 

studien att både skolledare och lärare samarbetar mer med såväl personal inom samma typ av 

verksamhet som med personal som har samma utbildning och samma syn på lärande och 

elevbemötande. Det betonades i studien att det framkom kulturella skillnader mellan lärare 

med olika utbildningsbakgrunder då lärarnas syn på lärande, kunskap, samarbete och arbetets 

organisering. Det framkom även statusskillnader då lärare med olika utbildningsbakgrunder 

var viktiga för hur de bedömde sig själva och andra samt för vilka funktioner de hade i 

skolorna. Grundskollärare ansågs av förskollärare och fritidspedagoger ha högre rang vilket 

framhävdes som orättvist. En ytterligare slutsats i studien var att det fanns yttre påverkan på 

samspelet mellan skolledare och lärare som var skolförvaltningens krav på skolor.
21

  

 

1.1.2 Forskning om makt i skola 
Centralt i Anders Perssons forskning var makt i skola då Persson hävdade att makt präglar 

skolans verksamhet. Skolan är, enligt Persson, en institution som får sin mening genom att 

skolan försöker producera elevhandlande och att relationen mellan elev och skola är en 

maktrelation.
22

 Maktutövning i skolan analyserade Petersson från barnets perspektiv och ur 

fem aspekter: skolans människoförflyttande maktutövning som innebär att elever går i skolan 

under en viss period av sina liv och är i skolan under ett antal år; skolans 

kunskapsdefinierande maktutövning som betyder att skolan syftar till att skärpa elevens 

mentala närvaro genom inlärning med belöning; skolans tidsorganiserade maktutövning som 

innebär att skolan inordnar elevens individuella tidstabell med syfte att skapa ett beteende 

som motsvarar det moderna samhällslivet; skolans människodefinierande makt som betyder 

att eleven jämförs med andra elever och värderas i förhållande till andra och därmed bidrar till 

elevens sortering under och efter skolgången; skolans människoförändrande maktutövning 

som innebär att skolan försöker förändra elevens personlighet och utveckla sådana 

handlingsmönster som motsvarar vuxnas handlingsmönster, tänkande och moral.
23

 Persson 

fokuserade på makt sedd från barnets perspektiv vilket var ett sällsynt sett att se på makt i 

skola. Persson förbisåg dock lärarens syn på makt i skola. 

 

En svensk avhandling utfördes av Fredrik Sjögren och det övergripande syftet var att förstå 

hur lärarna använde sin makt för att hantera kulturella konflikter i skola.
24

 Den centrala 

slutsatsen var att individualisering präglade skolans verksamhet och att lärarna använde sin 

makt för att placera undervisningsfrågor i olika sfärer som inte var konfliktskapande. Lärarna 

fokuserade på individuella rättigheter som människors lika värde och yttrandefrihet inom 

givna gränser samt allas rättighet att påverka och skyldighet att värna om minoriteter. 

Generellt sett visade alla lärare oviljan att vara förtryckande beträffande konfliktfrågor i skola 

och valde i stället att definiera frågor på individuell nivå vilket kunde minska risken för dels 

andras synpunkter och bedömning, dels för föräldrarnas missnöje. Vetenskapliga 

utgångspunkter ansågs av lärarna vara oproblematiska i undervisningen och inte 

konfliktskapande.
25

 Sambandet mellan lärarnas maktanvändning och frågeformuleringar var 

                                                           
21

 Ludvigsson, s. 157-166 
22

 Persson, Anders (2003) Skola och Makt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i 
skolan, Stockholm: Carlsson Bokförlag, s. 22, 45 
23

 Persson, s. 47-48 
24

 Sjögren, Fredrik (2011) ”Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan” 
Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet, s. 29 
25

 Sjögren, s. 195-205 
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betydande för svensk forskning då nya rön upptäcktes. Sjögren kunde dock samtidigt 

analysera lärarnas ledarstilar och diskutera sambandet mellan maktanvändning och ledarstilar.  

 

1.1.3 Forskning om ledarstilar i skola 
Dona M. Kagan utförde en studie om relationen mellan lärarnas kognitiva stilar och 

ledarstilar som de använde i skola genom att analysera 70 lärares självrapport om både 

kognitiva och ledarstilar. Kognitiv stil definierades i studien som individens sätt att uppfatta 

och organisera information om människor och händelser. Kagan utgick från fem kognitiva 

stilar: synthesist är individ som fokuserade på att fröstå antaganden och abstrakta begrepp; 

individ som är inriktad på värden och processer var idealist; analytiker fokuserade på metoder 

och förståelse av förutsägbarhet av information och konkreta detaljer; realist inriktades på 

tillgängliga resurser och konkreta fakta; pragmatikers fokus var på omedelbart resultat och 

gradvist tänkande.
26

 Slutsatserna var att analytiska lärare motsvarade uppgiftsorienterad 

ledarstil. Pragmatiker som utvärderar situationer enligt för- och nackdelar, föredrog 

processorienterad ledarstil. En generell slutsats var att ju mer läraren var objektiv och 

analytisk desto mer prioriterade läraren prestation kopplad till uppgifter.
27

 Samtliga kognitiva 

ledarstilar bidrog till en ny kunskap om ledarstilar men kunde undersökas i relation till såväl 

andra ledarstilar som till lärarnas makt. 

 

En annan forskning om relationen mellan skolklimat och skoledarnas ledarstilar som 

kopplades till flexibilitet och effektivitet gjordes av Robert C. Kelley, Bill Thornton och 

Richard Daugherty. Forskarna utförde kvantitativ datainsamling i 31 grundskolor då 

resultaten visade att skolklimat kunde positivt relateras till lärarnas uppfattning av 

skolledarnas effektivitet och innebar att om skolledarna gav respons på olika situationer var 

skolklimatet bättre. Dessutom motsvarade ledarnas uppfattning av egna ledarstilar med 

lärarnas uppfattning av ledarnas ledarstilar.
28

 Kunskapen om att ledarstilar kan påverka 

skolklimat är betydelsefull. Det är också viktigt att förstå relationen mellan ledarstilar och 

makt vilket kunde vara en frågeställning i Kelleys, Thorntons och Daughertys studie.  

 

En annorlunda studie gjordes av Ishfaq Ahmed och Fehmine Tiaz Qazi där ca 450 deltagare 

lämnade kvantitativa data om både sin egen prestationsförmåga och sin uppfattning av 

lärarnas ledarskap. Den centrala frågan i studien var relationen mellan lärarnas ledarstilar och 

elevernas akademiska prestation. Ledarstilar som användes i studien var auktoritär och 

demokratisk. Resultatet av studien visade att lärarens ledarstilar hade en obetydlig inverkan 

på elevernas prestation.
29

 Lärarnas ledarskap visades ur ett nytt perspektiv i denna forskning. 

Lärarnas demokratiska och auktoritära ledarstil kunde dock relateras till deras upplevelse av 

makt i skola. 

 

En kanadensisk studie om ledarskap i skolan utfördes av Carolyn Crippen. Crippen utförde en 

teoretisk analys av servant-ledarskap (eng. servant-leadership) som är ett koncept identifierat 

av Robert K. Greenleaf i hans verk The servant as leader. Begreppet servant-ledarskap 

                                                           
26

 Kagan, Dona M. (2001) “Inquiry mode, occupational stress, and preferred leadership style among American 
elementary school teachers” The Journal of Social Psychology,  s. 297-300 
27

 Kagan, s. 300-303 
28

 Kelley, Robert C.; Thornton, Bill & Daugherty, Richard “Relationships between measures of leadership and 
school climate” Education, Vol. 126 No. 1, s. 17-23 
29

 Ahmed, Ishfaq & Qazi, Fehmine Tiaz (2011) “Do students’ personality traits moderate relationship of 
teacher’s leadership style and students’ academic performance?  Empirical evidence from institute of higher 
learning” International Journal of Academic Research, Vol. 3 No. 4, s. 393-398 



6 
 

innebär att en ledare först måste tjäna samhället för att kunna igenkännas som ledare.
30

 En 

sevant-ledare måste ha några egenskaper: att vara en god lyssnare som är uppmärksam och 

har förmåga att förstå andras kommunikation; att ha empatiförmåga som innebär att förstå 

andras känslor och behov; att ha förmågan att hela det vill säga att kunna se en 

dåligfungerande verksamhet och dåliga personalrelationer för att kunna förbättra dem; 

självmedvetande och självreflektion som visas i ledarens förmåga att lyssna på hur andra 

bedömer ledaren och att vara mottaglig för nya idéer; övertalningsförmåga; att vara visionär 

och ha framtidstankar om utveckling och framgång; förmågan att förutse konsekvenser av en 

situation; att kunna förvalta verksamhet; att kunna bygga samhället som inkluderar 

investeringar i och tillsyn av samhället.
31

 Slutsatsen i studien var att servant-ledarskap är 

enligt Greenleaf en demokratisk typ av ledarskap som kräver tid att genomföras och 

involverar alla som tillhör en lärandemiljö. I en skola som befinner sig i en krissituation ska 

först nödvändiga åtgärder utföras innan en demokratisk ledarskapstyp införs.
32

 I denna studie 

fokuserade Crippen enbart på en ledarstil och förbisåg andra möjliga ledarstilar som kunde 

vara aktuella i samhället. 

 

1.1.4 Forskning om relationen mellan makt och ledarskap/ledarstilar i skola 
Richard Hatcher gjorde en litteraturanalys för att förstå relationen mellan ledarskap och 

ledarnas makt och förklarar några relationer. I den analyserade litteraturen finns det stöd för 

ledare som präglas av fördelat, distribuerat (distributed) ledarskap som betyder att ledare 

utövar sin makt genom att granska och befordra sina lärare men enbart om de har visat 

tillfredsställande resultat årligen. Separerat (separeting) ledarskap stöddes också i litteraturen 

och innebär att ledarskap och manegement måste separeras då rekommendationen är att 

skolorna bör reorganiseras om rådande maktstrukturer fortsätter användas eftersom skolan 

inte är strukturerad på så sätt att rådande maktstrukturer kan fungera. Det finns också stöd för 

blandat (conflating) ledarskap som innebär att fördelningen av ledarskap är lika med 

maktskift där maktbasen är oklar och utspridd bland undervisningspersonal. Därför kan den 

likna en demokratisk modell. Hatcher betonade dominansen av fördelat ledarskap i dagens 

skolor som ledarnas verktyg för att uppnå delaktighet och skapa demokratiska skolor. Hatcher 

konkluderar att skolor i Storbritannien och i andra länder som bygger på framgångsrika 

demokratiska strukturer som utesluter hierarkis ledarskap inte kan längre motiveras. Det 

visades att distribuerat ledarskap kräver distribuerad makt och är basen för ett starkare 

demokratisk ledarskap i skola.
33

 I denna forskning relateras demokratiskt ledarskap till 

medarbetarnas granskning och befordran vilket kan vara en ny syn på demokratiskt ledarkap. 

  

En studie som baseras på intervjuer i två fallstudier gjordes av Dora Ho. Ho undersökte 

kvaliteten av utbildning av yngre elever i Kina med fokus på relationen mellan skolledarnas 

ledarskap och makt då makt definierades som förmåga att påverka någon mot ett önskat 

resultat. Studien visade en spänning mellan decentraliserad och centraliserad makt då 

skolledare förespråkade decentralisering av skolmakt medan de följde traditionell 

centraliserade makt som innebar att beslut fattades av auktoritära skolledare.
34

 Denna slutsats 

gav ett nytt perspektiv på hur makt i skola kan studeras. Fokus i denna studie kunde också 

                                                           
30

 Crippen, Carolyn (2005) “The democratic school: First to serve, then to lead” Canadian Journal of Educational 
Administration and Policy, Issue #47, December 5, s. 1-4 
31

 Crippen, s. 5-10 
32

 Crippen, s. 12-13 
33

 Hatcher, Richard (2005) “The distribution of leadership and power in schools” British Journal of Sociology of 
Education Vol. 26 No. 2, s. 253-265 
34

 Ho, Dora (2012) “The paradox of power in leadership in early childhood education” Peabody Journal of 
Education, 87, s. 253-263 
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vara på de omständigheter som råder i Kina som kunde vara en förutsättning för spänningen 

mellan decentraliserad och centraliserad makt i skola.  

 

1.1.5 Sammanfattning av tidigare forskning och motivering till studiens syfte 
Tidigare forskning fokuserade på såväl ledarskap i skola och ledarstilar som på makt i skola 

och relation mellan makt och ledarskap. Svensk forskning resulterade i flera slutsatser. En 

slutsats var att elevernas störande beteende korrigerades med hjälp av verbala och icke-

verbala åtgärder som präglade lärarnas ledarskap. En annan slutsats var att ledarskap 

genomsyrade de studerade skolornas verksamhet och innebar olika ledarstilar allt från 

indirekt ledarskap där personalen fattade beslut om viktiga frågor, till direkt ledarskap där 

skolledningen tog beslut kring viktiga frågor och diskussionspräglat ledarskap där 

skolledningen och personalen enas om viktiga frågor. Ledarskap i några skolor präglades av 

samspel mellan skolledningen och personalen och att en ömsesidig förståelse var central för 

ett lyckat samarbete vilket också var en slutsats i svensk forskning. Ännu en slutsats var att 

makt utövas i skola över elever som bland annat är tvungna att gå i skola, att inhämta en viss 

given kunskap och får sin personlighet förändrad. En ytterligare slutsats som karakteriserar 

svensk forskning var att lärare på en skola använde sin makt för att hantera kulturella 

konflikter i skola genom att inrikta sim maktutövning mot individualisering av skoluppgifter 

som visades vara inte konfliktskapande.   

        Utländsk forskning fokuserade på annorlunda frågor och resulterade i annorlunda 

slutsatser. Slutsats i en forskning var att det fanns en relation mellan lärarnas kognitiva stilar 

och deras ledarstilar som innebar att ju mer läraren var objektiv och analytisk desto mer var 

lärarens ledarstil uppgiftsorienterad. Slutsats i en annan forskning var att skolklimatet var 

bättre om skolledarnas ledarskap var effektivare och baserades på respons på olika 

situationer. Nästa slutsats var att skolledare präglades av strategisk ledarstil som innebar 

realisering av skolans visioner och moral. Ännu en slutsats var att lärarnas auktoritära och 

demokratiska ledarstil hade obetydlig inverkan på elevernas prestation i skola. Utländsk 

forskning visade även att en ledare som har egenskaper som bland annat att vara en god 

lyssnare, att ha empatiförmåga samt att kunna förbättra och förvalta skolans verksamhet 

motsvarar en demokratisk ledarstil som involverar allas deltagande. Forskning visade också 

att distribuerad ledarstil behövdes i Storbritanniens skolor och präglades av ledarens förmåga 

att inspektera och befordra. En ytterligare slutsats var att skolledare i Kinas skolor 

förespråkade decentraliserad makt men att de utövade centraliserad makt då beslut fattades av 

auktoritära skolledare.  

         Forskningsmetoder som tidigare forskning präglades av var såväl kvantitativa och 

kvalitativa metoder som litteraturanalys. De forskningsområdena som nämns ovan kan ses 

som fördelar med tidigare forskning i och med att de bidrog med ny kunskap om ledarskap, 

makt och relation mellan dem. En nackdel med tidigare forskning kan vara brist på forskning 

om relation mellan lärarnas ledarskap/ledarstilar och maktupplevelse. Ett intressant och 

relevant område att undersöka kan därför vara hur en lärare som använder en specifik ledarstil 

upplever makt i skola jämfört med en annan lärare som använder en annan ledarstil.   

 

1.2  Syfte och frågeställningar  
 

Syfte med föreliggande studie är att undersöka några lärares upplevelse av makt i skola i 

relation till deras ledarstilar vilket är studiens övergripande fråga. Frågeställningar är 

följande: 

1. Hur upplever några lärare makt i skola? 

2. Hur upplever samma lärare ledarskap i skola? 

3. Vilken/vilka ledarstilar präglar lärarnas ledarskap? 
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4. Vilken relation påträffas mellan lärarnas maktupplevelse och deras ledarstilar? Finns 

det några likheter och/eller skillnader mellan samtliga relationer?  

5. Påträffas några likheter och/eller skillnader baserade på genus? 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
 

I kommande avsnitt definieras de begrepp som är centrala i föreliggande studie: ledarskap, 

makt, upplevelse av makt, ledarstilar, relation mellan makt och ledarskap/ledarstilar. Efter 

definitionen av enskilda begrepp anges den definition som används i föreliggande studie. I 

slutavsnittet sammanfattar jag de definitioner av samtliga begrepp som används i studien.  

 

2.1 Ledarskap 
 

Begreppet ledarskap är ett invecklat begrepp och förklaras på olika sätt. Ett sätt att förklara 

begreppet är att relatera det till socialt samspel mellan människor då ledarskap anpassas till 

olika situationer och människors behov. Ledarskap inkluderar i detta sammanhang tre 

handlingar: att synliggöra handlingsmöjligheter utifrån de villkor som råder i organisationen 

som teknologi, uppgifter etc.; att fatta beslut utifrån de möjligheter som finns; att påverka 

möjligheter till handling i önskad riktning. Samtliga handlingar påverkar sociala relationer 

och därmed maktförhållanden vilket skapar ett samband mellan ledarskap och makt.
35

 

        Ett annat perspektiv på ledarskap är ledarskap som en process som kan påverka aktörer 

och få dem att agera i riktning mot planerade mål då ledarens roll är att motivera aktörer till 

insats samt ansvara för att arbetet organiseras och utförs på så sätt som leder till 

måluppnående.
36

 Centralt för ledarskap är såväl måluppfyllelse som samspelet med andra 

aktörer vilket innebär att ledarskap inkluderar färdigheter som är såväl problemlösande som 

gruppdynamiska färdigheter. Samtliga färdigheter innebär att det finns ett samband mellan 

ledarskap och pedagogisk förmåga vilken avser att vara tydlig, beslutsam, lyhörd, 

samarbetsvillig, målinriktad och ha förmågor att lösa konflikter, konstruktivt kritisera och ta 

initiativ.
37

 

        Det framhävs två ledarskapstyper. Den ena typen är demokratiskt ledarskap och den 

andra är auktoritärt ledarskap. Demokratiskt ledarskap innebär att ledaren släpper fram 

individers och gruppers medinflytande och medansvar som är begränsad inom bestämda 

ramar. Den demokratiska människosynen är att individen är självförverkligande och 

komplicerad. Demokratiskt ledarskap motsvarar det informella, pedagogiska ledarskapet som 

är uppgifts- och personorienterat ledarskap.
38

   

        En annan typ av ledarskap är tvångs- eller auktoritärt ledarskap som avfärdas på grund 

av ledarstilarnas människosyn som är att individen är svag, ansvarslös, behöver och förtjänar 

att manipuleras och styras av makthavaren.
39

  

        I föreliggande studie används följande definition av ledarskap: med ledarskap menas att 

anpassa sina handlingar till olika situationer och människors behov då handlingar kan 

avspegla aktörens ledarskap som kan vara demokratiskt eller auktoritärt.  

 

2.2 Makt 
 

Likadant som begreppet ledarskap är ett komplext begrepp är även begreppet makt ett 

invecklat begrepp. Peter Morriss är en av flera teoretiker som förklarar och problematiserar 

                                                           
35

 Christensen, Søren; Daugaard, Jensen P. E. & Lindkvist, Lars (2011) Makt, beslut, ledarskap. SNS Förlag, s. 18-
20 
36

 Kaufmann, K. & Kaufmann, A. (1998) Psykologi i organisation och ledning. Lund: Studentlitteratur. Ref i 
Maltén, Arne (2000) Det pedagogiska ledarskapet.  Lund: Studentlitteratur, s. 8 
37

Maltén, Arne (2000) Det pedagogiska ledarskapet.  Lund: Studentlitteratur, s. 8-10 
38

 Maltén, s. 46-47 
39

 Maltén, s. 45-46 
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begreppet. Morriss skiljer mellan påverkan och makt. Han menar att förmågan att påverka kan 

vara makt enbart om påverkan ger någon effekt. Morriss förtydligar att individen har makt när 

individen har kapacitet att skapa effekt även om påverkan saknas vilket innebär att makt kan 

utövas om individen som påverkas tillåter påverkan men också om individen som påverkas 

inte tillåter påverkan.
40

  

        En annan uppfattning av begreppet makt ger Anders Persson. Med makt menar Persson 

en individs eller ett kollektivs förmåga att medvetet framkalla, förändra och hindra vissa 

handlingssätt för att uppnå avsedda konsekvenser. Med den förklaring menar Persson att en 

individs beteende/handlande kan skapas, förändras och förhindras för att uppnå ett mål. 

Därmed skapas en maktrelation där den ena aktören försöker påverka den andra aktören då 

makt utövas enbart om förändringen sker, annars utövas inte makten. Ett exempel är en 

klassituation där läraren lyckas få ordning på några elever men inte på alla då några elever 

fortsätter vara stökiga i klassrummet. Den situation förklarar Persson som icke maktutövande 

eftersom läraren inte får vissa elever att följa ordningsregler.
41

  

        En annorlunda förklaring av makt är att den betyder handlingar som förändrar och 

påverkar då aktören är maktutövaren. En maktutövare behöver kunna utveckla tre färdigheter 

för att kunna hantera makt: att ha självkännedom för att kunna utöva makt över sig själv i 

form av självbehärskning; att förstå andra aktörers behov och ändamål; att kvalificera sig för 

ett yrke och hitta en uppgift att ägna sig åt.
42

  

        Makt förklaras som även behovet av att vara sedd och respekterad då de som har makt 

har större möjlighet att överleva och må bra. De maktlösa kan känna sig kränkta och 

manipulerade samt uppleva fysisk och psykisk ohälsa.
43

 

        En ytterligare förklaring av begreppet makt är att makt finns överallt och ingenstans. 

Makt är inte enbart ett koncept eller en abstraktion utan vardagshandlingar som kan vara 

synliga och osynliga. Synliga maktformer är mest skrämmande som exempelvis makt som 

utövas av kravellpolis medan osynliga maktformer är individens maktutövning i det dagliga 

livet som exempelvis kontrollregler på en flygplats som följs utan att ifrågasätta.
44

  

       I föreliggande studie används följande definition av makt: makt innebär förmåga att 

medvetet framkalla, förändra och förhindra vissa handlingssätt betydelsefulla för att uppnå 

avsedda konsekvenser. 

 

2.2.1 Makttyper 
      Olika makttyper framhävs av olika författare. John R. P. French och Bertram H. Raven

45
 

framhäver sex makttyper: expertmakt, personlig, legitim makt, belönings-, bestraffningsmakt 

och tvångsmakt. Expertmakt baseras på sakkunskap, erfarenhet, yrkesskicklighet och 

kompetens som gör ledaren till en expert. Sådan maktform leder till bättre produktivitet. 

Gruppmedlemmar accepterar ledaren som präglas av expertmakt om ledaren respekterar och 

accepterar andras erfarenhet och kunskap. Ledarskapet är uppgifts- och personinriktat, präglas 

aldrig av envägskommunikation utan av två- eller flervägskommunikation som styrker 

ledarens acceptans av andras kunskap och erfarenhet. Personlig makt innebär att ledaren 

fungerar som identifikationsobjekt för dem som ledaren leder. Ledaren är en person som 

andra ser upp till och vill efterlikna eftersom ledaren kan utgöra en positiv eller negativ 

                                                           
40

 Morriss, Peter (2002) Power. A philosophical analysis. Manchester and New York: Manchester University 
Press, s 30 
41

 Persson s. 27-32 
42

 Glöckler, Michaela (2000) Makt i mellanmänskliga relationer. Telleby Bokförlag, s. 11-12 
43

 Stensmo, s. 160 
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 Börjesson, Mats & Rehn, Alf (2009) Makt. Malmö: Liber, s. 7-8 
45

 French, John R. P. & Raven, Bertram H. “The basis of social power” in Cartwright, L. (ed.) (1959) Studies in 
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förebild. Personlig makt är den bästa formen av maktutövningen då personliga egenskaper är 

basen för ledarskap. Omgivningen tillskriver personliga egenskaper sin ledare.
46

 Legitim makt 

betyder att ledaren agerar utifrån sin roll och position med rätt att ge order inom sitt 

ansvarsområde. Ledaren agerar utifrån sin funktion och status. Ledaren har i uppgift att 

företräda institutionen vilket är ett uppdrag från en myndighet.
47

  

       Belöningsmakt innebär att ledaren ger positiv respons till sina medarbetare och elever. 

Läraren berömmer goda prestationer, belönar elever och ger motivation till elevernas hårda 

arbete. Belöningsmakt är mindre skadlig än tvångsmakt men bygger också på yttre motivation 

som är kortvarig. Individen ses som ett objekt, som ansvarslös och behöver styrning. Enligt 

belöningsmakten får de svaga aldrig någon belöning. Vad som belönas bestäms av ledaren. 

Bestraffningsmakt baseras på uppfattningen att ledaren bestraffar med underkänt, kvarsittning, 

omplacering, löneavdrag och/eller tråkiga arbetsuppgifter. Om bestraffningsmakt baseras på 

inre motivation, självförverkligande, skulle det kunna leda till mer personorienterat 

ledarskap.
48

 Tvångsmakt tillskrivs diktatorer, regeringspartier med egen majoritet, maktfulla 

politiker med mera. Skolplikt o värnplikt är exempel på tvång. Betygsinstrument är ett utslag 

av makt och kan ha kortvarig verkan och avser underkastelse. Den maktutövade präglas av 

aggression som kan kulminera i protester. Tvångsmakt leder aldrig till en framgångsrik 

elevutveckling utan leder enbart till att lugna läraren.
49

  

        I föreliggande studie används följande makttyper: expertmakt, personlig makt, legitim 

makt, belönings-, bestraffnings- och tvångsmakt. 

 

2.3  Upplevelse av makt 
 

Förståelse av makt är viktig i relation till empiriska studier av makt vilket innebär att 

forskaren behöver förstå vilken typ av makt ska studeras. Studier kan fokusera på exempelvis 

maktens tekniker som innebär olika former som makt visar sig på i samhället, på maktens 

subjekt som är de olika maktpositioner som makthavarna har och maktens upplevelse som 

innebär de sätt på vilka vi upplever makt.
50

 Föreliggande studie studerar varken maktens 

tekniker eller maktens subjekt utan upplevelse av makt. 

        Upplevelse av makt kan studeras ur flera perspektiv. I föreliggande studie framhävs två 

perspektiv. Det ena perspektivet är att studera individ som objekt för andras maktutövning 

och det andra perspektivet innebär analys av individen som subjekt och som utövar makt över 

andra. Makt kan upplevas på olika sätt oavsett om individen är objekt för andras 

maktutövning eller om individen själv utövar makt över andra. Upplevelse av makt kan även 

handla om makt över och makt att göra då makt att göra förklaras som starkare än makt över. 

I båda fall är individen subjekt för maktövningen. Makt över kan finnas om individen som 

påverkas själv väljer att påverkas. Om så inte är fallet, har den individ som försöker ha makt, 

ingen makt. Ett exempel är relationen mellan president och kongress då presidenten inte kan 

styra kongressens beslut om kongressen inte har samma mål och därmed inte vill påverkas. 

Att ha makt över någon krävs alltså individens vilja att styras.
51

 Makt att göra förklarar 
Morriss som makt som inte föreställer någon relation mellan den som utövar makt och 
den underlägsne, utan föreställer i stället förmågan att handla och påverka någon även 

                                                           
46

 Maltén, s. 44-46 
47

 Maltén, s. 44-46 
48

 Maltén, s. 45-46 
49

 Maltén, s. 45-46 
50

 Börjesson & Rehn, s. 10-11 
51

 Morriss, s. 33-34 
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om motstånd finns. Själva påverkan kan innebära en konsekvens som skapas genom 
maktutövning.52  
         I föreliggande studie används följande definition av upplevelse av makt: upplevelse av 

makt innebär hur individen uppfattar makt. Varken makt över eller makt att göra är i fokus i 

föreliggandes studie. 

 

2.4  Makt och ledarskap  
 

Handlingar som innebär att synliggöra handlingsmöjligheter, att agera och fatta beslut utifrån 

rådande villkor påverkar sociala relationer och därmed maktförhållanden vilket skapar ett 

samband mellan ledarskap och makt.
53

 Varje individ och varje ledare drivs av olika 

maktmotiv som kan vara att prestera bättre än andra, att kontrollera och påverka andra eller 

att skapa nära förbindelser med andra. En ledares makt minskar om flera medarbetare 

engageras i organisationens styrning vilket påverkar ledarskap som måste fokusera på både 

uppgifter och personer.
54

 Ledarskap kan relateras till olika maktformer då varje maktform 

används som ett redskap för samspel mellan ledaren och medarbetarna och därmed för 

maktutövning. De olika maktformerna kan baseras på såväl ledarens kompetens, karisma, och 

ledarens legitima makt som bestäms av arbetspositionen som på ledarens förmåga att belöna, 

bestraffa sina medarbetare eller utöva tvång. Relationen mellan makt och ledarskap utgörs 

oftast av en kombination av flera maktformer och kan handla om såväl ledarens makt över 

sina medarbetare som om medarbetarnas makt över sin ledare.
55

  

        Expertmakt, legitim makt och personlig makt motsvarar demokratiskt eller 

grupporienterat ledarskap medan tvångsmakt tillsammans med belönings- och 

bestraffningsmakt innebär tvångs- eller auktoritärt ledarskap.
56

 

           I föreliggande studie används följande definition av relationen mellan makt och 

ledarskap: relationen mellan makt och ledarskap speglas i ledarens sätt att handla, agera och 

fatta beslut och kan innebära såväl demokratiskt ledarskap som präglas av expertmakt, 

personlig makt, legitim makt som auktoritärt ledarskap som präglas av belönings-, 

bestraffnings- och tvångsmakt.  

 

2.5  Ledarstilar  
 

Ett ytterligare invecklat begrepp är begreppet ledarstilar. Ett sätt att förklara begreppet 

ledarstilar är att se det som ett medvetet ställningstagande som baseras på ledarens kunskaper 

om ledarskap och på ledarens erfarenhet.
57

 Ett annat sätt är att förklara ledarstilar som det sätt 

som används för att leda och organisera verksamheten.
58

 Tillämpning av någon ledarstil beror 

på bland annat uppgiftens karaktär, gruppens karaktär och mognad samt hur mycket tid som 

finns för att uppnå mål.
59

 

        Kurt Lewin och Ronald Lippit beskriver tre ledarstilar: demokratisk, auktoritär och låt-gå 

ledarstil.
60

 Demokratiskt ledarskap som inkluderar expertmakt, personlig och legitim makt 

                                                           
52

 Morriss, s 34 
53 Søren, Jensen & Lindkvist, s. 19-20 
54

 Maltén, s. 43-44 
55

 Maltén, s. 44-45 
56

 Maltén, s. 45-46 
57

 Maltén, s. 62 
58

 Stensmo, s. 12 
59

 Maltén, s. 65-66 
60

 Lewin, Kurt & Lippit, Ronald (1938) An experimental approach to the study of autocracy and democracy. Ref. i 
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motsvarar demokratisk ledarstil. Enligt demokratisk ledarstil ska gruppmedlemmar ta del av 

planeringen och genomförande, de ska fatta beslut tillsammans. Ledaren ger hjälp och finns 

till hands att ge råd och stöd samt ger klara anvisningar. Ledaren förväntar sig att varje 

medlem tar ansvar för sina handlingar. Ledaren samarbetar med gruppmedlemmar, stödjer 

och stimulerar kommunikation inom gruppen för att hitta lösningar baserade på enighet. 

Gruppen diskuterar, lägger upp planer, löser tillsammans, ledaren talar med och inte till 

medlemmar. Demokratisk ledarstil realiseras genom klassråd och elevråd i skola. Ledaren 

uppmuntrar till eget ansvarstagande. Ledarskapet är grupporienterat med människosyn som är 

att människan präglas av självförverkligande.
61

 

        Auktoritärt ledarskap inkluderar belönings-, bestraffnings- och tvångsmakt och 

motsvarar auktoritär ledarstil. Ledaren styr med järnhand, tar själv alla initiativ, fattar alla 

beslut, rådfrågar inte gruppen, håller distans till gruppen, reglerar verksamhet, fördelar arbete. 

Människan är ansvarslös enligt den auktoritära ledarstilen och präglas av hårt krav på ordning 

och reda som anses vara negativ eftersom den skapar osjälvständiga individer.
62

 

        Det finns ytterligare en ledarstil som är ’låt gå’ ledarstil som inte motsvarar något av 

ovanstående ledarstilar. ’Låt gå’ ledarstilen innebär att ledaren är passiv, ger råd och 

upplysningar endast om ledaren tillfrågas. Ledaren är tillbakadragen och lämnar gruppen åt 

sig själv, låter gruppen göra vad den vill, när och hur det passar gruppen vilket anses vara 

kraftlöst och ostrukturerat.
63

 

       I föreliggande studie används den definition av ledarstil som innebär att leda och 

organisera verksamhet på ett specifikt sätt. Ledarstilar som är utgångspunkten i föreliggande 

studie är demokratisk och auktoritär ledarstil. 

 

2.6 Sammanfattning av teorin 
 

I föreliggande studie används följande definition av makt: makt innebär förmåga att medvetet 

framkalla, förändra och förhindra vissa handlingssätt betydelsefulla för att uppnå avsedda 

konsekvenser. Upplevelse av makt innebär hur individen upplever makt som både subjekt och 

objekt. Med ledarskap menas att anpassa sina handlingar till olika situationer och människors 

behov då handlingar kan avspegla aktörens ledarskap som kan vara demokratiskt eller 

auktoritärt. Med ledarstilar menas det sätt som en lärare använder för att leda och organisera 

verksamheten i skola. Ledarstilar i föreliggande studie är demokratisk och auktoritär ledarstil 

som kopplas till demokratiskt och auktoritärt ledarskap.  Relationen mellan makt och 

ledarskap speglas i ledarens sätt att handla, agera och fatta beslut och kan innebära såväl 

demokratiskt ledarskap som präglas av expertmakt, personlig makt, legitim makt som 

auktoritärt ledarskap som präglas av belönings-, bestraffnings- och tvångsmakt.. 
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Figur 1: En förtydligande av den teoretiska kopplingen av relationen mellan ledarstilar, ledarskap och makt 
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3 Metod 
 

Nedan ges en redogörelse av innebörden av kvantitativ, kvalitativ forskning och triangulering. 

Sedan ges en förtydligande av den ansats som används i studien. Fortsättningsvis ges en 

förklaring av hur urval har gjorts, hur studien har genomförts, vilken typ av insamlingsdata 

har använts och hur de insamlade data har analyserats. Slutligen ges en förklaring av 

tillförlitlighet, pålitlighet och etiska utgångspunkter samt en kritik av kvalitativ forskning.  

 

3.1 Kvantitativ och kvalitativ forskning 
 

Kvantitativ forskning är en viktig forskningsstrategi i samhällsvetenskaplig forskning som har 

dominerat fram till 1970-talet. Efter 1970-talet har kvalitativ forskning haft större inflytande 

men kvantitativ forskning har också använts. Med kvantitativ forskning menas att data som 

samlas in är numeriska. Forskningens syfte är att beskriva verkligheten genom att mäta de 

insamlade data då dataanalysen kan visa tydliga variationer mellan aktuella variabler vilka 

kan vara svåra att upptäcka utan mätning av kvantitativa data. Kvantitativ forskning innebär 

även en objektiv syn på verkligheten.
64

 Kvantitativ forskning är av deduktivt slag vilket 

innebär en specifik relation mellan teori och forskning. Deduktion innebär att forskaren börjar 

med att formulera ett påstående eller hypotes med utgångspunkten i en teori som empiriskt 

granskas genom kvantitativ datainsamling och resulterar i att hypotesen antingen bekräftas 

eller förkastas.
65

 Kvantitativ forskning likställs med positivism och innebär att forskningen 

utgår från naturvetenskapliga metoder och att forskningsresultat kan generaliseras.
66

 Resultat 

av en kvantitativ forskning kan dock generaliseras till enbart den population som var 

forskningsobjekt i studien. Generalisering får alltså inte tillämpas i en vidare bemärkelse.
67

 

        Kvalitativ forskning innebär insamling av kvalitativa data som består av ord. 

Forskningens syfte är att förstå verkligheten genom att analysera och tolka de insamlade data 

som visar ett samspel mellan individer och därmed visar resultaten individernas tolkning av 

verkligheten. Kvalitativ forskning ger en subjektiv syn på verkligheten och verkligheten 

baseras på upplevelser, erfarenhet och förståelse.
68

 Kvalitativ forskning är induktiv och 

innebär att forskaren utför sin forskning, beskriver konsekvenser av forskningens resultat och 

relaterar dem till den teori som låg bakom studien och även styrde själva studien.
69

 Med tanke 

på att kvalitativ forskning genomförs med ett litet antal deltagare som inte representerar en 

population, är kvalitativa forskningsresultat svåra att generalisera utom på den situation och 

de deltagare som var objekt för forskningen. Resultaten ska alltså inte generaliseras till 

populationer men resultaten ska däremot generaliseras till teori. Viktig bedömning blir därför 

kvaliteten på de teoretiska slutsatser som är resultaten av hur de kvalitativt insamlade data 

tolkas.
70

  

        Triangulering innebär forskning som baseras på en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metod eller där flera kvalitativa insamlingstekniker används och betyder att den 

ena metoden används för att stärka och komplettera den andra metoden.
71

 Forskaren 
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undersöker samma sak med hjälp av flera tekniker som exempelvis att både observera och 

intervjua. Triangulering ökar reliabiliteten i studien som innebär studiens trovärdighet.
72

        

        Föreliggande studie är en triangulering av två kvalitativa insamlingsmetoder: intervju 

och observation. Föreliggande studie är av även komparativ karaktär och fokuserar på såväl 

jämförelser mellan lärarnas upplevelser av makt och ledarstilar som på genusskillnader.  

 

3.2 Fallstudie 

 

En fallstudie är en studie som syftar till att belysa ett fall med fokus på unika drag
73

 vilket i 

föreliggande studie är några lärares upplevelser av deras makt i skola i relation till de 

ledarstilar som karakteriserar lärarnas ledarskap. 

        Intention med en fallstudie är inte att generalisera resultaten. Intentionen med en 

fallstudie är i stället att utifrån resultatet generalisera studiens teoretiska påståenden och 

därmed tillhör fallstudie induktiv forskningstradition. I fokus blir fallstudiens kvalitet som 

baseras på den teori som forskaren presenterar. Kvaliteten i fallstudien avgörs av hur 

relationen mellan studiens teoretiska utgångspunkter och empiriska data förhåller sig till 

varandra.
74

 Föreliggande studie är en fallstudie där intentionen är att, utifrån studiens resultat 

om relationen mellan lärarnas maktupplevelse och deras ledarstilar, generalisera studiens 

teoretiska påståenden om relationen mellan maktupplevelse och ledarstilar. 

 

3.3 Komparativ design 
 

En studie kan erbjuda en bättre förståelse av den undersökta företeelsen om vi jämför två eller 

flera fall.
75

 I föreliggande studie jämförs fyra lärares upplevelser av makt och ledarskap. 

Komparationen baseras även på genus då det finns två manliga respektive två kvinnliga 

deltagare.  

 

3.4 Urval och undersökningsgrupp 
 

Urvalet i denna forskning avgjordes av forskningsfrågor och var därför målstyrt
76

 vilket 

innebär att deltagare var de personer som har varit relevanta för forskningsfrågorna.
77

 I denna 

undersökning var deltagarna lärare på skolor i sydvästra Sverige.  

        Urvalet avgjordes av tillgänglighet då flera deltagare kontaktades med utgångspunkten i 

det kriteriet som har varit viktigt för studien.
78

 Ett kriterium har varit att deltagarna ska vara 

verksamma lärare. Ett antal lärare erbjöds att delta i studien och fyra visade intresse för 

deltagande: en manlig mellanstadielärare, en manlig högstadielärare, en kvinnlig 

högstadielärare och en kvinnlig gymnasielärare.  

 

3.5 Genomförande  
 

Första steget i studiens genomförande var att kontakta såväl skolornas rektor som ett antal 

lärare via elektronisk post, att informera dem om studiens syfte, om rättigheten att avbryta sitt 

                                                           
72

 Dimenäs, Jörgen (red.) (2010) Lära till lärare. Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och 
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deltagande vid vilken tidpunkt som helst och fråga om deras intresse för deltagande. Nästa 

steg var att bestämma en tid för intervju och observation. Efter genomförda intervjuer och 

observationer fick samtliga deltagare ett stort tack för sin medverkan. Lärarnas svar 

analyserades och kategoriserades enligt studiens teoretiska utgångspunkter. Samtliga 

deltagare erbjöds ett exemplar av den slutliga versionen av studien.  

 

3.6 Insamlingsteknik 
 

Insamlingsteknik i en studie avgörs av frågeställningar som används i studien. I denna studie 

var kvalitativ intervju den lämpligaste metoden som kunde användas. Insamlingstekniken var 

kvalitativ eftersom fokus i föreliggande studie var på förståelse av deltagarnas upplevelse av 

ett/flera fenomen
79

 som i föreliggande studie har varit upplevelse av makt i relation till 

ledarstilar.     

        En fördel med intervju som insamlingsmetod är att det sker en personlig kontakt mellan 

intervjuaren och deltagare likaså möjligheten att direkt ge respons till deltagarna.
80

 En del 

frågor i intervjuer i föreliggande studie var bestämda medan andra frågor inte bestämdes i 

förväg utan ställdes under själva intervjuerna vilket innebär att det handlade om semi-

strukturerade intervjuer.
81

 Intervjuer i föreliggande studie bestod av fem frågor.
82

 Eventuella 

hjälpfrågor ställdes under själva intervjuerna. 

        Intervjufrågor ställdes på ett likartat sätt till samtliga deltagare och enligt 

intervjuschemat
83

 som kompletterades med hjälpfrågor. Svaren skrevs ner under intervjuerna 

så exakt som möjligt för att inte förvränga deltagarnas svar.
84

 Strax efter genomförda 

intervjuer fick varje deltagare en skriftlig version av sin intervju för att kontrollera och 

godkänna den nedtecknade data.  

        Observation var den andra insamlingstekniken i föreliggande studie och innebar att jag 

iakttog en händelse och dokumenterade det jag såg. Observationerna var strukturerade i det 

avseende att det var bestämt dessförinnan vilka situationer skulle följas och dokumenteras i 

löpande text. Observationerna handlade om att se en bekant situation med nya ögon.
85

 I 

föreliggande studie utfördes fyra observationer där fokus var på lärarnas ledarstilar.  

        För att undvika risken med missad information, antecknades alla händelser under 

observationer men enbart information om lärarnas ledarstilar användes i föreliggande studie.
86

 

Samtliga lärare fick granska anteckningar strax efter observationen.  

 

3.7 Dataanalys 
 

Analysen i studien var kvalitativ vilket innebär att insamlade data analyserades och tolkades. 

Detta utfördes på så sätt att de insamlade data sorterades och kategoriserades enligt de 

frågeställningar som har varit utgångspunkten i studien. Slutmålet var att grupperingen av de 

insamlade data skulle vara meningsfull när den relaterades till studiens syfte. Kategorier som 

avvek omgrupperades.
87
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        En dataanalys förutser forskarens distans till undersökningsmaterial och därmed 

fullständig koncentration på studiens syfte och analysarbete vilket kräver att forskaren 

ständigt funderar över relationen mellan studiens överblick och konkretion. Det innebär att 

forskaren måste förstå sambandet mellan studiens frågeställningar och enskilda intervjuers 

resultat för att undvika att köra fast i sin dataanalys.
88

 Dataanalys i föreliggande studie avsåg 

kategorisering av såväl intervjuer som observationer med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar.  

        Dataanalysen i föreliggande studie fortsatte med att de grupperade data relaterades till 

såväl tidigare forskningsresultat inom området som till teoretiska utgångspunkter.
89

  

  

3.7.1 Kategorisering av intervjuer och observationer  
Kategorisering av de insamlade data gjordes i enlighet med teoretisk uppdelning i studien

90
 

som avser olika typer av makt, ledarskap och ledarstilar.  

 

Kategorisering av data som visar lärarnas upplevelse av makt 
Lärarnas upplevelse av makt kategoriserades i flera grupper beroende av den makttyp som 

respektive lärare visade i sin intervju. Alla kategoriseringar gjordes med utgångspunkten i 

teorin om makttyper. Om en lärare visade egenskaper som exempelvis betydelsen av kunskap 

och kompetens, kategoriserades de data som expertmakt. Om en lärare visade egenskaper som 

att vara förebild för andra, kategoriserades liknande data som personlig makt. Likadant 

gjordes med övriga makttyper det vill säga egenskaper som visade rätten att bestämma enligt 

lärares position kategoriserades som legitim makt, egenskaper som visade användning av 

belöning och bestraffning kategoriserades som belönings- respektive bestraffningsmakt och 

egenskaper som visade tvångsutövning kategoriserades som tvångsmakt. För samtliga 

kategoriseringar användes tabellen nedan: 

 
 

Deltagare  

 

Upplevelse av makt 

 

Lärare 1 

 

 

 

Lärare 2 

 

 

 

Lärare 3 

 

 

Lärare 4   

Tabell 1: Lärarnas upplevelse av makt 

 

 

Kategorisering av data som visar lärarnas ledarskap 
Lärarnas ledarskap kategoriserades också enligt teorin och utgjorde två kategorier: en 

kategori som innebar demokratiskt ledarskap och en som innebar auktoritärt ledarskap. Om 

en lärare visade egenskaper som exempelvis elevernas medinflytande utgjorde sådana 

egenskaper kategorin om demokratiskt ledarskap. Om en lärare visade egenskaper som 

exempelvis lärarens bestämmande och styre kategoriserades sådana data som auktoritärt 

ledarskap. Kategoriseringar om ledarskap framställdes i en tabell: 
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Deltagare  

 

Upplevelse av ledarskap  

 

Lärare 1 

 

 

 

Lärare 2 

 

 

 

Lärare 3 

 

 

 

Lärare 4  

 

 

Tabell 2: Lärarnas upplevelse av ledarskap 

 

 

Kategorisering av data som visar lärarnas ledarstilar 
Denna grupp utgjordes av två kategorier: en som visar demokratisk och en som visar 

auktoritär ledarstil. En lärare vems undervisning präglas av gemensam genomförande av 

lektioner och/eller problemlösning placeras i kategorin som motsvarar demokratisk ledarstil. 

Likadant görs med en lärare som visar egenskaper som motsvarar auktoritär ledarstil. 

Insamlade data från såväl intervjuer som observationer användes för analys och 

kategorisering av lärarnas ledarstilar. Lärarnas ledarstilar framställdes i en tabell: 

 
 

Deltagare  

 

Ledarstilar  

 

Lärare 1 

 

 

 

Lärare 2 

 

 

Lärare 3 

 

 

Lärare 4   

Tabell 3: Lärarnas ledarstilar  

 

 

Kategorisering av data som visar relation mellan lärarnas upplevelse av makt 

och deras ledarstilar 
Denna kategorisering utgjordes med utgångspunkt i teoretisk förklaring av själva relationen. 

Det innebär att en lärare som visade expertmakt, legitim och/eller personlig makt tillhörde 

kategorin som relaterades till demokratisk ledarstil och en lärare som visade belönings-, 

bestraffnings- och/eller tvångsmakt tillhörde kategorin som relaterades till auktoritär ledarstil. 

Även denna kategorisering framställdes i en tabell: 

 
 

Deltagare  

 

Upplevelse av makt 

 

Upplevelse av ledarskap  

 

Ledarstilar  

Relation  

makt – ledarstil  

 

Lärare 1 

Man  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärare 2 

Man  

 

    

Lärare 3 

Kvinna  

 

    

Lärare 4  

Kvinna  

    

Tabell 4: Sammanfattning av resultaten och relationen mellan lärarnas maktupplevelse och ledarstilar 
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3.8 Tillförlitlighet och pålitlighet 
 

Uppfattningen om validitet, som innebär att studera de fenomen som är avsedda att studera, 

och reliabilitet, som innebär tillförlitlighet i mätningen så att liknande resultat fås vid 

upprepade mätningar, har ändrats. Flera forskare anser att validitet och reliabilitet 

karakteriserar kvantitativ forskning snarare än kvalitativ och föreslår användning av 

begreppen tillförlitlighet och pålitlighet inom kvalitativ forskning.
91

  

        Med tillförlitlighet menas trovärdighet i resultaten som innebär dels att studien har gjorts 

i enlighet med rådande forskningsregler, dels att studiens resultat som exempelvis intervju- 

och observationsresultat rapporteras till deltagarna som kan bekräfta om verkligheten har 

uppfattats på ett riktigt sätt.
92

    

        Med pålitlighet menas att forskaren fullständigt redogör för alla faser av 

undersökningsprocessen vilket innebär att forskaren förklarar problemformulering, val av 

undersökningspersoner, intervjuutskrifter, beslut som avser dataanalys och övriga delar av 

undersökningsprocessen vilka möjliggör att granskare kan bedöma undersökningen.
93

  

        Min uppfattning är att föreliggande studie uppfyller kraven om trovärdighet och 

pålitlighet. Kravet om tillförlitlighet har uppfyllts genom att följa rådande forskningsregler 

och rapportera forskningsresultaten till samtliga deltagare. Kravet om pålitlighet har uppfyllts 

genom en noggrann förklaring av undersökningsprocessen.  

 

3.9 Etik 
 

Ett etiskt förhållningssätt karakteriserar all forskning och inkluderar några etiska krav. Det 

första etiska kravet är informationskravet som innebär att deltagarna ska informeras om 

studiens syfte samt om frivilligheten att delta då deltagandet kan avbrytas vid vilken tidpunkt 

som helst. Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva bestämmer 

över sin medverkan och att vårdnadshavare ger sitt samtycke över minderårigas deltagande. 

Det tredje etiska kravet är nyttjandekravet som innebär att de insamlade data ska användas i 

enbart forskningsändamål. Det fjärde kravet är konfidentialitetskravet som innebär att 

deltagarnas personuppgifter måste förvaras och vara oåtkomliga för obehöriga.
94

 Samtliga 

etiska krav anses vara uppfyllda i föreliggande studie. Kravet om deltagarnas konfidentialitet 

uppfylls även genom att deltagarnas identitet skyddas i uppsatsen då deltagarna benämns som 

Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4.   

 

3.10 Kritik av kvalitativ forskning 
 

Kritiken av kvalitativ forskning omfattar flera aspekter. En aspekt är att kvalitativ forskning 

inkluderar forskarens subjektivitet som innebär bland annat att forskaren själv väljer det som 

ska undersökas och utgår från sitt eget intresse. En annorlunda uppfattning är att just eget 

intresse innebär att forskaren undersöker det som är viktigt att undersökas. En annan aspekt 

som omfattas av kritiken är att tolkning av resultaten också påverkas av forskarens 

subjektivitet. Kritikerna betonar även problemet med generalisering då det innebär att 

kvalitativ forskning kan generaliseras enbart på de deltagare och den situation som studien 

avser. Resultaten generaliseras till den teorin som används i studien och inte till populationen. 

En ytterligare aspekt av kritiken av kvalitativ forskning är flera oklarheter som exempelvis 
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hur urvalet har gjorts, hur analysen har genomförts, hur forskaren har kommit fram till sina 

resultat
95

 något som har varit intentionen att åtgärda i denna undersökning genom tydligare 

förklaringar av urvalet, genomförandet, analysen och resultaten i studien.  
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4 . Resultat och analys 
 

Nedan ges en redovisning av studiens resultat med utgångspunkt i studiens frågeställningar. 

Först presenteras intervjuresultat som avser lärarnas upplevelse av makt. Sedan presenteras 

intervjuresultat som handlar om lärarnas upplevelse av ledarskap och sist de ledarstilar som 

präglar samtliga lärares ledarskap. Slutligen redovisas för såväl relation mellan lärarnas 

maktupplevelse och deras ledarstilar som för genusskillnader. Efter samtliga 

resultatredovisningar följer en analys.  

 

4.1  Lärarnas upplevelse av makt i skola 

 
Lärare 1 relaterar sin maktupplevelse i skola till god planering som innebär att förbereda det 

som elever ska jobba med på lektionen. Läraren 1 betonar att det är viktigt med tydlig 

planering så att både läraren och elever vet vad som händer på lektionen och att skapa 

trygghet. Läraren 1 anser vidare att förberedelse till lektion kan vara bra för såväl lärarens 

kompetens som för elevernas trygghet. Läraren 1 anser vidare att intentionen med 

maktutövning är att skapa en bra undervisning så att undervisningen blir så bra som möjligt. 

 

I slutändan är det vi som har makt … betygsättning också… Jag ansvarar för min 

undervisning det är jag som har makten. Kommunikation är viktig att hitta den bästa 

lösningen. Elever ska ha inflytande men i slutändan är det jag som bestämmer.  

 

Läraren 1 avslutar sin reflektion kring maktutövningens intention med slutsatsen att all 

skolpersonal strävar efter att erbjuda eleverna den bästa möjligheten till kunskap.  

        Lärare 2 anser att makt kan utövas genom att vinna elevens förtroende och tillit vilket är, 

enligt läraren, grunden till allt. Makten ligger i relationen en lärare har till varje elev och i hur 

eleven uppfattar läraren. Läraren 2 menar att det är det finns möjlighet till mycket 

maktpåverkan på olika plan beroende på syfte man har. Läraren 2 menar att såväl elever har 

en viss makt som lärare och rektor. Alla har, anser Lärare 2, möjlighet att använda sig av makt 

på olika nivåer. Läraren 2 förtydligar sin uppfattning genom att förklara att elever har makt 

och kan informellt styra sitt beteende som exempelvis om de inte tycker om läraren kan de 

göra dumma saker mot läraren, säga dumma saker, personliga saker vilket är tråkigt.  

 

Läraren har fått ett förtroende från arbetsgivaren och kan styra vilka metoder och 

kunskapskällor som används, de som läraren tror passar bäst för elevgruppen. Sedan 

är läraren också förebild genom sitt sätt att vara, läraren påverkar elever på olika 

sätt, hur man pratar, hu man behandlar andra människor….  

 

Läraren 2 anser vidare att även rektor har makt på så sätt att rektorn leder hela verksamheten 

och har möjlighet att byta ut personal om det inte fungerar. Läraren 2 anser också att rektorn 

har en dold statusinverkan vad det gäller upprätthållande och ordning som exempelvis vid 

dåligt beteende då eleven går till rektorn och rektorn har möjlighet att agera vilket leder till att 

dåligt beteende får en konsekvens. Som reflektionen kring frågan om intentionen med 

maktutövning anser läraren 2 att makt utövas för att nå aktuella syften.  

        Läraren 3 anser att andra kan påverkas genom lärarens kunskapsförmedling då läraren 

förmedlar vissa delar av undervisningsstoffet och inte andra delar eftersom en lärare måste 

välja vilket stoff som ska användas av så mycket stoff som kan förmedlas i undervisningen. 

Läraren 3 anser att alla utövar makt såväl rektor som utövar makt mot skolpersonalen som 

lärare som utövar makt över elever genom framför allt betygsättning och också elever som 

utövar makt genom att kunna påverka undervisning, arbetsformer och annat.  
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Alla utövar makt … rektor utövar makt mot skolpersonalen, lärare utövar makt över 

elever och då menar jag betygsättning som en viktig maktfaktor, elever har också 

makt genom att kunna påverka undervisning, arbetsformer och annat… ibland genom 

att anklaga lärare för kränkning eller annat … en rektor ifrågasätter sällan liknande 

anklagelser.  

 

Läraren 3 anser vidare att intentionen med maktutövning är att få saker och ting att fungera i 

en så stor verksamhet som skola.  

        Läraren 4 anser att vissa delar i verksamheten kan påverkas men inte alla. Läraren 4 

menar att läraren kan påverka elever med undervisningens innehåll och genom användning av 

olika undervisningsmetoder då påverkan i det avseendet innebär att läraren påverkar eleverna 

kunskapsinhämtning eftersom vissa inlärningsbehov kräver en viss typ av 

kunskapsinhämtning.  

 

Jag kan påverka elever (…) genom att låta elever välja den redovisningsform som 

passar eleven bäst. På så sätt påverkar jag elevens prestation och betyg. Jag kan inte 

påverka mycket elevernas uppförande och inställning till skolarbete … jag kan 

försöka stödja eleven i hans personliga, sociala, kunskapsmässiga utveckling, men 

jag kan inte bestämma över elevens beteende i klassrummet.  Jag tror att mycket 

beror på om eleven själv har valt att uppföra sig acceptabelt eller oacceptabelt. Min 

uppgift är att markera för eleven att beteendet är olämpligt, oacceptabelt och att vi 

kan jobba tillsammans med hur vi kan lösa problemet men det är mycket upp till 

eleven själv. 

 

Läraren 4 anser att makt utövas av alla då rektor har inflytande på den övergripande 

skolverksamheten när det gäller vissa regler och mål som ska eftersträvas. Lärarna kan 

påverka, enligt läraren 4, både sina kollegor, rektorns beslutsfattande och också elever. Elever 

kan påverka skolverksamheten genom sitt inflytande bland annat genom elevråd men elever 

kan också påverka verksamheten i klassrummet genom utvärderingar som ska vara ett bra 

verktyg för läraren att förändra det som upplevs som negativt av eleverna och behålla det som 

upplevs av eleverna som bra. Läraren 4 anser vidare att läraren kan påverka genom 

betygsättning och genom att erbjuda elever möjligheten att förbättra betyg. Läraren 4 anser 

slutligen att allas intention är att skolverksamheten ska fungera så bra som möjligt och att 

slutmålet är elevernas bästa. 

 

Analys av lärarnas upplevelse av makt i skola 
Enligt studiens resultat

96
 visar läraren 1 sin upplevelse av att påverka andras handlingar. 

Läraren 1 framhäver betydelsen av god planering som skapar förutsättningar för såväl lärarens 

kompetens som för elevernas trygghet. Dessa egenskaper motsvarar egenskaper som 

sakkunskap och kompetens som är centrala kännetecken för expertmakt.
97

 Även lärarens 

uppfattning om att skolpersonalens intention med påverkan är strävan efter att erbjuda 

eleverna den bästa möjligheten till kunskap, kan relateras till expertmakt som förklaras i 

teorin.
98

 Däremot kan läraren 1:s uppfattning om att betygsättning är en del av påverkan och 

att läraren har rätt att bestämma relateras till dels tvångsmakt som inkluderar rätten att sätta 
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betyg, dels till legitim makt som enligt teorin innebär att makten legitimeras av lärarens 

position.
99

 

        Läraren 2 upplever att såväl rektor och lärare som elever utövar makt. Rektors 

maktutövning legitimeras av rektors position och motsvarar legitim makat. Lärarens 

maktutövning innebär möjligheten att välja metoder och kunskapskällor. Maktutövningen 

upplevs av läraren 2 som makt som är legitimerad av arbetsgivaren vilket motsvarar 

beskrivningen av legitim makt där påverkan bestäms av lärarens funktion och position.
100

 

Denna makttyp kan igenkännas i hur läraren 3 upplever makt då upplevelse baseras på 

uppfattningen att rektor, lärare och elever påverkar andras handlingar med syfte att få 

skolverksamheten att fungera. Läraren 2 visar även upplevelse av personlig makt
101

 då läraren 

betonar betydelsen av att vara förebild och använda sina personliga egenskaper för att påverka 

elever.  

        Legitim makt
102

 präglar även lärare 4:s upplevelse av makt då även läraren 4 upplever att 

såväl rektor och lärare som elever påverkar andras handlingar genom legitimerade uppdrag då 

läraren kan påverka genom sitt val av undervisningen, dess innehåll och metoder samt genom 

sitt val av redovisningsformer. Elever kan påverka genom att delta i elevråd och 

kursutvärderingar. Fokus på undervisningen och dess egenskaper kan relateras till upplevelse 

av även expert makt. Läraren 4 och läraren 3 framhäver även betydelsen av lärarens påverkan 

genom betygsättning vilket kan kopplas till tvångsmakt
103

 som i sin tur framgår som en del av 

legitim makt då läraren har legitimt rätt att betygsätta elevernas arbeten.  

 
 

Deltagare  

 

Upplevelse av makt 

 

Lärare 1 

 

Expert makt, legitim och tvångsmakt 

 

Lärare 2 

 

Legitim och personlig makt 

 

Lärare 3 

 

Legitim och tvångsmakt  

 

Lärare 4  Legitim makt, expertmakt och tvångsmakt  

Tabell 1: Lärarnas upplevelse av makt 

 

 

4.2Lärarnas upplevelse av ledarskap i skola 

 
Beträffande upplevelse av ledarskap anser läraren 1 att tydlighet och klara regler och 

instruktioner är de viktigaste för ett bra ledarskap eftersom på så sätt kan man känna att man 

har kontroll över klassrummet. Läraren 1 betonar att det inte får hända att eleverna tar över 

och styr i klassrummet. Elever ska få bestämma vissa saker och ha någon inflytande men inte 

styra. Läraren 1 förklarar vidare att det är betydelsefullt att läraren utvecklar sitt ledarskap 

hela tiden då läraren reflekterar över det som har varit bra och dåligt under lektioner. Frågor 

som varför något har fungerat eller inte på lektioner samt klarheten med vad som kan 

fortstätta användas och vad som ska förändras är avgörande och ingår i livslångtlärande. 

Sedan betonar läraren 1 betydelsen av såväl öppenhet och kommunikation med elever som 
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kommunikation med rektor och lärarena som tillsammans kan påverka och underlätta för 

varandra i och med att all strävar mot samma mål som är elever ska lära sig och få det bästa. 

Vidare betonar läraren 1 att:  

  

Det gäller att vara väldigt tydlig med vem som bestämmer under lektionerna. Givetvis 

ska det få småpratas och skojas lite men så fort undervisningen blir lidande gäller det 

att säga ifrån. Då gäller det att visa sina ledarkunskaper! 

 

Läraren 2 har följande uppfattning av sitt ledarskap: 

 

Jag är inte så auktoritär i mitt sätt att vara utan jag låter systemet stå för auktoriteten 

och systemet består av 2 delar: den ena är belöning och den andra är konsekvens om 

eleverna inte uppför sig.  Ja försöker vara så konkret som jag kan med tanke på 

elevernas ålder. De har behov av att se systemet i konkreta former (…) sedan om 

eleverna skulle av någon anledning inte sköta sig skriver jag en bokstav i en ruta på 

tavlan, eleverna ser att jag har sett dåligt beteende och markerat det. Om eleverna 

får tre bokstäver ringer jag föräldrar och de vet att eleven inte har gjort så som vi 

har kommit överens om. Föräldrar får komma med förslag om det som är lämpligt 

för att skola och hemmet ska samarbeta. Systemet hjälper mig för mitt ledarskap.  

  

Läraren 2 förklarar vidare att lärare har för få verktyg som kan användas för att framföra sitt 

ledarskap och att lärare behöver verktyg med tanke på att det finns elever i yngre åldrar som 

testar gränser och testar lärare. Om elever märker att de klarar sig så tämjer de mer och mer, 

fortsätter läraren 2, vilket kan leda till att det skapas en ohållbar klassituation. 

        Läraren 3 menar att lärarens ledarskap speglas i en ledares förmåga att skapa ordning och 

reda men att det är viktigt att låta eleverna vara med och påverka genom exempelvis klassråd 

och elevråd men att också påverka vissa regler som skapas och är gemensamma till exempel 

hur man gör med långa lektioner, ska man ha rast i mitten av lektionen eller ha en längre 

lektion och sedan längre rast. Sedan anser läraren 3 att lärarens ledarskap kan vara sträng om 

det krävs för att leda klassen då elever inte får ta över ledarskapet i klassrummet för de är för 

unga. Läraren 3 betonar att rektor är ledare för lärare och övrig skolpersonal och att ledarskap 

behövs för att styra både vuxna och barn annars kan laglöshet råda. 

             Läraren 4 anser att det är viktigt att se till att klassen fungerar både när det gäller 

sociala relationer, kommunikation och kunskapsinhämtning. Läraren 4 menar också att det är 

viktigt att skapa en trygg arbetsmiljö där eleverna kan arbeta ostört och tryggt. Ledarskap 

innebär även förmåga att motivera elever och uppmana dem, anser läraren 4.  

 

Ledarskap handlar även om att vara handledare och låta eleverna själva hitta sin 

väg att hämta kunskap då min roll är att anpassa undervisningen till elevens behov 

men också att anpassa redovisningsformer till elevens möjligheter och behov. 

Ledarskap innebär överenskommelse då mycket bestäms tillsammans med elever. 

Ibland styr jag hela lektionsuppsättningen och bestämmer själv uppgifternas innehåll, 

arbetssätt och redovisningsform då det finns ett syfte med arbetet exempelvis att öva 

inför ett större arbete. Ibland tillåts eleverna välja själva medan jag ger förslag på 

uppgifter och ibland väljer eleverna uppgifter men de tycker oftast att det är lättare 

att få förslag.   

 

Ledarskap i skolor beror på relationen mellan rektor – lärare – elever, anser läraren 4 vidare. 

Lösningen ser läraren 4 i kommunikation, överenskommelse och förutsättningen att så många 

som möjligt har det bra. Det är viktigt, fortsätter läraren 4, att arbeta i en frisk och trygg 
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arbetsmiljö som kan speglas i lärarens arbete och därmed kan påverka elever. Läraren 4 

avslutar med förklaringen att det är viktigt att alla i skolan har inflytande och möjlighet att 

uttrycka sina behov samt att vara hörda och uppskattade av både rektorn och sina kollegor 

vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö. 

 

Analys av lärarnas upplevelse av ledarskap i skola 
Resultatet i föreliggande studie visar

104
 att läraren 1 upplever att lärarens ledarskap präglas av 

tydlighet och klara regler som behövs för att ha kontroll över klassrummet vilket motsvarar 

auktoritärt ledarskap.
105

 Läraren 1:s upplevelse av ledarskap kan också relateras till 

demokratiskt ledarskap
106

 som kännetecknas av allas medinflytande inom bestämda ramar då 

läraren upplever att elever får bestämma och ha någon inflytande i skola men inte styra. 

Demokratiskt ledarskap kopplas i teorin till uppfattningen att individen förverkligar sig själv 

vilket kan relateras till lärare 1:s uppfattning av att verksamhetens mål är att erbjuda eleverna 

de bästa förutsättningar för inlärning och utveckling. Likadant som lärare 1 visar också 

läraren 4 demokratiskt ledarskap som präglas av lärarens förmåga att motivera, uppmana, 

handleda, visa vägar till kunskapsinhämtning och kunskapsredovisning samt förmåga att 

samarbeta med skolledning och elever och komma överens om viktiga ting. Eftersom läraren 

4 styr ibland elevernas arbetssätt och uppgifternas innehåll då det finns ett utbildningssyfte 

kan lärarens ledarskap relateras till auktoritärt ledarskap.
107

 

        Läraren 3 upplever ledarskap som förmåga att skapa gemensamma regler genom allas 

inflytande samt anser att ledarskap behövs för att styra både unga och vuxna. Lärare 3:s 

ledarskap motsvarar därmed dels demokratiskt ledarskap
108

 med avseende på samarbete och 

inflytande, dels auktoritärt ledarskap som präglas av behovet att styra unga elever. Enligt 

studiens resultat visar läraren 2 egenskaper som motsvarar auktoritärt ledarskap
109

 vilket 

avgörs av lärare 2:s belönings- och konsekvenssystem som av läraren upplevs som ett 

nödvändigt verktyg för ledarskap.  

 
 

Deltagare  

 

Upplevelse av ledarskap  

 

Lärare 1 

 

Demokratiskt och auktoritärt ledarskap 

 

Lärare 2 

 

Auktoritärt ledarskap  

 

Lärare 3 

 

Demokratiskt och auktoritärt ledarskap 

 

Lärare 4  

 

Demokratiskt och auktoritärt ledarskap 

Tabell 2: Lärarnas upplevelse av ledarskap 
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4.3 Ledarstilar som präglar lärarnas ledarskap  

 

4.3.1 Ledarstilar enligt intervjuer   
Läraren 1 förklarar att det är av stor betydelse att märka vilka elever är aktiva eller passiva på 

lektioner:  

 

Jag märker vilka som antecknar och är intresserade …viktigt att ha koll på de som 

jobbar mindre, till dem ställer jag frågan: ”Hänger du med på den frågan?”, man 

visar att man bryr sig. Alla ligger på olika nivåer. Man kan ställa en enkel fråga till 

eleven komma fram, klapp på axeln och säga: ”Jättebra gjort!” Man visar att man 

bryr sig. Sen kan det vara så att grupper bildas och samma elever sitter tillsammans 

varje gång ….då bryter man gruppen om det inte fungerar. Först tillsäga sedan 

bestämmer jag själv vem som ska vara i en grupp. Många problem brukar lösas. (---) 

Man måste jobba med olika personer, lära sig att arbeta med olika personer vilket 

man gör genom grupparbete. Man ska samarbeta och förbereda sig för arbetslivet så 

är det i livet man jobbar med olika personer. 

 

Läraren anser vidare att det är viktigt att sköta störande situationer på lektioner då störande 

elever exempelvis inte följer genomgången. Läraren kan omplacera de elever som stör andras 

arbete vilket resulterar i en lugnare klassmiljö. Elever som har svårigheter att fokusera på 

arbetsuppgifter får inte bli utpekade i klassen, anser läraren 1, utan läraren kan prata med 

eleven efter lektionen och säga att sådant uppförande inte fungerar och är jobbigt för alla det 

vill säga för både läraren, andra elever och eleven själv eftersom det tar energi från alla. 

Diskussion på djupare plan med svårfokuserade elever kan resultera i att eleven lyssnar och 

att situationen löses. Läraren 1 anser att det är viktigt med att kommunikation och samarbete 

inom arbetslag då lärarna kan diskutera störande elever med sina kollegor, tala om sina 

erfarenheter, anamma en ny lärarsätt och lära sig av varandra.  

        På lektioner är det viktigt, anser läraren 2, med disciplin och fokus:  

 

Man får prata lite. Det enda som jag kräver är att inte prata om annat utan fokusera 

på uppgiften man har fått. Man går runt och lyssnar in, ser hur de jobbar, hur de är 

delaktiga, ingen får bara skriva av andra, alla ska bidra till gruppens framgång. Sen 

är det alltid någon som är duktigare än andra men så är det, man kan inte göra något 

åt. 

 

Läraren 2 anser att situationer där beteendesvårigheter upptäcks och passivitet på lektioner 

kan lösas genom att markera en bokstav i rutan som innebär att eleven har misskött sig vilket 

förklaras till elever på första lektion så de vet det är det som önskas och förväntas av dem. 

Läraren 2 upplever att det finns ganska mycket frihet i skola, ganska mycket rättigheter men 

väldigt få skyldigheter och att skolan tappar fokus på kunskapsinhämtning då mycket fokus är 

på att hålla i ordning klassrumsmiljön.  

        Läraren 3 anser att det är betydelsefullt med att få elevernas uppmärksamhet på lektioner 

framför allt vid genomgångar. Vid störande beteende är det viktigt, anser läraren 3, att 

uppmana eleven att lyssna och vara aktiv genom att exempelvis ställa frågor till just de elever 

som inte lyssnar för att få dem att följa genomgången. Nästa steg är, enligt läraren 3, att tala 

med elevens mentor och föräldrar för att försöka hitta en lösning. För grupphantering är det 

avgörande, anser läraren 3, att göra grupper själv och se till att de består av elever som kan 

arbeta tillsammans samt som inte negativt påverkar varandra. Situationer som inkluderar 

beteendesvårigheter och svagt fokus på lektioner hanterar läraren 3 på följande sätt: 
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Jag pratar med eleven för att se vad problemet är och försöker förklara för eleven att 

att arbeta med skoluppgifter måste man göra. En elev som inte kommer i gång kan 

också vara svårare att hantera. När jag har tid sitter jag med eleven o hjälper till så 

att eleven gör så mycket som möjligt. Ibland låter jag att duktigare elever hjälper de 

som har svårt att komma i gång. Det beror på gruppen.  

 

        Läraren 4 anser att det är viktigt med kortare genomgångar eftersom långa genomgångar 

kan upplevas som svåra att följa. Sedan anser läraren 4 att elevernas aktivitet kan öka om 

genomgångar är också intressanta. Läraren 4 anser också att det är viktigt med uppmuntran 

men också med varierande grupp- eller individuella diskussionsuppgifter som kan engagera 

elever. Svårfokuserade elever kan engageras, menar läraren 4, genom vissa gester som att 

exempelvis titta lite längre på eleven så att eleven upptäcker blicken och förstår att det gäller 

att sluta eller stå nära eleven och fortsätta ha genomgång. I extrema fall kan det behövas, 

menar läraren 4 vidare, att be eleven stanna efter lektionen så man reder ut elevens störande 

beteende och försöker hitta en lösning. Läraren 4 betonar att beteendesvårigheter är 

individuella och ska lösas individuellt. Läraren 4 förklarar sitt sätt att hantera 

gruppuppsättningar:  

 

Först låter jag elever forma grupper själva, enda kravet kan vara att det är ett 

bestämt antal elever i varje grupp men själva gruppmedlemmar bestämmer eleverna 

själva. Om detta inte fungerar av någon anledning, elever kan inte jobba 

tillsammans, stör varandra, är passiva osv., bestämmer jag grupperna själv… ofta är 

det skönt för elever speciellt de som brukar känna sig utanför.  

 

4.3.2 Ledarstilar enligt observationer 
Läraren 1 har genomgång och börjar med kort repetition om det som gjordes senast på 

lektionen. Läraren 1 fortsätter inledningen med uppmuntran att anteckna med utgångspunkten 

i sin förståelse av genomgången som är tydlig och saklig. Läraren svarar tydligt på elevernas 

”hur” och ”varför” frågor, förklarar dem och ger exempel.  

 

Läraren förklarar mer om ämnet och frågar om alla förstår. Läraren förklarar 

tydligt, ger exempel, ställer frågor som ”Hänger ni med?” Elever skriver och väntar 

på nästa information. Läraren fortsätter: ”Sätt i gång, det kan ni, jag lovar det, det 

blir lättare om ni börjar tänka och skriva!” 

 

Läraren 1 försöker hitta en bättre lösning på några elevers intresse för ämnet genom att lova 

hitta passande bilder. Miljö är trygg och lugn. Sedan följer en skriftlig repetition av det stoffet 

som ingår i det aktuella arbetsområdet. Läraren 1 visar förtroende för elevernas förmåga att 

återge kunskap och uppmuntrar eleverna genom att betona att de kan det. När en elev går mot 

andra delen av klassrummet för att hämta papper och snyta sig visar läraren 1 ingen reaktion 

utan låter eleven gå och snyta sig likaså när några elever diskuterar med varandra om några 

frågor.  

        Läraren 2 börjar sin lektion med en repetition som går ut på att elever diskuterar några 

frågor från föregående genomgång och att de svarar på skriftliga redan förberedda frågor. 

Läraren ger positiv respons och ställer hjälpfrågor.  

 

”Bra! (…) Det stämmer! Varför blev det så i filmen? (…) Helt riktigt! (…) Bra det 

gjorde dem, det stämmer! (…) Varför kunde de se bättre i mörker? Bra gjort! Tack, 

stämmer bra!” 
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Eleverna uppmuntras att betygsätta senaste lektion. Lektionen fortsätter med en 

utbildningsfilm då läraren 2 introducerar kommande utbildningsmoment och förklarar syfte 

med lektionen samt filmens handling. Elever sitter fritt, tittar på filmen och antecknar. 

Läraren uppmuntrar eleverna att lyssna, anteckna och förklarar att filmen kan användas som 

en källa för kommande prov. Utbildningsfilmen upplevs som intressant och arbetsmiljö som 

trygg. Inga störande situationer förekommer men eleverna diskuterar tyst, ställer frågor och 

tar hänsyn till andra.  

        Läraren 3 börjar lektionen med en tydlig förklaring av vad som ska göras och syfte med 

lektionen. Läraren svarar tydligt på elevernas frågor om intentionen med att läsa om just det 

temat. Läraren förklarar att temat är viktigt för kunskapskraven.  

 
Sedan följer introduktion till arbetsområdet. Läraren förklarar centrala begrepp, 

ritar och ställer frågor om begreppen. Elever räcker upp handen och svarar enskild. 

Vid felaktiga svar uppmuntras eleverna försöka igen. En elev sysslar med annat. 

Läraren säger till eleven att fokusera på begreppen.  

 

Läraren 3 fortsätter lektionen med skriftliga övningar som görs individuellt men diskuteras i 

grupp. Elever visar intresse och engagemang. Vid brist på elevernas engagemang går läraren 

till eleverna och försöker uppmuntra och engagera dem. Slutligen görs en gemensam 

diskussion. 

        Läraren 4 börjar sin lektion med en hälsning och fortsätter med inledningsinformation då 

läraren förklarar varför uppgiften ska göras och syfte med den. Sedan följer information om 

själva uppgiften. Läraren förtydligar grupparbetet och delar klassen i några grupper. Läraren 

låter eleverna själva bestämma grupper med begränsningen av antalet medlemmar i varje 

grupp och upplysningen att det är tillåtet att även arbeta individuellt. Läraren förklarar vad 

uppgifter består av och hur de ska göras. Läraren 4 svarar på elevernas frågor och ger tydlig 

information. Elever uppmanas att arbeta effektivt eftersom arbetet redovisas i grupp under 

sista delen av lektionen. Vid grupparbetet går läraren till varje grupp, observerar elevernas 

arbete, fångar upp frågor, svarar på dem, handleder och ger råd.  

 

Störande beteende upptäcks, läraren går och uppehåller sig i närheten av den 

elevgrupp som visar störande beteende och pratar medan en annan grupp redovisar. 

När elever inte ser, går läraren till eleverna och viskar om att deras beteende stör 

andra. 

 

Analys av lärarnas ledarstilar 
Enligt teorin beror tillämpning av någon ledarstil på bland annat uppgiftens karaktär, 

gruppens karaktär och mognad samt hur mycket tid som finns för att uppnå mål
110

 vilket kan 

avspeglas i samtliga lärares ledarstilar. 

        Resultatet i föreliggande studie visar
111

 att läraren 1:s ledarstil präglas av klara 

anvisningar, stöd, uppmuntran vilket stöds av resultatet av observationen. Läraren 1:s ledarstil 

präglas också av gemensamma lösningar på problem som störande beteende samt 

kommunikation med och inte till elever vilket motsvarar demokratisk ledarstil.
112

 Läraren 1 

visar därmed sin uppfattning av elever som ansvarstagande och självförverkligande. Det finns 

också inslag av auktoritär ledarstil
113

 då läraren 1 själv formar grupper vid störande beteende 

                                                           
110
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111
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112
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113
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då det kan kopplas till förklaringen att elever uppfattas som mindre ansvarsfulla. Läraren 1 ser 

omplaceringen som en tillfällig lösning som följs av kommunikation med eleven efter 

lektionen. Det sistnämnda motsvarar demokratisk ledarstil
114

 då individen ses som 

ansvarsfull. 

        Likaså läraren 1, visar även läraren 3 och läraren 4 en liknande kombination av 

ledarstilar som präglas av mer inslag av demokratisk än av auktoritär ledarstil men båda 

existerar. Demokratisk ledarstil
115

 avspeglas i lärarnas försök att uppmuntra elever i 

skolarbete, kommunicera med elever och tillsammans hitta lösningar på problemen. Liknande 

agerande förekom under observationer då lärarna visade sin förmåga att uppmuntra, stödja 

och låta eleverna samarbeta. Auktoritär ledarstil
116

 avspeglas i lärarens sätt att hantera 

störande situationer då läraren själv bestämmer gruppuppsättningen enligt intervjuerna. Under 

observationer förekom inga gruppomplaceringar med det förekom störande situationer som 

lärarna löste genom att tillsäga eleverna antingen mindre diskret som läraren 3 eller mer 

diskret som läraren 4. 

        Läraren 2 visar en ledarstil som präglas av ordning och reda, disciplin då elever 

fokuserar på och pratar om uppgifter och störande beteende löses med konsekvenser vilket 

motsvarar auktoritär ledarstil
117

 eftersom läraren själv har bestämt regler och fördelat sin 

verksamhet. Inga störande beteenden förekom under observationen.  Det finns även inslag av 

demokratisk ledarstil
118

 då fokus är på gruppen. Läraren 2 betonar betydelsen av såväl 

elevernas delaktighet i skolarbete som elevernas gemensamma bidrag till gruppens framgång 

vilket stöds av utvecklingen under observationen då läraren ger respons, uppmuntrar och ger 

klara anvisningar.  

        ’Låt gå’ ledarstilen förekommer inte i föreliggande studie eftersom ingen av samtliga 

lärare visar passivitet och ger råd och upplysningar enbart när läraren tillfrågas.
119

  

 
 

Deltagare  

 

Ledarstilar  

 

Lärare 1 

 

Dominerar demokratisk ledarstil, inslag av auktoritär 

Lärare 2 Dominerar auktoritär, inslag av demokratisk 

Lärare 3 Dominerar demokratisk ledarstil, inslag av auktoritär 

Lärare 4  Dominerar demokratisk ledarstil, inslag av auktoritär 

Tabell 3: Lärarnas ledarstilar  

  

 

4.4 Relationen mellan lärarnas maktupplevelse och deras ledarstilar 
 

Föreliggande studie visar relationer mellan fyra lärares maktupplevelse och deras ledarstilar. 

Läraren 1:s och läraren 4:s relation präglas av kombinationen expert, legitim, tvångsmakt och 

demokratisk ledarstil med inslag av auktoritär ledarstil. Läraren 2:s relation karakteriseras av 

kombinationen legitim, personlig makt och auktoritär ledarstil med inslag av demokratisk 
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ledarstil. Läraren 3:s relation präglas av kombinationen av legitim och tvångsmakt som 

relateras till demokratisk ledarstil med inslag av auktoritär. 

  

Analys av relationen mellan lärarnas maktupplevelse och deras ledarstilar 
Teorin i föreliggande studie visar en relation mellan expertmakt, legitim och personlig makt 

med såväl demokratiskt ledarskap som demokratisk ledarstil
120

 vilket motsvarar relationen 

som uppvisas hos läraren 1, läraren 3 och läraren 4 med små avvikelser hos samtliga lärare 

där även inslag av auktoritär ledarstil förekommer.
121

 Läraren 2 uppvisar en annorlunda 

relation som präglas av legitim och personlig makt relaterad till auktoritär ledarstil vilket är i 

kontrast med teorin som relaterar belönings-, bestraffnings- och tvångsmakt till auktoritär 

ledarstil.
122

 Läraren 2 uppvisar även ett inslag av demokratisk ledarstil.  

 
 

Deltagare  

 

Upplevelse av makt 

Upplevelse av 

ledarskap  

 

Ledarstilar  

Relation  

makt – ledarstil  

 

Lärare 1 

Man  

 

Expert makt, legitim 

och tvångsmakt 

 

Demokratiskt och 

auktoritärt ledarskap  

 

Dominerar demokratisk 

ledarstil, inslag av auktoritär 

 

Expert makt, legitim och tvångsmakt – 

demokratisk ledarstil med inslag av 

auktoritär 

Lärare 2 

Man  

Legitim och personlig 

makt 

Auktoritärt ledarskap Dominerar auktoritär, inslag 

av demokratisk 

Legitim och personlig makt – auktoritär 

ledarstil med inslag av demokratisk 

Lärare 3 

Kvinna  

Legitim och 

tvångsmakt  

 

Demokratiskt och 

auktoritärt ledarskap 

Dominerar demokratisk 

ledarstil, inslag av auktoritär 

Legitim och tvångsmakt – demokratisk 

ledarstil med inslag av auktoritär 

Lärare 4  

Kvinna  

Legitim makt, 

expertmakt och 

tvångsmakt  

Demokratiskt och 

auktoritärt ledarskap 

Dominerar demokratisk 

ledarstil, inslag av auktoritär 

Legitim, expertmakt och tvångsmakt – 

demokratisk ledarstil med inslag av 

auktoritär 

  

Tabell 4: Sammanfattning av resultaten och relationen mellan lärarnas maktupplevelse och ledarstilar 

 

 

4.5 Likheter och/eller skillnader baserade på genus 

 
Det förekommer snarare genusskillnader än genuslikheter mellan manliga lärare som är 

läraren 1 och läraren 2 och kvinnliga lärare som är läraren 3 och läraren 4. Relationen mellan 

lärarnas upplevelse av makt i relation till deras ledarstilar är annorlunda hos samtliga lärare. 

Det innebär att samtliga lärare upplever olika typer av makt och visar annorlunda ledarstilar. 

En likhet är att alla lärare upplever legitim makt medan övriga makttyper präglar vissa lärares 

maktupplevelse men inte andras.
123

 En annan likhet är att läraren 1, läraren 3 och läraren 4 

visar kombinationen expertmakt, legitim makt och/eller tvångsmakt och demokratisk ledarstil 

med inslag av auktoritär. Detta är dock ingen genuslikhet med tanke på att det handlar om en 

manlig och två kvinnliga lärare.
124
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        Det förekommer en likhet mellan båda kvinnliga lärare som är att de upplever legitim 

och tvångsmakt samt att deras ledarstilar präglas av demokratiska egenskaper med inslag av 

auktoritära. En skillnad är att läraren 4 upplever även expertmakt som en tredje makttyp. 

        Det förekommer inga likheter mellan manliga lärares varken maktupplevelse eller 

ledarstilar. Däremot förekommer skillnader mellan manliga lärare: medan läraren 1 upplever 

expertmakt, legitim och tvångsmakt och präglas av demokratisk ledarstil med inslag av 

auktoritär, upplever läraren 2 legitim och personlig makt och präglas av auktoritär ledarstil 

med inslag av demokratisk.  
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5 Slutsatser och diskussion  

 
Syfte med föreliggande studie är att undersöka några lärares upplevelser av makt i skola i 

relation till deras ledarstilar vilket är studiens övergripande fråga. Nedan drar jag slutsatser 

och diskuterar studiens resultat som grupperas enligt studiens frågeställningar. Studiens 

frågeställningar är: Hur upplever några lärare makt i skola? Hur upplever samma lärare 

ledarskap i skola? Vilken/vilka ledarstilar präglar lärarnas ledarskap? Vilken relation påträffas 

mellan lärarnas maktupplevelser och deras ledarstilar? Finns det några likheter och/eller 

skillnader mellan samtliga relationer? Påträffas några likheter och/eller skillnader baserade på 

genus? 

 

5.1 Lärarnas upplevelse av makt 
 

Föreliggande studie har visat att makt upplevs på olika sätt av samtliga fyra lärare men att det 

finns några likheter. Samtliga lärare upplever legitim makt som avspeglas i lärarnas påverkan 

avgjord av lärarnas lärarfunktion och position. Skillnaden mellan läraren 2, läraren 3 och 

läraren 4 är att läraren 2 upplever även personlig makt som innebär att lärarens personlighet 

upplevs som en förebild för andra. Läraren 1, läraren 3 och läraren 4 upplever även inslag av 

tvångsmakt som återges i betygsättning. Denna koppling till betygsättning blev ett resultat i 

Anders Perssons forskning då Persson beskrev betygsättning som ett verktyg som lärare 

använder för att jämföra elever och därmed sortera dem. En slutsats kan vara att betygsättning 

använder läraren 1, läraren 3 och läraren 4 antingen medvetet eller omedvetet som ett verktyg 

att jämföra elever i förhållande till kunskapskraven som är basen för betygsättning. En fråga 

som ställs är om det finns alternativa utvärderingssätt av elevernas kunskaper som kan 

användas och som innebär något annat än tvångsmakt? 

        Läraren 1, läraren 3 och läraren 4 visar upplevelse av tvångsmakt som avspeglas i 

framför allt betygsättning men också i lärares rätt att bestämma uppgifter. Denna upplevelse 

av tvångsmakt kan kopplas till resultatet i Fredrik Sjögrens forskning. Lärares 

självbestämmande om vissa uppgifters innehåll motsvarar Sjögrens slutsats om lärarnas makt 

att bestämma undervisningsfrågor. Skillnaden med Sjögrens forskning är att hans forskning 

syftar till att använda bestämda uppgiftsfrågor för att förebygga skapande av konflikter med 

föräldrar med olika kulturella bakgrund medan i föreliggande studie framhävs rätten att 

bestämma uppgifter och undervisningsmetoder för att uppnå utbildningsmål. Möjligheten att 

bestämma uppgifter kan alltså användas i olika syften. En diskussionsfråga som uppstår här är 

olika perspektiv på tvångsmakt: ett perspektiv är att se på tvångsmakt som på lärares 

möjlighet att lösa olika situationer och förbättra skolverksamheten medan ett annat perspektiv 

är att se på tvångsmakt som på lärares möjlighet att realisera undervisningens mål.  

   

5.2 Lärarnas upplevelse av ledarskap  

 
Beträffande lärarnas upplevelse av ledarskap visar tre av fyra lärare demokratiskt ledarskap 

med inslag av auktoritärt. Auktoritärt ledarskap relaterar läraren 1 och läraren 3 till behovet av 

att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö medan läraren 4 relaterar auktoritärt ledarskap till 

behovet av att styra i klassrummet då det handlar att realisera vissa utbildningssyften. Läraren 

2 visar enbart auktoritärt ledarskap som även här relateras till behovet av att skapa en trygg 

och trivsam arbetsmiljö men i läraren 2:s fall används auktoritärt ledarskap i förebyggande 

syfte. Syftet att skapa en trivsam arbetsmiljö oavsett om det görs i förebyggande syfte eller 

vid uppkomsten av störande beteende förekommer alltså i föreliggande studie och motsvarar 

resultatet i Marcus Samuelssons forskning som var att störande aktiviteter förekommer i 
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klassrummet och behandlas av lärare. Deltagare i Samuelssons forskning använd både verbala 

och icke verbala åtgärder för att korrigera elevernas störande beteende. Verbala åtgärder var 

uppmaningar men sällan utpekande eller tillrättavisande och icke verbala åtgärder var gester 

och närvaro nära eleven men sällan att hålla blicken på eleven. Både verbala och icke verbala 

åtgärder förekommer i föreliggande studie. En fråga som ställs är om det är verbala eller icke 

verbala åtgärder som kan förändra elevernas störande beteende eller det är snarare en 

kombination av båda? 

        Föreliggande studie visar också att demokratiskt ledarskap karakteriserar tre lärares sätt 

att hantera olika situationer. Lärarnas demokratiska ledarskap präglas av uppmuntran, 

motivation och elevernas medinflytande vilket motsvarar Ann Ludvigssons forskning som 

visade att samspel och kommunikation präglade ledarskap som dock innebar relation mellan 

skolledare och skolpersonal. Skolledares och skolpersonals ledarskap har inte undersökts i 

föreliggande studie.  

        Elevernas medinflytande som präglar tre lärares demokratiska ledarskap i föreliggande 

studie kan jämföras med diskussion och gemensamt bestämmande som förekom i Ulrika 

Tillbergs forskning medan auktoritärt ledarskap kan jämföras med direkta förhandlingar i 

Tillbergs forskning som visade att skolledning styrde tolkning av olika frågor åt personalen. 

Även i Tillbergs forskning är aktörer skoledare och skolpersonal medan i föreliggande studie 

är aktörerna lärare och elever.  

 

5.3 Lärarnas ledarstilar 

 
Resultatet i föreliggande studie visar att tre av fyra lärare kännetecknas av demokratisk 

ledarstil som dominerar och avspeglas i uppmuntran, stöd, handledning och rådgivning medan 

auktoritär ledarstil uppvisas då det finns behov av att skapa trivsam arbetsmiljö vid framför 

allt grupparbete. Auktoritär ledarstil som präglas av behovet av att skapa ordning och reda i 

klassrummet då belöningssystem och konsekvens används framför allt för att förebygga 

störande beteende hos yngre elever dominerar hos en lärare. En betydelsefull slutsats i 

föreliggande studie är att samtliga lärares ledarstilar präglas av även motsatta ledarstilar: 

lärarna som visar demokratisk ledarstil uppvisar även auktoritär och vice versa. Det bör 

betonas att teorin framhäver situationsbaserad tillämpning av någon ledarstil som bestäms av 

bland annat uppgiftens karaktär, gruppens karaktär och mognad samt tidsbegränsningar för 

måluppnående.  

        En möjlig tolkning av förekomsten av tre demokratiska och en auktoritär ledarstil i 

föreliggande studie är att samtliga lärare använder den ledarstil som bäst lämpas till aktuella 

uppgifter, gruppens karaktär, elevernas mognad och tidsbegränsningar. Denna 

situationsbaserade tillämpning av ledarstilar kan relateras till Carolyn Crippens forskning som 

framhävde att en ledare måste ha egenskaper som bland annat förmåga att förstå andras behov 

och förutse konsekvenser. En möjlig tolkning av studiens resultat är att samtliga lärare 

kombinerar demokratisk och auktoritär ledarstil och använder den ledarstil som behövs för att 

hantera olika situationer. I föreliggande studie används auktoritär ledarstil i störande 

situationer med syfte att skapa trivsam arbetsmiljö eller för att realisera utbildningens mål. 

Mina funderingar handlar om frågan kring trivsam arbetsmiljö då jag undrar om en lärare kan 

skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö utan att använda olika åtgärder som kan innebära 

auktoritär ledarstil? 

  

5.4 Relationen mellan lärarnas maktupplevelse och ledarstilar 

 
Föreliggande studie visar att relationen mellan lärarnas maktupplevelse och deras ledarstilar 

motsvarar den teoretiska förklaringen av relationen hos tre av fyra deltagare då expertmakt, 
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legitim och personlig makt relateras till demokratisk ledarstil. Hos en deltagare relateras 

legitim och personlig makt till auktoritär ledarstil vilket är i kontrast med teorin där 

belönings-, bestraffnings- och tvångsmakt relateras till auktoritär ledarstil. I förhållande till 

Richard Hatchers forskning kan man konstatera att utöver lärarnas befordran är även kontroll 

en central förutsättning för utveckling av en starkare makt i skola och för utveckling av ett 

starkare demokratiskt ledarskap. En möjlig tolkning av studiens resultat kan vara att just 

auktoritärt ledarskap och auktoritär ledarstil som inkluderar kontroll förekommer hos samtliga 

lärare i mindre eller större omfattning men de existerar hos samtliga lärare och kan, enligt 

Hatcher, vara en förutsättning för skapande av ett starkare demokratiskt ledarskap. Min 

fundering handlar om ett möjligt samband mellan skolklimat och samtliga lärares ledarstilar 

med tanke på resultatet av observationer i föreliggande studie som visar avsaknad av störande 

situationer hos läraren vems ledarstil är auktoritär medan enstaka störande situationer 

förekommer hos övriga tre lärare som präglas av demokratisk ledarstil? Min fundering 

handlar även om frågan kring kvaliteten på trivsam arbetsmiljö i skola då jag undrar om den 

kan bevaras om den upprätthålls med auktoritär ledarstil? 

        En motsats till studiens resultat är resultatet i Dora Hos forskning som visade att 

auktoritära skolledare fattade beslut och följde centraliserad makt men att de förespråkade 

decentraliserad makt som skulle exkludera auktoritära ledare. En möjlig tolkning av resultatet 

i Hos forskning är att lärarna använde den ledarstil som kunde anpassas till rådande 

skolsituationer. Jag funderar kring resultatet i föreliggande studie där strävan efter ett trivsamt 

skolklimat relateras till auktoritär ledarstil och undrar om uppgifternas och/eller gruppernas 

egenskaper har avgjort behovet av kontroll av elever med syfte att skapa och bevara ordning 

och reda?  

 

5.5 Genuslikheter och/eller skillnader 

 
I föreliggande studie uppvisar två kvinnliga och en manlig lärare liknande kombination 

mellan maktupplevelse och ledarstilar. Avsaknad av genuslikheter och skillnader motsvarar 

teorin då inga genusskillnader eller likheter betonas. Inte heller tidigare forskning visar några 

genusskillnader.  

        I föreliggande studie finns det dock likheter mellan två kvinnliga lärare. Hos båda 

relateras legitim och tvångsmakt till demokratisk ledarstil med inslag av auktoritär. En liten 

skillnad är att läraren 4 upplever även expertmakt. Manliga lärare visar en skillnad. Medan 

hos läraren 1 relateras expert och legitim makt till demokratisk ledarstil, relateras legitim och 

personlig makt till auktoritär ledarstil hos läraren 2. Manliga lärare uppvisar alltså en motsatt 

relation mellan maktupplevelser och ledarstilar vilket leder till frågan om ledarstilar kan 

kopplas till lärarnas kognitiva stilar som Dona M. Kagan undersökte och drog slutsatsen att 

lärarnas kognitiva stilar kunde relateras till deras ledarstilar.  

    

5.6  Förslag till vidare forskning 

 
Centrala frågor i föreliggande studie har varit maktupplevelse, ledarskap och ledarstilar. 

Orsaker till deltagarnas maktupplevelse och ledarstilar som framgår från studien har inte 

undersökts. En tänkbar forskningsfråga kan därför vara samband mellan lärarnas kognitiva 

stilar och deras ledarstilar, ett samband som kan jämföras med Dona M. Kagans undersökning 

som visade en relation mellan lärarnas kognitiva stilar och deras ledarstilar. I föreliggande 

studie förekommer motsvarighet mellan teorin och studiens resultat som visar att demokratisk 

ledarstil kan kopplas till expertmakt, legitim och personlig makt eller till en kombination av 

dem hos tre av fyra deltagare. Det kan vara intressant att undersöka samma relation hos flera 
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deltagare genom att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod samt utföra observationer 

under en längre period för att kunna generalisera resultaten på en större population.  

 

5.7 Kritik av studien 

 
En nackdel i föreliggande studie kan vara att enbart intervju och observation användes. 

Intervju och observation kan kompletteras med kvantitativa insamlingsmetoder och 

förmodligen leda till nya tolkningar. Tolkningar i föreliggande studie är kanske påverkade av 

min förförståelse baserad på mina tidigare erfarenheter vilket kan vara en annan nackdel i 

studien. En ytterligare nackdel kan vara ett litet antal deltagare. Om flera deltagare har 

intervjuats och deras lektioner observerats, skulle resultaten kunna generaliseras i stället för 

att tillämpas på enbart studiens deltagare. Denna studie har dock gjort möjligt att generalisera 

studiens resultat på teorin vilket en studie med ett större antal deltagare inte skulle kunna 

möjliggöra.  
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Bilaga 1 

 

 

Intervjufrågor 
 

Hur ser du på ditt ledarskap i skola? 

Hur agerar du om störande beteende uppkommer? 

Hur upplever du att du kan påverka elever i skola? 

Hur gör du vid genomgångar, grupparbete, enskilt arbete? 

Hur upplever du makt i skola? 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2 

 

Utgångspunkter i observationer 
 

 

Övergripande frågan 

1. På vilket sätt leder och organiserar läraren sin verksamhet? 

a. Hur genomförs lektionen?  

b. Vem fattar beslut om viktiga frågor? Samarbetar läraren med elever? 

c. Finns läraren till hands? Ger läraren stöd till eleverna? Uppmuntras elever? 

d. Är lärarens anvisningar klara? 

e. Tar elever ansvar för sina handlingar? 

f. Hur fungerar kommunikationen i klassrummet? 

g. Hur löses eventuella problemsituationer exempelvis störande beteende? 

h. Hur fördelas grupper? Vem fördelar grupper vid grupparbete? 

 

 

 


