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Sammanfattning 
Informellt ledarskap och hierarkibildning i grupper 
Syftet med denna uppsats är i huvudsak att studera hur man som formell ledare påverkar 
hierarkibildning och styrkan i det informella ledarskapet. Ett andra syfte har också varit att 
undersöka huruvida den interaktiva forskningsdesignen är tillämplig i en magisteruppsats. 
Den metod jag har använt är strukturerade och ostrukturerade observationer som jag har 
reflekterat över tillsammans med en praktiker. Detta har skapat lärprocesser hos oss båda och 
har genererat kunskap.  
 
De resultat jag har kommit fram till är att relationen mellan den formella ledaren och varje 
enskild gruppmedlem är viktig. Den relationen förhindrar hierarkibildning och avlastar den 
känslomässiga stress som kan föregå hierarkibildning, genom bland annat konfliktlösning. 
Relationen med ”mellanlagret” i gruppen är också viktig för att skapa de värdefulla 
relationerna i gruppen som kan vara till grund för att stärka både de svaga och de starka.  Den 
formella ledaren påverkar gruppen genom dennes förväntningar på den. Kanske är det 
viktigare att alla når kunskapsmålen än att sänka hierarkibildningen, om den sistnämnda inte 
är något problem. Valet är av vikt och här har jag förtydligat just detta, att det finns ett val och 
att man som ledare väljer. 
 
Resultatet när det gäller min forskningsdesign är att studien blir väldigt djup och praktiknära. 
Den korta tiden bidrog till att ledarens eventuella förändring inte hann märkas och att det är 
svårt att skapa bredd på studien. Därför rekommenderar jag metoden till längre studier. Men 
jag finner ändå att tillvägagångssättet skapar en bra kunskap och djupet innebär att man når 
längre än man skulle ha gjort i sin egen tolkning. Därför är den lämpligare i större studier. 
 
Nyttan med denna studie är att påvisa ledarens roll för gruppen. Med denna kunskap kommer 
man att kunna hjälpa grupper som har hög hierarkibildning och informella ledare som har en 
osund påverkan på gruppen. 
 
Nyckelord: Hierarkibildning, informellt ledarskap, grupputveckling, kommunikation, 
maktförhållanden, interaktiv forskning  
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Abstract 
Informal leadership and hierarchy formation in groups 
The purpose of this paper is mainly to study how a formal leader affects hierarchy formation 
and strength of the informal leadership. A second aim was also to examine whether the 
interactive research design is applicable to a master's thesis. The method I've used is the 
structured and unstructured observations which I have reflected upon with a practitioner. This 
has created a learning process for us both and has generated knowledge. 
 
The results I've come up with is that the relationship between the formal leader and each team 
member is important. The relationship prevents hierarchy formation and relieve the emotional 
stress that may precede hierarchy formation, by including conflict resolution. The relationship 
with the "middle layer" of the group is also important in creating the valuable relationships in 
the group that can be the basis for strengthening both the weak and the strong. The formal 
leader affects group through their expectations of it. Perhaps it is more important to reach all 
learning objectives than reducing hierarchy formation, if the latter is not a problem. The 
choice is important, and here I have clarified exactly this, that there is a choice and that as a 
leader chooses. 
 
The result in terms of my research design is that the study will be very deep and practical 
nature. The short time contributed to the leader of any change could not be labeled and that it 
is difficult to create width on the study. Therefore, I recommend the method to further studies. 
But I find, however, that approach creates a good knowledge and depth means that it reaches 
further than they would have done in their own interpretation. Therefore, it is more 
appropriate in larger studies. 
 
The benefit of this study is to demonstrate the role of the leader of the group. Having this 
knowledge will be able to help groups that have high hierarchy formation and informal 
leaders who have an unhealthy influence on the group. 
 
Keywords: Hierarchy Formation, informal leadership, team development, communication, 
power relations, interactive research 
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1. Inledning 
För några år sen var jag ledare för en grupp där en gruppmedlem var en tydlig informell 

ledare. Han lärde mig mycket om ledarskap då han var så positiv och inspirerade resten av 

gruppen. Om jag som formell ledare ville att gruppen skulle utvecklas åt något håll så gällde 

det att jag hade honom med mig. Annars hade jag ingen med mig. Han satte sig aldrig över 

någon utan var mer som ett nav mellan olika grupper i gruppen. Alla kände honom och 

uppskattade hans närhet. Han lärde mig att den auktoritära ledarstilen inte når lika långt som 

den dialogiska. Till saken hör att han var elva år och jag 34. Jag är så tacksam över vad han 

lärde mig det året, och den nyfikenhet han väckte hos mig när det gäller ledarskap och 

informellt ledarskap. Detta kommer denna uppsats att bearbeta. 
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2. Bakgrund 
Industrisamhället krävde följsamma, lojala och kollegiala samhällsmedborgare. I 

kunskapssamhället efterfrågas en arbetskraft som tänker fritt och självständigt (Se vidare i 

litteraturgenomgången). Detta i sin tur bidrar med stor sannolikhet till att människor tänker 

mer på sig själva än andra. Individualisten verkar ha tagit tag om det kollektiva samhället. 

Men i grupper behöver ledaren ändå skapa en gruppkänsla och en gruppkultur. Hur gör de 

detta utan att det skapas stora hierarkier och informella ledare som har en negativ påverkan på 

gruppen? 

           Varifrån kommer den informella ledaren i olika grupper? Tänk på henne eller honom 

som alla gruppmedlemmar lyssnar på, någon som de andra tillskriver makten att leda gruppen 

mot eller med dess formella ledare. Men när, var och varför sker det och kan den formella 

ledaren påverka valet av den informella ledaren? Tänk om en formell ledare kan vara med och 

höja, respektive sänka statusen hos gruppmedlemmar medvetet och kanske gör det redan 

omedvetet? Skulle det kunna motverka mobbning eller dysfunktionella grupper och öka 

utvecklingen i gruppen? Tanken är nog så viktig och kanske påverkar den formella ledaren 

mer än denne tror. Att medvetandegöra och synliggöra detta kan bidra till ett professionellt 

ledarskap.   

           För några år sen läste jag en bok av Granberg och Ohlsson (2011) som handlade om 

organisationspedagogik, vilket även är bokens titel. Den var intressant men det jag mest 

fastnade för var den metod de använt för att få den kunskap som låg till grund för boken. De 

kallade den interaktiv forskning och jag granskade genast referenserna och hittade där 

Interaktiv forskning (Svensson 2002). Här började mitt intresse för denna metod som på ett 

mycket respektfullt sätt närmar sig praktiken och tillsammans med denna bildar sig användbar 

kunskap. Detta innebär att forskaren inte är utelämnad åt sina egna tolkningar utan kan, i 

diskussion med praktikern, utveckla kunskaper med hjälp av bådas erfarenhet. 

Forskningsdesignen är relativt ny och kommer därför att ägnas extra mycket uppmärksamhet 

genom uppsatsen. Läs mer om denna metod och forskningsdesign under ”Teori och metod”. 

Följande undersökning kommer därför att fokusera på två områden: för det första själva 

frågan om hierarkibildning och ledarskapets påverkan på grupper, för det andra själva 

metoden i sig. 
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3. Teoriram 
Skolan är en unik institution menar, Foucault (i Alvesson och Sköldberg 2008) då han tar upp 

den som en av tre institutioner som inte har självvalda grupper och gemensamma mål. De 

andra två är sjukhus och fängelser. Inom dessa tre är maktspelet särskilt intressant eftersom 

gruppen är påtvingad.  Därmed är också lärarens ledarskap något utöver det ledarskap som 

organisationer i övrigt arbetar med. Det gör att denna forskning möjligen kan appliceras på 

andra mindre komplicerade grupper då deras ledarskap är mer givet. Litteraturöversikten är ett 

resultat av artiklar vi har bearbetat under utbildningen och forskare som har behandlat 

området på olika sätt. Uppsala universitetsbiblioteks artikelbank har använts flitigt. De i sin 

tur använder sig av Libris. När en författare berörts i någon text har denna spårats via Libris 

databas och forskens egen presentation av forskningen har tagits tillvara. Studentlitteratur har 

varit en bra grund för att genom dessa referenser söka vidare på författarnamn. Litteraturen 

kommer att presenteras i tre underrubriker nämligen: Hur kommunicerar vi? där jag behandlar 

olika kommunikationsteorier, Maktperspektivet där olika teorier kring maktutövande och 

ledarskap behandlas, och slutligen Gruppen där jag behandlar olika teorier kring 

grupputveckling och individers beroende till gruppen.  

 

3.1 Hur kommunicerar vi? 
Att leva är att interagera, menar Abigail och Cahn (2011). Crafoord (2005) menar att vi blir 

till genom att spegla oss i andra. Människor är som en samling berättelser och i mötet sker ett 

möte mellan två eller fler berättelser. Detta gör att det som sker här och nu inte endast är här 

och nu utan också då. 

           En modell som Granberg (2012) visade på menar att all kommunikation bygger på att 

det finns en sändare och en mottagare. Mellan sändaren och mottagaren finns ett filter som 

både sändaren och mottagaren använder sig av. Sändaren har en tanke som går igenom dennes 

filter till att bli ord, tonfall och kroppsspråk. Mottagaren tar emot alla dessa tre och avkodar 

dessa genom sitt tolkningsfilter vilket gör att de budskap som sändaren meddelade och de 

budskap som mottagaren tog emot sällan är identiska. Här uppstår tyvärr ofta missförstånd 

och oklarheter. Denna modell förtydligar komplexiteten i kommunikation och hur förunderligt 

det är att budskap ändå når fram (Granberg 2012).  

           Denna syn på kommunikation anser dock Abigail och Cahn (2011) är något förlegad. 

De menar nämligen att kommunikationen sker även utanför denna linjära modell och i själva 

interaktionen mellan människor. Det ständiga beteendet mot varandra kommunicerar var i 
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maktstrukturer och hierarkier de olika parterna befinner sig och detta påverkar starkt 

kommunikationen. Dessa författare har fokuserat på konflikten och hur den uppstår men även 

själva maktspelet som också påverkar konflikten.  De menar att konflikten ofta handlar om 

andra saker än den utger sig för att göra. En känslomässig konflikt i en nära känslomässig 

relation skyddas genom att den hålls på saknivå. Detta påminner, enligt min erfarenhet, om de 

känslomässiga konflikter läraren möter i skolan där det ibland handlar om en hierarkibunden 

konflikt som utmynnar i vem som får låna suddgummi eller penna. 

         En del av kommunikationen är den rent innehållsmässiga, en annan del är den 

relationsskapande, som egentligen inte fokuserar på innehållet i det verbala. Här kan man visa 

på respekten mellan de deltagande i kommunikationen. Detta gör Hedström (2011) när hon 

belyser vikten av respekt i all relation, men framförallt i relationen mellan barn och vuxna då 

barn har svårare att hävda sig mot vuxna som naturligt har ett övertag i samhället. Därför 

poängterar hon att vuxna måste behandla barnen med stor respekt då barnens intentioner ofta 

är godare än vi förutspår och tolkar.  Barn har svårt att förklara och hävda sin goda intention 

då den ofta uppfattas som en efterkonstruktion. Här föreslår Hedström att frågan “Hur tänkte 

du?” borde vara central för att nå barnets tankar och visa att de är viktiga. Att ta barnen och 

varandra på allvar och med respekt är ledord för Hedström (2011) och detta förespråkar även 

Habermas då han drar det så långt som att all världens konflikter går att lösa med 

kommunikation, om båda parter ärligt ingår i kommunikationen med syfte att lösa konflikten 

(Habermas 1992).  

           Kommunikationen består av olika delar och tystnaden är en viktig ingrediens men hur 

stor tystnadstolerans människor har är olika enligt Adelswärd (1992) och det medför ibland 

missförstånd. En person som har hög tystnadstolerans behöver tystnaden för att samla sina 

tankar inför ett uttalande. Men den som har låg tystnadstolerans bryter då tystnaden för att 

denne finner den obehaglig, vilket ger att det kan upplevas respektlöst av båda parter. Och de 

upplever varandras umgänge som obekvämt. Som ledare måste du anpassa även din 

tystnadstolerans. Crafoord (2005) skriver att tystnaden är lika viktig att kunna bemästra som 

talets konst. Att vara tyst när någon annan talar är en sak men att vara tyst när andra är tysta är 

också viktigt, så att tystnaden får verka. Så vi har olika behov i vår kommunikation och 

forskare har även sett att det går att koppla vissa kommunikationsmönster till genus.  
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3.1.1 Genusperspektiv på kommunikation 
Till att börja med ska här förtydligs en skillnad som Daiton och Zelly (2011) belyser nämligen 

skillnaden mellan kön och genus. De menar att kön är det fysiska man är född till, medan 

genus fokuserar på beteendet. En man behöver man inte alltid bete sig maskulint. Detta 

medför att generalisation går att göra då man som människa tillämpar olika genus i olika 

situationer. Ett feminint genus innebär vidare inte alla kvinnor utan det beteende som är 

vanligare hos kvinnor än hos män.  

           Grupper av olika genus beter sig på olika sätt. Enligt Mathiasson (1994) vill det 

maskulina, förenklat uttryckt, skapa hierarkier och sträva uppåt. Det feminina däremot vill ha 

linjära, horisontella grupper och här uppskattas inte om man avancerar i hierarkin då riskerar 

man att uteslutas ur gruppen. Hon menar att feminina grupper aldrig blir starkare än den 

svagaste då alla sympatiserar med denna och håller ihop. Om någon hamnar efter hjälps 

gruppen åt att fånga upp henne. Detta kallar hon ”nivellering”. 

           Tannen (i Dainton Zelly 2011) forskar på hur könens olikheter manifesteras genom 

kommunikation och hon ser också att män använder kommunikation för att bibehålla status 

eller skapa makt och hierarki, medan kvinnor gör det för att skapa relation. Likaså fokuserar 

kvinnor på hur man säger något och män fokuserar på vad man säger. Tannen är dock noga 

med att inte föredra något av dessa kommunikationssätt, som många feministiska forskare 

tyvärr tenderar att göra, utan endast tydliggöra skillnaderna för att skapa förståelse för de 

motsättningar som finns mellan könen.   

           Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kommunikation är något som alltid sker och 

att medvetenheten om olika individers olika kommunikationssätt är viktig för att förstå 

undertoner och meningen i det sagda. Om man vill förstå någon måste man även vara 

medveten om att det är komplicerat med kommunikation. Även respekt och tystnad är viktiga 

ingredienser för att nå varandra. I kommunikationen ligger ofta ett maktspel vilket gör att 

kommunikation och makt är hårt sammanbundna. Vilket leder vidare till nästa avsnitt. 

3.2 Maktperspektivet 
Abigail och Cahn (2011) Menar att det i relationen uppstår olika maktpositioner vare sig man 

vill det eller inte.I organisationen finns olika maktstrukturer som antingen organisationen har 

skapat eller de som gruppmedlemmarna själva omedvetet har skapat. Sebrant (2008) kunde se 

dessa maktstrukturer och menar att de till stor del beror på de känslor som 

gruppmedlemmarna har. Känslor som de döljer för att inte förlora sin status. Hon menar att 

t.ex. avund är en sådan känsla som kan klä sig i ironiska kommentarer eller ett beteende som 
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förhindrar delandet av befintlig kompetens. Dessa maktstrukturer var hinder för att ett gott 

samarbete och att organisationsutveckling skulle ske. Dessutom menar hon att man kan se de 

positiva känslornas positiva inverkan på konstruktiv utveckling.  

           Vår förståelse för hur känslan påverkar utveckling är begränsad, enligt Antonacopulou 

& Gabriel (2001). Genom att följa deras resonemang kan vi se att det som oftast nämns är 

känslans negativa inverkan på utveckling. Vuxna har utvecklat förmågor så att de alltmer kan 

välja vilken känsla de ska använda i olika sammanhang, medvetet eller omedvetet, när de kan 

se vilka konsekvenser olika känslor ger. Oavsett om reaktionen kommer inifrån eller utifrån 

så kan den vuxna människan besluta sig för att tillåta känslan eller förneka den, en viktig 

känslomässig kompetens. Om vi inte kan se, förstå eller uppskatta andras känslor kan vi heller 

inte förstå och uppskatta relationen till dessa personer (Antonacopoulou & Gabriel 2001).  

           En undersökning som Weelan och Johnston (1996) har gjort på just informellt 

ledarskap i grupper med formella ledare visar att dessa informella ledare är starkt inriktade på 

relation. De gjorde en undersökning på en konferens där grupperna var nya och de leddes av 

en formell ledare. Bedömare hade sju olika kategorier på uttalanden som de såg att olika 

personer använde sig av. Sedan fick deltagarna berätta vilka de såg som de mest inflytelserika 

gruppmedlemmarna under konferensen. Dessa utvalda inflytelserika personer följde alla 

samma kommunikationsmönster. I början var de inriktade på att skapa värme, vänskap och 

stöd mot andra i gruppen. Senare vände de sig mot den formella ledaren och hävdade 

gruppens självständighet. De kunde även se att dessa ledare vände sig emot de 

gruppmedlemmar som valde den formella ledaren som ledare. I grupper som inte har formella 

ledare är, enligt Weelan och Johnston (1996), de informella ledarna uppgiftsorienterade. Så 

var dock inte fallet med dessa. De formella ledarna hade 90% uppgiftsorienterade uttalanden 

medan dessa informella ledare inte fokuserade på uppgiften i samma grad, utan snarare vände 

sig mot uppgiften. Statuskampen mellan formell och informell ledare bearbetar även Landin 

och Hellström (2001) när de skriver om statuskampen som de flesta konflikter ändå bottnar i. 

Att utmana auktoriteter i en statuskamp är extra attraktivt. Man kan då hjälpa 

gruppmedlemmarna genom att lyfta den underliggande meningen. Detta kallar författarna 

metakommunikation och är ett bra hjälpmedel vid konflikthantering för att tydliggöra de 

underliggande mönster.  

          I ett demokratiskt försök i en organisation tog man bort ledare vilket gjorde grupper 

ineffektiva eftersom nivellering (se ”Genusperspektiv på kommunikation” här ovan) gjorde 

att ingen kunde initiera utveckling. Dessutom uppstod informella ledare som saknade 

befogenheter, men också skyldigheter, vilket bidrog till att de inte kunde avsättas om de 
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misskötte sig. Detta vittnar om ledarens viktiga funktion (Mathiasson 1994). I en artikel drar 

Coopey (1995) slutsatsen att lösa strukturer tvingar fram informella ledare som får en 

betydande maktposition inom organisationen. Här diskuterar Coopey (1995) dock vuxna 

människor med samma mål i en vald organisation, men eftersom denna undersökning görs på 

barn och skolan som organisation så finns det måhända skillnader. I detta sammanhang 

förutsätter jag att detta maktspel finns och ju mer lärare fokuserar på individualism och 

skriftliga omdömen så kommer de tappa fokus på vad som sker i gruppen och det 

runtomkring.  

3.2.1. Ledarskap i skolan 
Hur läroplanen styr kunde Frelin och Grannäs (1996) se i sin undersökning kring just 

läroplaner och kursplaner. De menar att strukturen och kulturen i skolan minskar 

möjligheterna för att skapa förhandlingsmöjligheter mellan elever och lärare. Dessa 

förhandlingar är nödvändiga för att eleven ska ”subjektiveras” menar de. För att uppnå 

kunskapsmålen finns idag en parallell läroplan som fokuserar på att skapa relationer mellan 

elev och lärare. Och trots att skolan som institution är byggd för att aktiviteter och relationer 

är förutbestämda, arbetar både studenter och lärare för att överträda dessa strukturer. Ett 

exempel de ger är att lärare väljer att ha rast med eleverna för att skapa samtalsutrymmen. 

Likaså lägger lärarna en del av dokumentationen på hög för att få vara med och skapa relation 

och förhandlingsmöjlighet med elever på sin planeringstid.  Frelin (2011) skriver även om 

vilken typ av ledare skolan tvingar fram och vilken typ av ledare som lärarna vill vara. Hon 

menar att ju högre kunskapskraven och byråkratin blir, desto mindre möjlighet finns att få tid 

tillatt skapa och upprätthålla relationer med elever, vilket ger ett auktoritärt ledarskap utan 

relation.  

           Inom Classroom-Management forskning skiljer man på auktoritär ledare som förlitar 

sig på tvång och auktoritativ ledare som istället har positiva förväntningar och förnuft, 

kombinerat med en varm och stödjande hållning (Frelin 2011). Själv förespråkar Frelin 

dialogisk legitimitetsgrund.  ”Den bygger på att lyssna och ha omtanke om ’den andra’ samt 

att kunna skapa en omgivning där ’den andra’ känner sig säker att tala” (2011:19). Man 

behöver alltså skapa tillfällen och platser för dessa spontana möten. I USA har man sett att 

större fokusering på resultat ger en byråkratisk styrning, vilket försvårar möjligheten att skapa 

förhandlingen och relationen till eleven och lärandets sociala dimension osynliggörs. Eleven 

objektiveras. Slutsatsen Frelin gör är: ”Att reducera lärares auktoritet till att peka med hela 
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handen kan i vissa lägen innebära att elever får betala ett högt pris i form av utslagning” 

(Frelin 2011:20). 

           Denna typ av ledarskap ser vi också växa inom organisationsforskningen. Här har vi 

t.ex. Uhl-Bien m.fl. som lyfter fram en komplex ledarskapsteori som syftar till att lyfta 

medarbetarnas egen kreativitet och innovation. De menar att den traditionella ledarrollen bör 

ifrågasättas och utvecklas då den bäst passar till produktion eller reproduktion. Men för att 

skapa utveckling måste gruppmedlemmarna bli personliga och man måste lita på deras 

förmåga och vilja att utvecklas. Ledorden för teorin består i att ledare bör möjliggöra, snarare 

än undertrycka eller justera, informellt nätverksskapande. Ledaren bör alltså lita än mer på 

gruppens egen förmåga och möjliggöra relationsskapande kommunikationstillfällen, för att på 

så sätt kunna hjälpa dem att växa och utvecklas (Uhl-Bien m.fl. 2007). 

           Auktoritet är något som nämns i ledarskapssammanhang men vilken auktoritet har 

läraren idag? I skolans värld undermineras lärarens roll som ledare menar Steinberg (2012) då 

lärarens kunskap, som tidigare gav dem en naturlig ledarposition i samhället, idag kan hittas 

på Internet. Barn och föräldrar vänder sig inte till skolan för att få del av kunskapen längre. 

Dessutom hänvisar Steinberg (Ibid.) till gällande tolkningar av anknytningsteorin, som 

uttrycker att barn idag är mer kompisrelaterade än lärarrelaterade. Med det menar han att 

elever fokuserar mer på att höja sin status i kompisarnas ögon än hos läraren. "Denna 

samhällsutveckling, som innebär att skolan inte längre har näst intill monopol på kunskap, 

kompetensutveckling och uppmärksamhet gör att lärarens uppdrag blir både mer komplicerat 

och mer krävande än under industriepoken" (Steinberg 2012:90).  

         Sammanfattningsvis kan vi konstatera att medvetenheten om en skol- och 

samhällsutveckling är nödvändig för att kunna hjälpa dagens elever mot morgondagens 

samhälle. Här ska vi återigen knyta an och avsluta med det Habermas skriver om 

välfärdsamhället, som han är kritisk till då det innesluter dold makt och en misstro på 

individens kompetens till att själv ta ansvar för sitt liv. Hans kritik belyser att respekten för 

individen är viktig (Alvesson och Sköldberg 2008). Respekt och relation skapar utrymme för 

ledning men för fria tyglar skapar hierarkibildning. Detta tyder alltså på att man som ledare 

bör få mandat att styra och detta genom ödmjukhet och respekt. Man bör skapa möjligheter 

för gruppen att skapa relationer.  
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3.3 Grupper 
Dagens arbetsmarknad efterfrågar, enligt Gavaramadze (2008), en arbetare med innovativa, 

självständiga och kreativa egenskaper. Det kan bidra till att organisationernas lagring av 

kompetens försvåras eftersom arbetarna tenderar att röra på sig mer inom och utanför 

organisationen. Men Gavaramadzes (Ibid.) undersökning visade också att organisationens 

vilja till att hjälpa medarbetare till högre kompetensnivåer också bidrog till att konkurrensen 

ökade och förmågan och möjligheten att bevara kompetensen i relationerna mellan 

medarbetare i organisationen minskade. Man fokuserade således för mycket på den personliga 

utvecklingen och för lite på gruppens eller organisationens utveckling, vilket bidrog till att 

organisationen som helhet hade en sämre utveckling, eftersom man inte tillvaratog nyttan av 

relationerna i organisationen.   

           Relationerna är grunden i en grupp menar Svedberg (1997) En grupp är inte enbart en 

samling individer, utan själva gruppen består av relationerna mellan individerna i gruppen. 

Gruppmedlemmarna speglar sig i gruppen och på så vis blir de till. Att delta i en grupp är 

både skrämmande och lockande, eftersom individen då måste nybildas och samtidigt riskerar 

denne att utsättas för gruppens ilska. Rollen som individen får eller tar fyller en funktion både 

för individen själv och för gruppen. I gruppen finns ofta en liten hjälplös och försiktig individ 

som får bära hela gruppens hjälplöshet. Likaså den informella ledaren som leder gruppens 

kamp mot den formella ledaren (Svedberg 1997). Karlberg (2011) menar att man istället för 

att fokusera på individens problem bör fokusera på beteendet i interaktionen med gruppen. 

För det är där det intressanta sker. Är det normbrytande mot gruppens normer eller är det 

normbrytande mot ledarens normer. Vad bör i så fall förändras?  

           Kanske är det tryggheten i gruppen. Maltén (1992) uttrycker att trygghet i gruppen 

frigör energi till arbetet. Förhållandet till kamrater är viktigare för prestationen än själva 

kunskapen. Detta kopplar han till Maslows behovshierarki och menar att gruppmedlemmarna 

måste ha fundamenten i denna innan de kan uppnå självförverkligande. Maltén nämner även  

det Maslow själv kritiserar i sin modell nämligen att självförverkligandet utmanar tryggheten 

och därför kan den inte vila på just detta fundament. Dessutom vill inte alla gruppmedlemmar 

självförverkligas, utan trivs bra i trygghetens vagga. För att gruppen ska utvecklas måste alltså 

grundtryggheten finnas där, redo för att utmanas genom utveckling. Maltén hänvisar till 

Rosenberg som belyser vikten av ”important others” som hjälper och stöttar personer med 

dålig självaktning. Dessa ”viktiga andra” bör ledaren tänka på att förstärka så att de orkar 

stärka resten av gruppen. Rosenberg (1973) gjorde en undersökning där han frågade barn vem 

som bäst kände till deras förmågor, och om det var de själva eller mamma, pappa, läraren eller 



 

14 
 

kamrater.  Han såg här att barn i lägre åldrar hade väldigt liten tillit till sitt eget omdöme och 

menade att föräldrarna viste bättre vilka de var än de själva gjorde. Detta förändrades med 

stigande ålder. Men Rosenberg hävdar ändå att vad någon säger är ointressant. Det viktigaste 

är vem som säger det. Han ändrar således på Meads uttryck: ”We are more or less 

unconsciously seeing ourselves as other see us” till ”We are more or less unconsciously 

seeing ourselves as we think others who are important to us and whose opinion we trust see 

us” (Rosenberg 1973:856). Men vilka är viktiga och styr de över gruppens normer? 

           Man bör skilja på normer och attityder enligt Karlberg (2011). Attityder kommer 

inifrån individen och normerna kommer utifrån och skapas av gruppen. Normer handlar inte 

om specifika beteenden utan generaliseringar av beteenden, d.v.s. normer formar 

beteendemönster. ”En norm har sitt ursprung i gruppens gemensamma värden och ägs av alla 

i gruppen. Att underkasta sig gruppens sociala kontroll och bete sig i enighet med gruppens 

normer är att tillhöra normen” (Karlberg 2011:22). Om man kopplar detta till Malténs tankar 

kring normer så menar han att om man medvetandegör normerna slipper man konflikten 

mellan de uttalade och outtalade normerna. Vidare skriver han att den informella ledaren har 

makten att påverka normerna och blir så kodbärare. ”Den som har hög status äger också 

förmånen att ha inflytande. Han /hon vågar ta initiativ och har kraft att avvika. Hög status ger 

alltså makt” (Maltén 1992:34). Detta menar dock Wheeland och Jonston (1996) är rent 

felaktigt då de informella ledarna inte har mer makt att sätta normer utan att de endast 

tillämpar de normer som gruppen sätter upp. Det är alltså gruppen som gemensamt skapar 

normerna och gruppkulturen. De hänvisar till Lewin som pekar på det ömsesidiga 

beroendeförhållandet som råder mellan ledare och följare. 

           Sammanfattningsvis kan man under denna rubrik se hur stort beroende det finns mellan 

individen och gruppen. Relationerna bygger gruppen och är grunden för att gruppen ska vara 

just en grupp. Hur och vem som sätter normerna är forskare oense om men att normerna 

tillhör gruppen är de eniga om. Likaså påverkar gruppen individerna i deras känsloliv och 

förmåga att utveckla sig i den vittnar fler om här ovan. Att man dessutom kan stärka gruppen 

genom att stärka de ”viktiga andra” är en intressant tanke som kommer att behandlas vidare 

här nedan.  
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4. Syfte samt forskningsområde. 
Syftet med min undersökning är att se om det finns något mönster i gruppen som styr ett 

informellt ledarskap och hierarkibildning. Följden av denna kunskap skulle vara att jämna ut 

de hierarkier som ibland får förödande konsekvenser i form av mobbning. Här avgränsas 

studien till att handla om en klass och att se hur läraren påverkar elevernas hierarkibildning 

och om hierarkibildningen förändras med hjälp av ett annat beteende hos läraren.  

           Frågeställning: Påverkar ledaren hierarkibildningen och i så fall hur? För att bearbeta 

denna fråga har jag gjort en observationsstudie i en klass vid tre tillfällen med hjälp av en 

interaktiv metod som medför reflektionssamtal med läraren över observationerna. 

           Ett annat syfte, som jag nämnde i inledningen, är att få pröva på den interaktiva 

forskningsdesignen för att kunna utvecklas i användandet av den. Därför kommer 

metodavsnittet här nedan vara mer omfattande och metodreflektionen kommer att utgöra en 

del av uppsatsens resultatområde. 
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5. Teori och metod för datainsamling och analys 
Här kommer jag att gå igenom de teorier som ligger som grund till den interaktiva 

forksningsdesignen och vilka konsekvenser detta får i metoden. Inom samhällsvetenskapen 

hänvisar man till olika vetenskapsfilosofer som har utvecklat olika teoretiska 

grundantaganden. En av dessa är Foucault (Alvesson och Sköldberg 2008) som menar att 

makt och kunskap är tätt sammansvurna och att kunskap ger makt. Likaså anser han att 

makten inte tas av någon utan att det är andra som ger makten till en person. En annan 

vetenskapsfilosof är Habermas (1992) som istället fokuserar på att makten ligger i 

kommunikationen och att man där styr makten. Feminismen (Alvesson och Sköldberg 2008) å 

sin sida säger att könet ger makt. Alla dessa tre ansluter sig i viss mån till den kritiska teorin 

som speglar ett sätt att se på samhällsvetenskapliga processer. För att avgränsa denna uppsats 

kommer den att utgå från att makten ligger i kommunikationen (Alvesson och Sköldberg 

2008). Habermas kommunikationsinriktade maktperspektiv ger studien stor frihet att betrakta 

kroppsspråk och blickar som är outtalade, och kanske även omedvetna, något jag tycker är 

viktigt att tydliggöra. Den kritiska teorins grundtanke passar bra att ha till grund då det är just 

de underliggande strukturerna som ska tydliggöras. Vuxna människor har, enligt min 

erfarenhet, ett subtilt sätt att dölja både känslor och tankar med både tal och kroppsspråk. 

Barn i skolåldern lär sig det sakta. Men i tidiga skolår anser jag att barnen har mycket av sin 

spontanitet kvar som gör att de uttrycker tankar, känslor och åsikter. Därför kommer studien 

att göras i en skolklass. 

           Den metod som kommer att användas grundar sig på interaktiv forskning (Svensson 

2002) och är en i grunden kvalitativ forskning som bygger på att praktiker får reflektera kring 

en fallstudie som forskaren presenterar för att sedan eventuellt förändra sitt handlande. Här 

förespråkas ett utvecklingsinriktat samarbete mellan forskare och praktiker som bör utveckla 

en reflekterande gemenskap där kunskaper delas och man utvecklas tillsammans. I denna 

ansats måste alla äga problemet, det vill säga alla måste vara med i hela processen, även 

initialfasen. Man bör ha stor respekt för att det inte ska bildas osunda maktpositioner i 

samarbetet, något som kan hämma den kreativa problemlösningen. Ohlsson (2002) skriver att 

man inte bör komma med några färdiga lösningar utan endast tydliggöra skeenden som 

lärarna sen får reflektera över och ta ställning till. Detta upprepas vid flera tillfällen vilket ger 

ett utvecklingsinriktat arbete. 

           Går den interaktiva forskningen att likställa med aktionsforskningen? Ja, 

aktionsforskare menar att det är samma sak (Svensson 2013) och att det interaktiva synsättet 
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är det som de har arbetet med hela tiden. Bryman (2000) antyder likheter då han diskuterar 

just närheten till praktikern, men han nämner också att den relationen ofta är med dem som 

har störst inflytande över den beforskade gruppen. Svensson (2013) menar dock att det är stor 

skillnad då aktionsforskaren försöker hålla distansen för att vinna vetenskapligt erkännande 

och inte bli för normativa medan den interaktiva forskaren inte ska ha samma distans. Kurt 

Lewin som ses som aktionsforskningens fader belyser vikten av närhet och påverkan men 

ingen delaktighet och interagerande. Aktionsforskaren fokuserar på förändring och handling 

där forskaren har en expertroll medan den interaktiva fokuserar på den gemensamma 

kunskapsbildningen och samarbetet utan några expertroller (Docherty m.fl. 2008).  

 

5.1 Teori 
Här nedan presenteras de två teorier som ligger till grund för den metod jag har valt. 

Pragmatismen genomsyrar de reflektionssamtal jag har haft med en praktiker och den kritiska 

teorin är grunden till de observationer jag genomfört. Denna design bygger på en 

epistemologi som liknar pragmatism och en ontologi som kan ställas under kritisk rationalism. 

Även vissa feminister använder sig av den interaktiva forskningen och jag kommer att 

tillämpa visst genusperspektiv i min reflektion, men studien kommer inte att fokusera på 

makten kopplat till könet utan enbart vissa genusskillnader. Svensson (2013) förtydligar flera 

gånger hur viktigt det är att tydliggöra rollerna innan arbetet påbörjas och att praktikern är 

med vid skapandet av frågeställningen. Därför har studien inletts med ett grundligt och 

beskrivande samtal. Vidare har tre observationer genomförts med efterföljande 

reflektionssamtal kring det observerade.  

           För att förtydliga den teori som används ska här beskrivas de båda delar som den 

interaktiva forskningen har sin grund i nämligen pragmatism och kritisk teori. 

 

5.1.1 Pragmatism 
Inom pragmatismen försöker man slå sönder dualismen och de vanligt förekommande 

dikotomierna subjekt och objekt, idealism och realism med flera för att kunna fokusera på 

nyttoaspekten (Alvesson och Sköldberg 2008). Att vara empirinära och lösningsinriktad kan 

dock bidra till en lägre status på forskningen menar Olsson (2002). Forskare ställs ständigt 

inför olika dikotomier inom vetenskapsteorin varav den ena ofta utövar makt över den andra. 

”Vilken etikett något får är avgörande om det är kunskap eller ej” (Olsson 2002:85). Men som 

fler av författarna i Svensson (t.ex. Ohlsson, Olsson, Svensson 2002) menar, är klyftan mellan 
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praktik och forskning alldeles för stor. Forskare vill bli erkända bland andra forskare och 

bygger sin forskning efter detta istället för att se till vad samhället behöver och vilken 

forskning som efterfrågas.  

           Epistemologin som belyses här är en dikotomi mot positivismens epistemologi där 

kunskap är något exakt och mätbart. Pragmatismen ser kunskapen som något dynamiskt och 

ständigt utvecklande i praktiken (Svensson 2002, Alvesson och Sköldberg 2008). När man 

arbetar så praktiknära är det viktigt att ha just den synen på kunskap att praktisk kunskap är 

både teoriberikande och ett sätt att generera ny kunskap.   

           Vad ska vi med de generella teorierna till om de inte gör sig gällande i någon praktik 

längre då de blivit för utspädda? frågar Olsson (2002). Generella teorier kommer ofta ur 

linjära samband förklarar hon, men dessa saknar relevans i vårt moderna komplexa samhälle 

där det inte går att göra långsiktiga och generella lösningar då den ”nya” ekonomin blir mer 

oförutsägbar menar hon. Detta skriver även Tranqvist om: ”Men ett oreflekterat applicerande 

av vetenskapliga teorier på den situation som praktikern befinner sig i innebär slutligen att 

den praktiska kunskapen reduceras till tillämpad vetenskap…” ( 2008:303). Wigblad och 

Jonsson (2008) tycker att man t.o.m. kan göra undersökningen i sin egen organisation för att 

komma åt verkliga problem och använda nära relationer. Detta leder till mitt val att samarbeta 

med en tidigare kollega. Pragmatismen är dock inte heltäckande i detta avseende, utan 

kopplas av Svensson (2002) samman med den kritiska teorin för att få fäste i något som är på 

mer teoretisk grund. 

 

5.1.2  Kritiskt teori 
Inom den kritiska realismen talar man, enligt Alvesson och Sköldberg (2008), varken om 

individualism eller holism utan man fokuserar på relationer mellan individer för att undersöka 

underliggande mönster. Den kritiska teorin belyser, enligt Svensson (2008), vikten av att 

erbjuda alternativa synsätt genom att frigöra människor från de sociala strukturer som 

tillkommit genom sociala förhandlingar. Att genom dialog förtydliga dominansförhållanden 

gör att dessa förändras och skapar nya diskurser och ny kunskap. Man bör visa på kontraster, 

motbilder och nya perspektiv. Men framförallt problematisera vedertagna uppfattningar 

(Svensson 2008).    

           Här menar man, enligt Alvesson och Sköldberg (2008), att aktören inte kan intervjuas 

om sina egna handlingar då de inte kan se de underliggande mönstren, eftersom de är 

deltagare i kulturen. Genom djupintervjuer kan man således inte avtäcka verkliga sociala 
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strukturer. Man fokuserar på orsakssammanhang som pekar mot ett strukturtänkande men är 

kritisk mot den objektiva forskningen och menar att inget kan vara objektivt, eftersom även 

forskaren är styrd av underliggande mönster. Enda sättet att bedriva en vetenskaplig forskning 

är att synliggöra de generella ”sanningar” man bygger sina antaganden på. Likaså är den emot 

socialkonstruktionismen som menar att alla sanningar är socialt konstruerade. Den kritiska 

teorin menar att det är för ytligt att enbart undersöka de sociala konstruktionerna eftersom de i 

sin tur bygger och styrs av dess historia och de underliggande mönstren. 

           Alvesson och Sköldberg (2008) skriver vidare att den kritiska teorin är svår att koppla 

till empirin då den är väldigt teoretisk och empirifrånvarande. Detta leder till Svenssons 

(2002) koppling till pragmatismen. Svensson jämför den kritiska realismen med 

postmodernismen och menar att den senare inte tror på att det finns sann kunskap utan allt är 

relativt och kontextuellt. Han belyser här de underliggande mönstren, som den kritiska 

realismen menar finns där, och som man här blottlägger. Något som enligt Svensson är 

omöjligt att göra inom hermeneutiken eller inom empirisk forskning, då de begränsar sig till 

empirisk forskning (Svensson 2002).  Svensson avslutar en bok med orden: ”Den Interaktiva 

forskningen ska vara kritisk! Syftet är att skapa dissensus, inte konsensus…”(Svensson 

2008:373). 

           För den här föreliggande rapporten har jag valt att använda just observation för att 

försöka förstå de underliggande mönstren som speglas i den kritiska teorin och sedan 

diskutera dessa med den formella ledaren för att få ett pragmatiskt perspektiv. Praktikern kan 

så vara med och påverka hur fortsatta studier skall fortgå och vilka variabler som bör 

fokuseras vid vidare observationer. 

 

5.2 Metod 
Att välja en kvalitativ metod har med epistemologiska och ontologiska utgångspunkt att göra. 

Den experimentella metoden, där man ser på samband mellan en oberoende variabel och en 

beroende variabel och vad som sker om man manipulerar med den oberoende variabeln, 

skulle kunna vara en möjlig metod för frågan och här ser man likheter med den studie som 

Karlberg har gjort (2011). Han står på en tydlig behavioristisk grund och utvärderade 

projektet skol-komet, som vill förändra antisociala beteenden med hjälp av yttre motivation. 

Denna studie har ett tydligt strukturperspektiv och aktörernas upplevelse kommer aldrig på 

fråga. Men han har tydliga variabler som han undersöker. Om läraren gör så, gör eleven så. 

Han ser läraren som en oberoende variabel och eleven som en beroende variabel. Variablerna 
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i min studie skulle kunna vara lärarens inställning till eleverna, ett exempel som Bryman 

(2002) hänvisar till men då i avseende att undersöka elevernas prestationer. Här skulle det i så 

fall gälla elevernas följsamhet och hierarkibildning.  

           Undersökningen skulle också kunna använda det som Bryman (2002) benämner för 

enkäter med pilotstudier och då använda kvalitativa studier som pilotstudier för att skapa 

svarsalternativ till en kvantitativ enkät. Vissa observationer var, som tidigare togs upp, 

strukturerade observationer för att effektivisera dessa och för att tydliggöra fenomen för 

praktikerna. Detta är nämligen en kritik av den strukturerade forskningen, att man har svårt att 

veta vilka variabler som ska undersökas. Därför har jag använt både ostrukturerade och 

strukturerade. En strukturerad observation fokuserar nämligen på ett fåtal punkter som kan 

tydliggöras med tidsangivelser eller ett tydligt observationsschema. En frågeställning i en 

strukturerad observation skulle kunna vara att se på den tid olika elever talar i det offentliga 

rummet eller i det informella samtalet och vilka elever som får följdfrågor av läraren eller 

övriga elever. I den metod som används menar Ohlsson (2002) att man inte ska komma med 

förslag till förändringar utan endast klargöra fenomen för praktikern. För att då hålla sig 

neutral och utan egna tolkningar kan en strukturerad observation vara lättare att förhålla sig 

objektiv till för praktiker, då den är mer fri från värderingar. En annan möjlig metod skulle 

vara etnografi och deltagande observationer, som är ett kvalitativt arbetssätt och baseras på att 

forskaren lever med gruppen denne forskar på. Detta likar den interaktiva forskningen med 

skillnaden att gruppen i etnografin inte får något tillbaka och inte får vara med att påverka 

forskningsinriktningen. Här är gruppen något som undersöks och forskaren ska förstå sig på 

denna (Bryman 2002, 2000, Svensson 2002 ). Valet är alltså en interaktiv forskning, eftersom 

praktikerns erfarenhet och kunskap är viktig att få ta del av och också för att jag ska kunna ge 

något tillbaka till den lärare som ger av sin tid och energi. 

            

5.2.1 Forskningsprocessen 
Den klass jag har valt att observera leds av en lärare som jag tidigare har haft som kollega. Vi 

har tillsammans reflekterat mycket kring gruppdynamik och därför kändes ämnet intressent 

både för henne och för mig. Dock hade jag andra grupper på gång, men lärarna upplevde att 

de redan hade så mycket att göra och ville därför inte delta i studien. Klassen finns på en liten 

f-6 skola och har två lärare ibland och jag observerar den ena. Gruppen är van med att ha 

andra vuxna i rummet då många kartläggningar har gjorts på olika elever i gruppen. Vid tre 

tillfällen observerade jag klassen. I min första observation har jag börjat med en halv timmes 
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ostrukturerad observation där jag försökt att skapa mig en bild av klassen och dess 

medlemmar, likaså lärarens agerande och uttryckssätt. Här har jag försökt identifiera möjliga 

informella ledare genom att se hur övriga gruppmedlemmar responderar på deras beteende. 

Jag kommer här nedan att i möjligaste mån återge skeendet genom "...en narrativt hållen 

beskrivning " som Bryman utrycker det (2002:176). Sedan gick jag in på att fokusera på 

läraren för att under 20 sekunder i taget, observera hur hennes relation till de elever som hon 

interagerar med ser ut. Fokuserar lärarens kommunikation övervägande på relation eller 

information under tiden. Här har jag haft en klasslista som jag markerar R för relation och I 

för information. Under 30 min observerade jag detta. Nästa 20 min fokuserade jag på 

elevernas kommunikation med läraren och om eleven kommunicerar med relation eller 

information i fokus. Under rasten återgick jag till ostrukturerad observation som fokuserade 

max fem minuter på varje liten grupp då klassen var utspridd på många platsen på skolgården. 

Efter rasten krävdes en paus för att skriva spontana tankar och reflektioner och jag återgick till 

klassen en halvtimma för vidare ostrukturerad observation.  

           I nästa skede träffade jag läraren och vi reflekterade över den helhetsbild av klassen 

som observationen beskrev, men även den kvantitativa strukturerade observationen visades 

upp. Tillsammans samtalade vi kring detta och kom gemensamt fram till de variabler som 

skulle studeras vid nästa observation men också vad den ostrukturerade observationen skulle 

fokusera kring. 

           Vid nästa observation i gruppen fortsätter min kvantitativa studie och sen studeras 

olika specifika relationer som vi tillsammans har kommit fram till. Dessa går att läsa om 

under rubriken ”Resultat och analys”. Denna gång studeras inte elevernas initiativ till 

kommunikation med läraren då detta inte kändes relevant längre. De hade nämligen inte några 

relationsskapande kommentarer utan fokuserade enbart på information. 

           Vid nästa reflektion har våra roller stabiliserats mer och läraren har nu förväntningar på 

vad studien ska visa. När det blir tydligt slår vi tankekullerbyttor tillsammans och det känns 

som att processen än mer kommer igång. Alla möjliga och omöjliga förklaringar får utrymme 

och vi gör en plan för nästa observation. 

           Den sista och avslutande observationen följer samma mönster som tidigare och nu 

skrivs allt samman och läraren får läsa ett utkast av hela uppsatsen som vi sen reflekterar över. 

Under sista reflektionen utvärderar vi studien och resultatet och tillsammans tackar vi 

varandra för gott samarbete. 

           Under hela processen har jag  läst andras forskningsresultat och i flera år har artiklar 

och texter om just informellt ledarskap samlats på hög för att nu plockas fram och 
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sammanställas till den litteraturgenomgång som finns är ovan. Ju mer vår kunskap har 

utvecklats i någon riktning desto mer har litteraturgenomgången fått ändra karaktär. I början 

var t.ex. genusavsnittet större och avsnittet med gruppen fanns inte ens.  

 

 

5.3 Analys och teoribildning 
Induktivt och deduktivt tillvägagångssätt är det vanligast förekommande i teoribildningen 

skriver Alvesson och Sköldberg (2008), men det som är bäst lämpat till min frågeställning och 

metod är abduktivt tillvägagångssätt som innebär att man noga tittar på ett exempel och dess 

underliggande mönster som man senare applicerar på andra för att se om den ställda teorin 

håller (Ibid.). Detta skriver även Svensson (2002) om och menar att detta är ett sätt att 

kompensera för den annars bristfälliga validiteten som kvantitativ forskning ofta brottas med 

framförallt med en pragmatisk utgångspunkt. Alvesson och Sköldberg beskriver det så här: 

”Det går ut på att, med utnyttjande av existerande kunskap och referensramar, finna teoretiska 

mönster eller djupstrukturer som, om de vore giltiga, skulle begripliggöra de empiriskt 

induktiva mönster eller ytstrukturer vilka påträffas - eller snarare framgått genom tolkning – i 

ett enskilt fall” (2008:57). Generaliserbarheten är inte heltäckande i interaktiv forskning, men 

däremot är bidraget till långsiktig teoriutveckling stor och den är viktigare enligt Ohlsson 

(2002). I ett aktörsinriktat forskningsprojekt är det svårt att nå en generell teori, men om 

forskaren är med och utforskar olika sammanhang bidrar denne till skapandet av abstrakt 

förståelse och kunskap med mer generell giltighet (Ibid.). 

          Skulle en induktiv teoribildning ha använts hade man förmodligen gått till väga på 

samma sätt som i grundad teori, där man skapar teorier i empirin och testar dessa mot tidigare 

teorier. En deduktiv metod hade snarare liknat positivismen och naturvetenskapen som arbetar 

med hypoteser. Här finns risken att man begränsar sitt sinne då forskningen går ut på att ge 

stöd till en redan formulerad teori. Den rena induktiva eller deduktiva teoribildningen 

existerar inte enligt Alvesson och Sköldberg (2008) utan man kombinerar dem ofta, men som 

Alvesson och Sköldberg skriver så tillför abduktionen andra möjligheter och skapar så ett 

djup som även Svensson (2002) berör när han skriver om den kreativa möjlighet som denna 

metod bjuder på. ”Analysen handlar här om att pendla mellan del och helhet (också mellan 

olika analytiska nivåer) för att få fördjupad förståelse och ökad insikt. I en abduktiv logik kan 

slutsatser inte dras på ett enda sätt, utan stimuleras av skilda perspektiv, kreativitet och 

associationsrikedom” (Svensson 2002 :180). Wigblad och Jonsson (2008) förklarar att i 
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induktiv och deduktiv metod pendlar man mellan teori och empiri, medan man i abduktionen 

går djupare förbi empirin och ned i praktiken. 

           Validitet och reliabilitet används ofta inom positivismen och anses inte kunna 

beskrivas inom den kvalitativa forskningen. Lindhult (2008) menar att det är bra att ta upp 

dessa begrepp för att visa på kvalitén i den interaktiva forskningen. Han skriver vidare att 

kunskap och lärande byggs av en effektiv organisering av forskningspraktik. Kvalité inom 

forskningen består av värde, relevans och trovärdighet. Generellt menar han att trovärdigheten 

inom interaktiv forskning är hög då det är stor autenticitet eftersom praktikerna som innehar 

förtrogenheten är med och skapar kunskapen. Svagheterna med interaktiva forskningen består 

av närheten och möjligheter till att skapa distans.  

 

5.4 Forskningsetiska överväganden 
Såhär skriver Vetenskapsrådet om observationer i skolor: 

 

Öppna observationsstudier, där deltagarna vet om att forskning pågår, 
används exempelvis när man vill studera arbetet inom olika organisationer, 
på akutmottagning eller skola. Observationerna bör utföras systematiskt 
genom observationsschema, anteckningar etc. Forskaren ska eftersträva 
objektivitet och ska försöka att inte påverka försökspersoner och skeenden.  
   (Gustavsson m.fl 2011:42) 
 

I dialog med rektor har vi beslutat att inte begära formellt samtycke från föräldrar utan endast 

informera om att studien kommer att äga rum i klassen. Detta på grund av uppsatsens ringa 

storlek och de få tillfällen klassen kommer att observeras men även att samtyckeskravet, 

enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, inte gäller i detta avseende. Såhär skriver de:  

 

I vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt 
känslig natur, kan samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare( t.ex. skolledning, lärare….) och eventuellt berörd 
tredje part. En förutsättning är då att undersökningen i förekommande fall 
sker inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter och på vanlig arbetstid.  

    (Vetenskapsrådet ) 

Dessutom menade rektorn att närvaron inte kommer att skada eller påverka eleverna på ett 

negativt sätt. Snarare är det, enligt min uppfattning, det motsatta då lärarna får tid till 

reflektion och det kommer att finnas fler vuxna i klassrummet vissa dagar. Möjligen skulle en 

konsekvens av forskningen vara att läraren inte får lika mycket planeringstid då viss tid går åt 

till reflektion kring forskningen men vinsten är förhoppningsvis större. 
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           På 1940- talet formulerade amerikanaren Robert Merton (i Gustavsson 2011) fyra 

etiska principer som forskningen ska följa. Dessa är än idag en god grund för 

forskningsetiken. Den första är connunism som innebär att forskningsresultatet ska komma ut 

i samhället. Denna studie är ju redan förankrad i samhället på så vis att praktikern får ta del av 

resultatet redan innan det är färdigställt. Vidare kommer den att publiceras i datanätverket 

”Diva”, så fler kan ta del av den. Den andra principen kallade han universalism vilket innebär 

att arbetet inte ska bedömas utifrån vem som gjort det utan att det ska kunna stå för sig självt 

och det är upp till varje läsare att avgöra i mitt fall. Den tredje principen är disinerestedness 

vilken behandlar forskarens egentliga syfte och motiv med undersökningen. Här vill jag 

förtydliga att intresset för hierarkibildning och informellt ledarskap länge har funnits hos mig 

och varit en kunskap jag har velat komma åt. Det är svårt att hitta studier i ämnet och därför 

var det intressant för mig att göra en sådan. Vidare, som jag också tagit upp tidigare, har ett 

syfte varit att pröva forskningsdesignen för att med större erfarenhet och färdighet använda 

den i en masteruppsats senare i min utbildning och förhoppningsvis även en 

doktorsavhandling någon gång. Några andra motiv till denna studie finns inte. Den fjärde och 

sista principen Merton formulerade var organized sceptcism. Denna princip innebär att 

forskaren själv ska ifrågasätta sina teorier och inte presentera ett resultat innan det har en 

tillräcklig grund att stå på. Som jag skrev när det gäller teoribildningen så har jag heller inte 

haft det som ambition, utan studien har enbart varit ett första steg i en abduktiv teoribildning 

och jag gör således inget anspråk på att vara generell i min teoribildning. Däremot har jag 

försökt att koppla så pass mycket tidigare forsknign till mina teorier så att den ska vara 

hållbar. 

           Att inte röja identiteten på deltagarna i studien har varit ett ansträngade arbete då jag 

ändå behöver förtydliga mina relationer med praktikerna. Men i denna kommun har vi små 

skolor och rektorerna har ansvar för flera skolor vilket gör att möjliga grupper som studien har 

gjorts på ökar. Likaså har jag arbetat på de flesta skolor i kommunen vilket också gör att det 

finns många möjliga kollegor som skulle kunna vara den praktikern jag valt. Med detta 

resonemang anser jag att studien fyller de forskningsetiska krav som ställs på 

samhällsvetenskaplig forskning.   

 



 

25 
 

6. Urval och avgränsningar av undersökningsobjektet. 
Ursprunget till studien är hur man som formell ledare kan påverka det hierarkibildning och i 

den interaktiva forskningsdesignen är det viktigt att praktikerna också får vara med i själva 

frågeställningen. Här har jag utgått från mitt tema och så har tiden fått utvisa var projektet 

landar. Studien har fokuserat på ett första steg i abduktionen d.v.s. att genom växelverkan 

mellan praktik och teori skapa en bild av ett underliggande mönster som jag reflekterar kring 

med en praktiker och dokumenterar eventuella förändringar i dennes handlande. Dock 

kommer jag inte att gå vidare och applicera min teori på andra grupper då detta inte ryms 

inom ramen för detta arbete. Men det skapar ändå en möjlighet för vidare teoribildning. Den 

interaktiva forskningen bygger på reflektionssamtal och där bör det vara fler som deltar för att 

fler kunskaper och reflektioner ska träda fram. Men vi har enbart varit två personer som 

reflekterat tillsammans för att på så vis underlätta det logistiska i studien. Om båda lärarna 

varit med skulle mer av deras planeringstid tagits i anspråk. Att ha flera klasser skulle också 

ha varit intressant men samma sak gäller där, eftersom studien enbart är gjord på en termin så 

finns inte utrymme för mer.  

           Att jag valde just den här gruppen med denna lärare var, som jag var inne på tidigare, 

mina tidigare erfarenheter kring samtal med läraren. Att sen rektorn var positiv till att jag 

skulle vara i den klassen bidrog också till att jag valde den. Studien är gjord i en glesbygd, 

vilket jag inte tror påverkar resultatet, men det bör nämnas i fall det skulle ha någon påverkan 

på det resultat jag har.  
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7. Resultat och analys 
Här nedan följer fallbeskrivningar och några personbeskrivningar med min omedelbara 

analys, som sen utvecklas i reflektionen.  Slutsatserna jag och läraren har dragit i våra 

reflektionssamtal presenteras i samband med reflektionsbeskrivningen. Avslutningsvis 

sammanfattas resultatet och analysen, det är även denna jag kommer att lägga tyngden på i 

min diskussion.  

 

7.1 Första observationen 
Klassen jag möter har läraren haft i ett och ett halvt år och har nu på slutet fått in en lärare till 

som resurs för att några elever har unika behov. På min första observation anade jag två ledare 

som gruppen hade valt ut. En pojke och en flicka. Flickan, som jag kallar Sara, hade även, av 

vad jag kunde tyda,  makt över pojken, som jag kallar Daniel. Detta syntes på hennes hållning 

när hon pratade med honom och han tittade ner mer och drabbades av blygsel i hennes närhet. 

Att de var utvalda till ledare anade jag av blickar och hur de ställde frågor i rummet. Så fort 

Sara pratade, tystnade de andra och lyssnade intresserat på vad hon sa. Många gick förbi Sara 

för att hon skulle få syn på dem. Tre pojkar, som jag vidare kommer att benämna som ”de tre” 

hade stort behov av bekräftelse och sökte detta hos varandra och även hos läraren. De tre var 

dock inte utvalda av gruppen och fick därför inte mandat av den för att leda. Men de stöttade 

varandra. Daniel skulle kunna färga gruppen mer men avstod från att ta det utrymme gruppen 

gav honom.  Kanske var han inte medveten om det, kanske ville han inte ha det. Det fanns ett 

flickpar som inte köpte gruppens val av ledare och de spelade som i en egen division. Dock 

hade de Daniel som referenspunkt och normbildare.  

           När jag går över till min strukturerade observation ser jag att läraren vänder sig till 

eleverna med både relations- och informationskommunikation. Tabellen här nedan visar alla 

eleverna och hur läraren tar kontakt med dem. För att förklara de olika symbolerna så innebär 

”R” relationsskapande, i stil med ”fin tröja” ”berätta mer”, ”vad hände sen?” påståenden som 

visar på att man uppmärksammar personen och vill ha en dialog och relation. ”I” är när det 

enbart handlar om information till eleven i stil med ”sitt ner” ”så här ska du göra”, ”Ta ett 

papper där”. Läraren är som jag skrev tidigare fysisk med sina elever och detta har jag 

markerat med ”H” som innebär att läraren lägger en hand på eleven. ”0” markerar att läraren 

inte tog kontakt med dessa elever.  
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Pojke 1:a obs.   Flicka 1:a obs.   

P 1 RRH   Tora RIRR  

Daniel RI   Sara IRRH  

P 2  Borta   F1 IIHR  

P 3 Borta   F2 RR  

P 4 R   F3 0  

Ismael RRR   F4 R  

P 5 Borta   F5 IIRRII  

P 6 IRRII   F6  0  

P 7 R   Maria 0  

 

Jag kan se två personer som får extra mycket uppmärksamhet under undersökningstiden. En 

av de tre och en av det flickpar jag nämnde ovan. Läraren har dock mycket relationsskapande 

samtal där hon visar intresse för elevernas egna tankar och vill lyfta dem. Det är fem flickor 

som inte får någon uppmärksamhet under dessa 30 minuter. Dock får alla pojkarna det. När 

jag senare tittar på vilken typ av kommunikation som eleverna använder när de tar initiativ till 

kommunikation, så är det enbart informationskommunikation. Nu har två av de tidigare fem 

flickorna påbörjat kommunikation med läraren, men fortfarande är det tre flickor som inte får 

någon interaktion med den formella ledaren. Dessa tre kommer jag att följa vidare i nästa 

observation. Men interaktionen med Daniel och Sara då, jo läraren söker också kontakt med 

dessa ledare med relationsskapande kommunikation. Min analys av denna observation handlar 

om ledarna. När läraren arbetar ser det ut som att hon går till alla i rummet. Hon väljer även 

de tysta och ber de högljudda att vänta. Detta är hon mycket tydlig med. Därför förvånar det 

mig att det är fem flickor som under en halvtimme inte blir uppmärksammade av läraren och 

tre som under en timme inte har någon kontakt med henne. Kanske är läraren så mån om att 

alla ska prestera lika bra, så att hon hjälper dem som inte är så självgående för att de ska 

kunna prestera lika bra som de självgående. Utgångspunkten för reflektionssamtalet blir 

följande frågor: Har läraren skapat Sara och Daniel till ledare eller har hon anammat dem? 

Borde inte alla uppmärksammas lika mycket? Det är kanske en omöjlig uppgift och kanske 

onödig? De kommer troligtvis att klara sig ändå. Kan man då rationalisera bort dem? Hur 

påverkar det gruppen? Jag tror att detta påverkar statusen i gruppen och att det även ger några 

sämre möjligheter till att ta plats i det offentliga rummet. 
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7.2 Första reflektionen 
I mitt samtal med läraren visar jag på mina reflektioner kring de informella ledarna och hon 

bekräftar det jag upplevt. Hon har dock inte utvalt dem, då Sara inte riktigt axlar 

ledaruppgiften utan missbrukar den till sin egen fördel. Hon upplever att gruppen inte mår 

riktigt bra med Sara som ledare och att Sara inte heller utvecklas positivt med den rollen, så 

hon skulle vilja se ett ledarbyte. Möjligen att Sara får någon som kan avlasta henne så att hon 

kan finna en trygghet och ett annat lugn. Vi diskuterar hur detta skulle kunna gå till. Den 

flicka som hon ser som potentiell ledare är en trygg och stabil individ som i dagarna har börjat 

umgås med Sara. Denne potentiella ledaren kommer jag vidare kalla Maria. Vi kom överens 

om att läraren skulle hjälpa och stödja Maria genom coachande samtal och att synliggöra 

underliggande maktstrukturer. Till exempel: ”Nu gör du som hon säger fast du vet att det är 

fel, och att du egentligen inte vill.” För att hon inte ska bli ännu en understödjare till Sara utan 

kunna avlasta henne. Hon har ibland haft coachande samtal med några elever i gruppen så det 

är inte något märkvärdigt. 

           Läraren ser också Daniel som en potentiell ledare men håller med om att han inte 

kliver fram. Detta tror hon beror på att Daniel inte orkar axla ett ledarskap i gruppen ännu. 

Läraren påvisar dock en annan pojke som idag har hög status och som alla lyssnar till. Jag 

kallar honom Ismael. Ismael är en snäll kompis som ofta påvisar orättvisor. Han är mycket 

artig och orädd. De andra eleverna har stor positiv respekt för Ismael. Men tyvärr tror läraren 

att det finns faktorer som gör att hans status kan sänkas om några år och då ser läraren att 

Daniel skulle vara en bra avlastare.  

           När vi tittar på hierarkier så kommer också en flicka på tal som har väldigt låg status. 

Henne kallar jag Tora. Henne önskar läraren att höja och kämpar för att få henne att ta plats i 

gruppen.  Idag är Tora en mycket tyst individ som har en extrem tystnadstolerans (som jag 

skrev om under rubriken ”Hur kommunicerar vi?). Detta bidrar till att de andra eleverna blir 

rastlösa i hennes sällskap.  

           De tre som är rastlösa och önskar sig ledarpositioner är några som läraren har arbetet 

mycket med och verkligen varsamt men bestämt arbetet upp relation med. Det gör att de idag 

respekterar henne som ledare och har stort förtroende för henne. Hon beskriver dock att en av 

de tre har svårt när andra lärare kommer in i gruppen. Trots att de har haft en resurslärare i 

mer än en termin i gruppen så når denne inte fram till eleven. Men att de tre skulle ha någon 

större eller mindre status i gruppen ser hon inte. De är som en egen fristående grupp som 

bekräftar varandra och söker trygghet i varandra. Läraren beskriver det jobb hon har gjort med 

gruppen. Hon jobbar mycket med att se varje elev genom att lyssna på dem och lägga sin 
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hand på deras axel. Hon upplever att den fysiska beröringen handlar om tillit och att de elever 

som hon inte fick röra i början nu söker efter fysisk kontakt. Hon säger att ”Eleverna ska 

känna att de finns här inne.” Och så pekar hon på sitt hjärta. När hon beskriver sitt ledarskap 

bygger det på stort förtroende. Lärande och utveckling bygger på inre motivation. Hon har en 

bra relation till varje elev och hon vill att de ska känna att hon finns för dem. Detta är något 

jag lägger märke till i observationen, att hon trots att en av de tre ropar och söker hennes 

uppmärksamhat så går hon till Tora och sätter sig en stund och hjälper henne. Men är hon för 

nära dem? Får de själva utrymme att komma till henne eller är hon för ivrig att visa sin 

önskan att vara dem nära? Om vi tittar på genuskommunikationen ovan; är då läraren för 

kvinnlig för att det ska passa med det maskulina genus som Sara visar? Sara upplevs som 

tävlingsinriktad och hierarkiklättrare. Ser hon läraren som en ledare eller som en i gruppen 

som hon kan sätta sig över? Dessa frågor återkommer jag till.  

           Vi kommer överens om att jag vid nästa observation ska studera Tora och i vilka 

situationer som hon kan blomma. Relationen mellan Ismael och Daniel ska vi låta bero då det 

i dagsläget inte är aktuellt med någon förändring. Observationen ska även fokusera på 

relationen mellan Sara och Maria, d.v.s. vem av dem som leder relationen och hur man skulle 

kunna stärka Maria om det behövs. Läraren ska börja ha samtal med Maria och dessutom visa 

på dolda mönster, som t.ex. ”varför gör du som hon säger utan att själv tänka efter vad du 

vill?” Detta är något läraren har gjort och det har förmodligen bidragit till att gruppen idag har 

relativt låg hierarkibildning.    

 

7.3 Andra observationen 
Denna gång inleder jag med en strukturerad observation som fokuserar på vem läraren tar 

kontakt med och om det handlar om relation eller information, detta för att se om det har skett 

någon förändring sen sist. För att återigen förklara de olika symbolerna så innebär ”R” 

relationsskapande, i stil med ”fin tröja” ”berätta mer”, ”vad hände sen?” påståenden som visar 

på att man uppmärksammar personen och vill ha en dialog och relation. ”I” är när det enbart 

handlar om information till eleven i stil med ”sitt ner” ”så här ska du göra”, ”Ta ett papper 

där”. Läraren är som jag skrev tidigare fysisk med sina elever och detta har jag markerat med 

”H” som innebär att läraren lägger en hand på eleven. ”0” markerar att läraren inte tog kontakt 

med dessa elever. De elever som har egen lärare satt i klassrummet, men hade en egen 

pedagog hos sig hela observationstiden, vilket bidrog till att de plockades ur undersökningen. 

Många var borta vi de tillfällen jag besökte gruppen och det bidrar givetvis till att den blir lite 



 

30 
 

missvisande utifrån normala kriterier. Men utifrån gällande kriterier är detta resultatet. Så här 

ser det ut om man jämför med förra gången: 

 

 

Pojke 1:a obs. 2:a obs  Flicka 1:a obs.  2:a obs. 

P 1 RRH IRHRIRRR  Tora RIRR 0 

Daniel RI RIRHH  Sara IRRH HRH 

P 2  Borta Borta  F1 IIHR 0 

P 3 Borta Borta  F2 RR IRIH 

P 4 R HRRRRI  F3 0 R 

Ismael RRR Egen lärare  F4 R RR 

P 5 Borta Borta  F5 IIRRII RIRIII 

P 6 IRRII Egen lärare  F6  0 Borta 

P 7 R Borta  Maria 0 IR 

 

Något som bör uppmärksammas är lärarens uppmärksamhet på Maria kontra Sara. Den blir 

tydlig här. Likaså ser vi att några flickor inte får någon uppmärksamhet vid första tillfället, 

vilket inte är gällande med pojkarna där alla närvarade och får någon form av 

uppmärksamhet. Vid andra tillfället när två pojkar har egen lärare får de tre pojkarna som 

finns tillgängliga så mycket mer uppmärksamhet än flickorna. De som inte får någon 

uppmärksamhet första tillfället får dessutom lite uppmärksamhet vid nästa tillfälle. Nollorna 

finns enbart representerade i flickstapeln. 

            Vidare fokuserar jag på Tora, Sara och Maria. Tora har extremt hög tystnadstolerans 

och detta bidrar till att många blir frustrerade kring henne. De som inte har tid att vänta går 

vidare. Men denna gång arbetar klassen parvis och hon är med en flicka som har stort tålamod 

och väntar ut henne. I parsituationen pratar Tora, skrattar och ler. När det kommer en vuxen 

blir hon tyst och svarar enbart på frågor. I stora gruppen berättar hon om en leksak hon har 

med, något som hon är trygg med och som hon själv är expert på. Då är det inte några 

problem. Hon ser ut att njuta av hela gruppens uppmärksamhet. Men observationen 

fokuserade också på övriga gruppens beteende mot Tora och här finns det saker som är dolda 

för läraren. En av flickorna är rent av elak mot henne och när det sker syns det på henne att 

hon reagerar med slutenhet. Sara sitter och hoppar på Toras rygg och i ögonen anar jag smärta 

men ändå ler hon. Hon ler ett leende som jag upplever inte når ögonen.  
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           En rubrik på ett observationstema var ”Sara kontra Läraren”. Här utspelar sig en 

mycket förklädd maktkamp. Sara styr läraren så att denne gör uppgifter åt henne, något som 

läraren inte gjorde hos någon annan. Sara håller sig på informationsplan och läraren på 

relationsplan. Likaså hånar hon läraren för att denne inte såg ett stavfel. Detta låter läraren 

passera. Däremot tar hon upp när Sara styr med en kamrat. När jag i bakgrunden frågar 

läraren om hennes relation med Sara så berättar hon att Sara har det tufft och behöver 

trygghet. Läraren har fått höra från Saras mamma att hon som lärare står Sara nästan lika nära 

som mamman själv. Läraren har alltså en viktig roll i Saras liv. När jag mot slutet går in i en 

mer deltagande observation för att se hur de reagerar på en okänd vuxen så reagerar Sara med 

stor återhållsamhet och osäkerhet. Först när jag bekräftar henne vågar hon möta mig. 

           Relationen mellan Maria och Sara är som bortblåst. Maria har varit sjuk en tid och det 

kan påverka menar läraren när detta påtalas. När Maria går fram till det par som Sara ingår i, 

pratar hon enbart med Saras parkamrat. Något som dock fångar min uppmärksamhet är 

lärarens reaktion på Maria. Läraren har en stor distans till Maria. Hon söker inte upp Maria på 

samma sätt som hon söker upp Sara och under en runda glömmer hon helt sonika bort henne 

och hoppar över henne. Kan det vara så att läraren upplever Maria så stabil så att hon inte 

behöver samma uppmärksamhet som Sara och är det detta som har bidragit till att Sara har 

fått ledarrollen trots att Maria kanske hade axlat den på ett annat sätt?  

           Min analys kring denna observation visar på dolda mönster som indikerar att här är en 

lärare som i sin iver att få alla elever i ett horisontellt relations- och trygghetsplan skapar nya 

hierarkier som bygger på trygghetsbehovet. Vissa behöver mer uppmärksamhet för att komma 

upp i de andras trygghetsnivå. De trygga eleverna ser kanske inte trygghetsbehovet hos sina 

kamrater utan enbart den tid läraren lägger på dem vilket i sin tur signalerar hur viktiga de 

otrygga är. Vilket i sin tur ger dem ledarpositioner. Den låga positionen i hierarkin förstärks 

av kamrater och maktkamperna blir förklädda i lekens anda. Om någon konfronterat Sara 

hade hon kunnat hävda att de bara lekte häst, något Tora tycker om. 

 

7.4 Andra reflektionen 
När vi träffas denna gång tar läraren genast upp Maslows behovshierarki och uttrycker en 

frustration kring hur föräldrar inte hjälper sina barn med sömn och de elementära grunderna 

för att få vardagen att fungera. Senare i reflektionen får vi anledning att återkomma till denna 

hierarki. Vi sitter återigen och tittar på klassfotot och jag får se hur mycket hon tycker om 

eleverna. Vi börjar diskutera tryggheten hos dem och vem hon ser som trygg. Daniel och 
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Ismael är trygga men annars är det en ganska otrygg grupp. Många är dock på väg och det 

sker mycket utveckling i gruppen. Läraren upplever att det har börjat röra sig ganska mycket 

nu på slutet. Saras tidigare position har börjat ifrågasättas och istället ser hon en annan flicka 

som har goda relationer med många som får mer plats i gruppen vi kallar henne Hanna och 

hon har inte nämnts tidigare. Marias möjliga inblandning i ledarskapet har falnat. Hon var 

uppe och testade men det var inget för henne, så hon har nu återgått till sin trygga plats i 

gruppen. Vi beslutar att lämna henne och inte ha några coachande samtal med henne.  

           När jag visar mitt schema från observationen och frågar vad hon ser så blir hon lite 

fundersam kring nollorna och tankarna börjar snurra. ”Ja, det är så”, säger hon lite 

fundersamt. Jag blev själv förvånad över dem, då hon så aktivt söker upp de tysta som inte 

söker hennes uppmärksamhet men det hjälps inte. De får ändå mindre uppmärksamhet. När 

jag berättar om min teori kring hennes önskan att få alla trygga och att detta kan skapa 

hierarkier, håller hon dock inte med. När vi återigen tittar på schemat ser hon att Daniel är 

trygg men får ändå mycket uppmärksamhet. P1 är otrygg och får mycket uppmärksamhet men 

har definitivt ingen ledarposition så det tycker hon inte att man kan utläsa ur schemat. 

Däremot ser hon att hon ägnar mer tid åt dem som behöver hjälp att komma igång med sitt 

arbete. De som behöver stöttning och motivation. Och jag lämnar tanken kring trygghet för en 

stund.  

           Vi går vidare in på Tora och när jag berättar vad jag har sett blir hon nedstämd. ”Tänk 

att jag inte såg det, jag var ju i klassrummet,” säger hon. Att det var så att de andra var öppet 

otrevliga emot henne hade hon ingen aning om och detta vill hon bli mer aktiv i. När vi talar 

om Tora och att Sara satt på henne så kommer vi automatiskt in på Sara och läraren har 

uppmärksammat mer och mer vad hon gör mot läraren själv och mot andra elever. Att Sara är 

en elev som förbryllar oss är vi överens om och nu kommer frågan: Hur blev hon ledare? Då 

kopplar läraren själv tillbaka till min teori kring lärarens uppmärksamhet och menar att Sara 

var väldigt tyst och blyg tidigare och då jobbade både skolan och hemmet med att öka hennes 

status och plats i rummet. Hon uppmuntrades att ta för sig och ta plats. Och nu har det slagit 

över. Nu måste hon bromsas istället, menar läraren. Vi återkopplar då till Maslows 

behovshierarki och jag berättar om hans revidering kring tryggheten kontra 

självförverkligandet. Om nu Sara forcerades att lämna tryggheten för att utvecklas kanske hon 

har svårt att hitta tillbaka till den. Detta håller läraren med om och funderar på vilka 

konsekvenser det fått för Sara. Hur hade man kunnat göra istället? Vi pratar om det en stund 

och en tanke hade varit att uppmuntra Hanna som då var Saras närmsta vän så kanske hon i 
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sin tur hade kunnat uppmuntra Sara på ett mer avslappnat vis. Dessutom hade Hanna haft en 

tryggare grund för att kunna axla och uppmuntra fler i gruppen.  

           Detta för mig vidare in på Tora. När jag observerade henne såg jag att hon blev 

besvärad av den vuxnes uppmärksamhet. Kanske ska man där istället hjälpa till att uppmuntra 

och uppmärksamma hennes vänner som kan hjälpa och bära henne tills hon är redo att kliva 

fram eftersom de vuxna besvärar henne. Man bör möjliggöra fler tillfällen för henne att få 

positiva speglingar av sig själv.      

 

7.5 Tredje observationen 
Vid detta tillfälle är inte Sara där och därför ökar fokus för min observation på Tora och hur 

gruppen bemöter henne. Kulturen i gruppen tillåter en hård attityd mot henne och om de kan 

tillrättavisa henne gör de gärna det. Framför allt en flicka som själv inte är självklar i 

ledningen. Hon kommenterar Toras kläder, arbete och beteende. Men det som fascinerar och 

möjligen attraherar med Tora är att hon nu inte verkar bry sig. När hon tittar på två flickor 

som viskar och den ene glor tillbaka på henne, fortsätter hon att titta varpå den gloende ler 

och tittar bort. Då ler även Tora ett förstulet leende. Jag upplever att hon har en inre styrka 

som de andra inte kan slå sönder. När det blir rast springer hon först ut och samlar kraft hos 

sin storebror som gungar henne en stund. Sen hittar hon några barn ur andra årskurser som 

leker en lek hon kan och hon ansluter sig till leken resten av rasten. Men det fascinerande är 

ändå att när det ringer in är hon snabb att springa in till klassrummet tillsynes full av energi 

och glädje. Väl inne sätter hon sig och läser tyst länge och engagerat. Nästa lektion bjuder på 

parövning igen och nu har läraren satt henne med en pojke med relativt lång tystnadstolerans. 

Efter en stund finner de varandra på ett arbetseffektivt sätt. De jobbar och har samtidigt kul 

tillsammans. Han får henne att skratta på ett sätt som jag tycker når ögonen och hon hjälper 

honom att vara noggrann med uppgiften. Det är ganska stimmigt i klassrummet men det 

märker inte dessa två utan är helt uppslukade av uppgiften. Här syns tydligt att Tora trivs och 

kommer till sin rätt.  

           På denna lektion händer också något annat som vittnar om lärarens stora hjärta för 

klassen och hur hon visar det. En elev kommer för sent och när hon redan i kapprummet 

fångar upp honom får hon veta att han sovit borta och inte ätit någon frukost, varpå hon ger 

honom en banan och meddelar föräldrarna att de behöver komma med frukost åt pojken. Efter 

rasten dyker mamman upp med frukost och då har pojken blivit osams med en kamrat. 

Läraren ber kamraten komma och prata men denne vill inte prata. Läraren förstår att det beror 
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på något och lämnar försoningen pojkarna emellan tills situationen är annorlunda. Sen tar hon 

med sig de två pojkarna till ett avsides rum och de får reda ut sin osämja. Detta lyckas så bra 

att de efteråt kan samarbeta som par i paruppgiften. Efter lektionen samtalar vi lite om vad 

som hände och läraren berättar att hon har en kunskap kring dessa pojkar som gör att det 

behöver ske på detta vis för att det ska fungera. Men att det är oerhört viktigt att ta tag i 

konflikter som dessa för att de ska kunna släppa dem. De behöver ledning och hjälp. Detta 

behöver prioriteras för att skolarbetet ska fungera. Lärarens närhet till eleverna påverkar deras 

val av ledare något jag behandlar vidare i tredje reflektionen.   

           Min strukturerade observation denna gång skedde när gruppen var engagerad i en 

uppgift och därför ganska högljudd. Detta medförde att jag inte hade möjlighet att höra vad 

som sades utan har därför enbart markerat med kryss de personer läraren väljer att interagera 

med. 

 

 

Pojke 1:a obs. 2:a obs  3:ie obs Flicka 1:a obs.  2:a obs.   3:ie  

P 1 RRH IRHRIRRR XH Tora RIRR 0              X 

Daniel RI RIRHH XX Sara IRRH HRH    Borta     

P 2  Borta Borta XH F1 IIHR 0  XHXXXHX 

P 3 Borta Borta     XXXXHHXHXH Hanna RR IRIH         H 

P 4 R HRRRRI XXX F3 0 R             XX 

Ismael RRR Egen lärare Borta F4 R RR         XXX 

P 5 Borta Borta X F5 IIRRII RIRIII      0 

P 6 IRRII Egen lärare HXXHHX F6  0 Borta       0 

P 7 R Borta HX Maria 0 IR            XX 

 

Utifrån denna tabell kan vi läsa att det finns några elever som får mycket mer uppmärksamhet 

än andra. Se till exempel på P3 och P5. Båda var borta de två första tillfällena men vid tredje 

observationen behandlas de väldigt olika. Vad det beror på är att dessa behöver mer hjälp att 

jobba menar läraren. Men vad får det för konsekvenser för rollfördelningen i gruppen? Detta 

är bara en liten del av undervisningstiden men om man till exempel tittar på F6, F3 och Maria 

så ser vi att det börjar likna ett mönster som troligen påverka relationen mellan dem och 

läraren. Kanske de väljer en informell ledare som de ger högre mandat att leda dem, ett 

kompisrelaterat ledarskap.    

           Min analys kring denna observation säger mig att parsituationen skapar viktiga 

relationsskapande tillfällen. När de blir fler i större grupper är det inte samma 
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beroendeförhållande som vid just parövningen. För att hjälpa gruppmedlemmar att reda ut 

konflikter måste man, enligt mitt resonemang, ha kunskap om hur de bäst gör detta och det 

bygger på reflekterad erfarenhet. Att dessa konflikter annars kan hindra gruppmedlemmen att 

utföra ett fullgott arbete vittnar läraren om här. Det handlar alltså om att möjliggöra 

relationsskapande möten för att skapa trygghet i gruppen.  Dessutom ger min analys av min 

strukturerade observation att ledaren kan förstärka den informella ledarens roll genom att inte 

skapa lika starka relationer med alla i gruppen. På så vis kan de välja att istället följa den 

informella ledaren, som på detta vis får fler understödjare.   

 

7.6 Tredje reflektionen 
Denna gång är våra rutiner inarbetade. Vi hämtar vårt kaffe och slår oss vant ner bredvid 

varandra. Jag frågar hon svarar, tänker och svarar igen. Svaret genererar en ny tanke och vi är 

igång. Nu reflekterar vi över vad som hänt sen vi började och läraren menar att hon ser stora 

skillnader. Hennes medvetenhet kring hur viktig hon är för gruppen har bidragit till ett 

förändrat beteende. Hon vet att hon har makt att lyfta Tora. Hon ser också skillnader i hur 

gruppen behandlar Tora. Tora tar för sig mer. Till och med så pass att hon rent fysiskt värjer 

sig mot en av de tre pojkarna som tar för sig mycket. Även mandatet att minska fokus på Sara 

tar vi upp.  Där agerar gruppen annorlunda. Läraren måste gå varsamt till väga så att Sara 

hittar tryggheten igen och det tror hon att hon kan få till genom Hanna. Att plocka av henne 

ett ledarskap utan att fånga henne i fallet vore förödande är vi båda överens om så det bör ske 

och det sker sakta och varsamt. Läraren hjälper Sara att fokusera på klasskompisar och lär 

henne att relationer är viktiga.  

           Tystnadstoleransen har läraren också börjat tänka på så när hon går fram till ett par 

som samarbetar ser hon till att båda får prata och vänder sig till den tystaste för att träna den 

pratglade att vänta och lyssna. 

           Jag frågar henne om de lärdomar hon mest tar till sig efter denna studie och hon menar 

att man som ledare påverkar gruppen så mycket mer än man tror. Det hade hon aldrig tänkt på 

även om hon har förundrats över Ismaels roll och hur hon kan hjälpa Tora. Eftersom jag själv 

är kritiskt lagd frågar jag henne om hon verkligen tror på det vi pratat om. Stämmer detta 

verkligen? Då hänvisar hon till det jag skrivit att om man som ledare är den person som 

gruppen refererar till och litar till dennes omdöme så har ledaren också den makten att visa 

vilka personer som är viktiga och också de som bör få plats i gruppen. Hon ser detta tydligt nu 

i gruppen och hur hon kan hjälpa gruppen att än mer se varandra. 



 

36 
 

           När vi går igenom tabellen denna gång lider hon och säger att hon tycker att det är 

jobbigt att flera elever får så lite uppmärksamhet. Det syns på hela henne att det är jobbigt, 

men vilka alternativ finns när man har en grupp med så speciella behov. Hon vet att om hon 

inte sitter med Ismael så kommer detta att drabba de andra på ett än värre sätt. Nu är det mer 

aktuellt än någonsin berättar hon när kommunen har stora sparkrav och all förstärkningsresurs 

ska tas bort. Här känner hon att hon inte har makt att förändra. Även om hon nu mer än 

tidigare försöker se alla så är några elever i större behov av hennes hjälp och den kan hon inte 

neka dem. Denna gång har hon läst igenom hela utkastet av denna uppsats och vi reflekterar 

även kring metoden. Det presenteras här nedanför under rubriken ”Metodreflektion”.   

7.7 Resultatsammanfattning 

Här ovan har vi följt en grupp som har haft två informella ledare. Båda har läraren indirekt 

valt. Det ena är Ismael som behöver mycket stöd i sin undervisning och därför får mycket 

uppmärksamhet av lärarna. Den andra är Sara som uttryckligen fått som mål att ta mer plats i 

gruppen. Detta har hon gjort och nu anar vi att det har gått över hennes förmåga och hon 

behöver hjälp att backa. Två elever som också har hög status (Hanna och Daniel) är mer valda 

av gruppen då de är duktiga på att skapa och upprätthålla relationer. De har ingen tydlig 

ledarroll i dag men man kan ana att det kommer.  Att minska hierarkier handlar inte enbart om 

att sänka statusen på ledarna utan också att höja statusen på dem med låg maktposition. Här 

har vi sett Tora som har fått uthärda elakheter från andra gruppmedlemmar. Nu har läraren 

uppmärksammat henne mer och läraren ser att Tora får annan respekt hos de andra eleverna. 

Tora trivs i att jobba parvis vilket ger henne en plats i gruppen genom den stärkta relationen. 

           Läraren kunde i början inte se att hon hade bidragit till valet av informella ledare, men 

desto längre studien fortskred såg hon sin egen inblandning i skapandet av informella ledare. 

Den typ av ledarskap hon använder sig av består mycket av tydlighet, möjliggörande och 

dialog med eleverna. Hon känner dem och deras livsberättelse. Relationen är viktig för henne 

och hon ser till att eleverna inte har något grundläggande behov som stör dem (som hunger, 

arga känslor…). Att hjälpa till med konfliktlösning tar hon på allvar för att eleverna ska lära 

sig det. Hon har erfarenhet av att konflikter annars kan blomma upp vid olämpliga tillfällen 

och att kunskapsutvecklingen blir lidande av de blockerande känslorna. 

           Ledaren, och i det här fallet läraren, upplever att hon efter den här studien ser att hon 

påverkar gruppen mer än hon tidigare har trott. Hon förundrades över de roller som eleverna 

fick, men kunde inte se sin egen roll i denna rollfördelning. Nu kan hon det och upplever att 

hon har fått ytterligare ett redskap för att arbeta med i gruppen. 
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7.8 Slutanalys 

I min analys av resultatet har jag varit mycket lösningsinriktad. I stället för att jag som i 

vanliga fall har förtydligat ett skeende har jag gått vidare med praktikern för att se vilka 

handlingar som förbättrar situationen. Här kommer den pragmatiska ansatsen att framträda 

extra tydligt. Om hierarkibildningen sker på bekostnad av kunskapsutvecklingen så kan man 

som ledare fokusera på den och veta vad man kan göra. Här är mina tankar kring just detta. 

           Resultatet pekar på att en ledare bör ha en så bra relation till gruppen så att alla känner 

sig trygga. Börjar det skapas hierarkier kan ledaren undersöka om det ligger några konflikter 

som skapar oro i gruppen, vidare är det viktigt att ge alla i gruppen lika mycket 

uppmärksamhet i det offentliga rummet. På så vis visar ledaren hela gruppen att alla är lika 

viktiga. Här har ledaren försökt att stärka dem som skapar relationer till andra och möjliggöra 

för alla att stärka relationerna till de andra i gruppen. Detta gör att de sociala individerna får 

större mandat att hålla ihop gruppen. Det handlar alltså om att möjliggöra relationsskapande 

möten för att ge trygghet till gruppen. Men det absolut viktigaste är att ledaren har tillfällen 

till informella förhandlingstillfällen med varje enskild gruppmedlem. Detta för att ledaren ska 

bli en viktig person som de kan referera till och på så vis få mandat att leda gruppen.   

7.7 Metodreflektion 
Under denna rubrik kommer jag att reflektera kring de för- och nackdelar jag upplever med 

den interaktiva forskningsdesignen men också dess funktion gentemot min frågeställning. 

 

7.7.1 Det pragmatiska dilemmat 
Något som diskuteras i litteratur kring interaktiva forskningen är närhet och distans (se bl.a. 

Svensson 2002).  Men Wigblad och Jonsson (2008) belyste hur viktigt förtroende och närhet 

var och att man här gott kan göra forskningen på hemmaplan för att minska tiden för 

förtroendeskapande. Men att man då måste vara väl medveten om den distans som krävs för 

att kunna reflektera på ett konstruktivt sätt. Likaså belyser de vikten av att inte ta parti för 

någon eller något utan hålla sig så neutral som det är möjligt. Eftersom förtroendet är viktigt 

valde jag en lärare jag arbetat med för några år sedan och den rektor jag fortfarande är anställd 

under. Tidigt märkte jag dock hur lätt man hamnar i kläm i just partifrågan och jag som är 

anställd av denne rektor hamnar också i ett maktfält som kan påverka min bedömning av 

situationen. Rektorn upplevde nämligen att en elevgrupp hade problem med hierarkibildning 

medan läraren menade att detta inte alls var gruppens bekymmer. När jag, för mig själv, 
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tydliggjorde att jag inte behöver ta personlig ställning så blev det lättare. Om läraren inte 

upplever hierarkibildning så är det vad läraren upplever som bekymmer som studien ska 

inrikta sig på. 

           Distansen till praktiken och närheten till forskarvärden är något Svensson (2013) 

problematiserade kring när han sa att han ser bekymmer i att doktorander använder metoden 

då de inte är tillräckligt präglade av den vetenskapliga kulturen. Han menar dock att den går 

att göra på doktorand-, master och även magisternivå. Den lösningsinriktade närheten bidrar 

till att jag tenderar att uttrycka mig normativt i vissa avseenden. Eftersom denna uppsats 

skrivits nästan uteslutande på distans har närheten till övriga studenter och handledare varit 

sparsam. Här har kontakten med forskarvärden varit genom artiklar kring andra studier vilket 

har bidragit till litteraturgenomgången här ovan. Här skulle jag rekommendera att man i alla 

fall tog tillvara på de handledningserbjudanden som universiteten erbjuder. 

          Ett problem jag har stött på är att man är beroende av praktikerns medverkan på ett 

påtagligare sätt. Om jag skulle bedriva forskningen själv hade jag kunnat arbeta i ett högre 

tempo. Under arbetet har det stannat upp några gånger för att praktikerna har varit sjuk eller 

har haft svårigheter att delta. Denna beroendeställning har bidragit till en viss ineffektivitet då 

praktikern också är med och styr inriktningen på studien. Men när vi möts och sitter ner så 

känner jag värdet av att ta del av hennes kunskap och erfarenhet. Hon arbetar och reflekterar 

över just de frågor jag arbetar med. Och därför var valet av medkunskapare lätt att ta då jag 

redan innan viste att hon hade reflekterat över dessa frågor. Här kommer återigen värdet av 

redan inarbetad närhet. Hon delar ogenerat sina bekymmer och funderingar. Att kunskapen 

kommer i direkt användning bidrar också till ett stort värde. Även om ingen annan har 

användning för den så har praktikern och jag det och det kommer minst en grupp till gagn.  

 

7.7.2 Den kritiska teorins dilemma         
Den kritiska delen i studien är också värt att reflektera kring och här ser jag svårigheter som 

att jag själv varit medskapare av mönster, vilket jag återkommer till. Men ett annat bekymmer 

är att lägga fram denna kritiska analys av resultatet för praktikern. Någon gång har jag fått 

förtydliga det positiva i hennes undervisningssätt eftersom jag ofta tittat på brister eller 

mellanrum, det hon inte ser, det hon inte gör o.s.v. Jag har sett att det påverkar henne och 

ibland blir hon ledsen. Som när hon såg att hon prioriterade bort de elever som var 

självgående. Här är återigen vår tidigare relation en bra grund att stå på, så hon också kan 
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ifrågasätta det jag säger. Jag upplever att de maktpositioner som kan uppstå under 

reflektionen inte har funnits här och detta bekräftar också praktikern.   

           Jag upplever dock, som jag tidigare nämnde, att jag har svårare att se det underliggande 

och fördolda då jag för några år sen var medskapare av den kultur som hon idag arbetar i. Det 

är med andra ord svårare att hålla distansen just som författarna i både Gunnarsson (red.) 

(2008) och Svensson (red.) (2002) beskriver. Om jag dessutom hade arbetat i organisationen 

nu hade det varit nästintill omöjligt. Men eftersom jag har varit tjänstledig en längre tid och 

ägnat mig åt akademiska studier så kan jag ändå hålla viss distans till verksamheten. 

7.7.3 Relevans för studien 
Studien har endast pågått en termin varav det endast varit några veckor mellan första 

observationen och sista reflektionen. Jag upplever att denna metod kräver ett längre 

tidsintervall så att man skulle kunna se större förändringar. Nu var en elev sjuk en vecka och 

då hann det inte bli någon skillnad mellan två observationer. Detta medför att jag vid den sista 

observationen kände att det inte var så mycket mer att studera. Den kunskap som vi 

reflekterade över hann inte slå rot i läraren för att vidare bidra till något ändrat beteende utan 

var fortfarande uppe i tankestadiet när det var dags för nästa observation. Jag kan dock se att 

hon tänker mer på att jag är där och hon blev mer observant på de saker jag observerade. Men 

en slutsats är att magisternivå för interaktiv forskning är svår eftersom det är så kort tid. 

           Praktikern vittnar om ett mycket positivt intryck av den här metoden. Hon tycker att 

det har varit givande och att det var värt den tid det tar av henne. Hon förtydligar också att 

hon tror att den relation vi hade sen tidigare var en förutsättning för att vi skulle komma så här 

långt. Likaså upplever hon att mitt sätt att framställa observationerna har skapat nyfikenhet i 

stället för en känsla av anklagan. Hon belyser vikten av hur fakta framställs så att hon känner 

sig fri att komma med sina tankar och åsikter. I detta forum har hon känt sig trygg att spåna 

fritt. 

           Det går att följa mina egna tankar och analyser i resultatet här ovan och om jag inte 

hade praktikern till hjälp hade jag varit helt utelämnad till dessa. Men som också redovisas i 

resultatet får jag revidera mina teorier flera gånger. Som när jag trodde att läraren medvetet 

hade valt Sara till ledare. Men i slutet kom det ändå fram att hon hade påverkats av lärarens 

agerande men detta utanför lärarens medvetande. Hade jag inte haft den pragmatiska närheten 

till läraren hade jag varit ensam med mina teorier och således längre från ”sanningen” än vad 

jag nu förhoppningsvis är. Därför tycker jag att metoden passar till min frågeställning och att 

den är relevant. 
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           Att göra ostrukturerade observationer är svårt och framförallt är det svårt att hålla 

fokus. Här hade man kunnat filma klassen istället för att kunna göra en grundligare analys. 

Dock bedömde jag det inte lämpligt i denna ringa studie när det handlar om så liten studie.  

            Sammanfattningsvis menar jag att metoden är lämplig för min frågeställning men att 

den mycket pragmatiska inställningen bidrar till en lösningsinriktad analys som måste 

förankras i forskningen på ett tydligt sätt. Närheten till en universitetsinstitution är viktig. 

Likaså upplevde jag att tiden var för kort för att kunna se några förändringar. Men att läraren 

vittnar om att kunskapen har betydelse för hennes fortsatta arbete, ger ändå kunskapen ett 

vidare värde.   
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8. Diskussion  
I diskussionen har jag jämfört de resultat och framförallt min analys av resultatet med tidigare 

forskning för att på så vis sätta in det i ett större sammanhang och öka relevansen för mina 

slutsatser. Dock kommer inte frågan att besvaras då något slutgiltigt svar inte finns att ge, men 

en diskussion kring den är viktig och att läsaren får dra egna slutsatser. 

8.1 Kommunikation 
Om man tittar på den kommunikation som ledaren använder i detta fall så är det den 

metakommunikation som Landin och Hellström (2001) skriver om. Att belysa underliggande 

mönster hjälper gruppen att se dem så att de mer medvetet kan göra val kring om de vill följa 

normen eller ändra den. Ledaren visar på detta flera gånger och gruppen är van att bli 

genomskådad på detta sätt. Därtill läggs hennes inställning och människosyn som gör att hon 

möter gruppmedlemmarna med stor ömhet och respekt, som Hedström (2011) skriver om. 

Men samtidigt finns en förväntan på förändring om så behövs. Det maktspel Abigail och Cahn 

(2001) skriver om som ligger i kommunikationen ser vi även här, när ledaren förväntas göra 

som den informella ledaren ber henne om. Här sker det nu en förändring och ledaren tydliggör 

detta ännu mer nu.  

           När pojken som var osams med den hungriga pojken förväntas komma och reda ut 

konflikten sägs det aldrig att han är rädd för mamman eller att han vill vänta tills frukosten har 

gett ny energi eller vad det nu än må vara utan han säger endast. ”Nej, jag tänker inte!” och 

läraren läser av hela pojken här och nu och hans tidigare berättelse som Crafoord (2005) 

skriver om. Hon låter honom få en frist en stund och när situationen är annorlunda går hon 

tillbaka och kräver hans deltagande i försoningen. Han har nu blivit accepterad, respekterad 

och hon får då mandat att styra över hans handlingar. Denna lilla sekvens ur verkligheten 

visar på vilken typ av ledarskap denna ledare använder sig av och hur det påverkar gruppen. 

De väljer att följa henne för de blir sedda och respekterade. Det bygger på en inre motivation. 

Här ser man hur kommunikationen är hela beteendet mellan de olika parterna som Abigail 

och Cahn (2011) skriver om. Men vi ser också hur läraren avlastar känslorna från eleven så att 

denne kan koncentrera sig på arbetet framöver. Ledaren ser gruppmedlemmen som en som 

kan lösa konflikter och på grund av ledarens tidigare förtroendebank bli hon en av Rosenbergs 

(1973) viktiga personer som gruppmedlemmen kan identifiera sig med och således se sig själv 

som en konfliktlösande person. 

           Tystnadstoleransen möts av ledarens goda spegling av tystnadstolerans när hon är 

ensam med de olika gruppmedlemmarna. Men när de arbetar tillsammans i par är det 
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individen med lägst tystnadstolerans som speglas av ledaren. Kanske behöver man även här 

använda sig av metakommunikation: ”Nästa fråga får ni tänka en stund på för några av er 

behöver längre tid på er än andra.” Detta har ledaren börjat tillämpa och hon vittnar om en 

större förståelse för de tysta i gruppen. Respekten för dessa ökar när ledaren påvisar att deras 

åsikt är viktig.   

           Om vi fokuserar kring den informella ledaren och dennes kommunikation så stämmer 

det tydligt in på generalisationen av det maskulina genuset. Genom att påpeka andras brister 

höjer hon sin egen status. Det kan vara i form av ironiseringar eller att inte bidra med sin 

kompetens, just som Sebrant (2008) skriver. Det finns en osäkerhet som tyder på oroliga 

känslor då rädslan att misslyckas är stor. När hon möter det feminina genuset som formella 

ledaren är tydlig med känner hon trygghet men här kommer också den maktkampen som 

Landin och Hellström (2001) skriver om. Denna maktkamp har varit osynlig för ledaren men 

nu påvisar hon den på ett tydligare sätt och ser mer när det sker.  

           Den formella ledarens nivellering, önskan om att få alla på samma trygghetsplan, har 

bidragit till att en otrygg och osäker gruppmedlem nu har fått en ledarposition som hon inte 

riktigt axlar. För denna medlem är det viktigt att göra rätt och att göra det som förväntas av 

henne. Här fick hon förväntningar på sig att ta för sig och synas mer. Hon tog uppgiften på 

allvar och nu är det svårt att bromsa den utvecklingen. Kanske behöver den informella ledaren 

en ny uppgift och en ny förväntan som innebär att dela kunskaper och skapa positiva 

relationer.  

 

8.2 Maktperspektivet 
I Weelan och Jonstons (1996) undersökning som visar att de informella ledarna fokuserar på 

relationsskapande uttalanden kan man se att det finns en gruppmedlem som har stort 

förtroende hos fler i gruppen och troligtvis kommer att avlasta den nuvarande informella 

ledaren. Likaså ser vi varför en annan gruppmedlem får så mycket plats i gruppen även om 

han väljer att avstå från den. Båda dessa strävar efter att skapa relationer med alla i gruppen. 

Hade ledaren inte forcerat den nuvarande informella ledaren till att ta plats utan istället hjälpt 

till att stärka relationerna i gruppen kanske hon fortfarande hade varit på trygghetsplanet i 

Maslows behovshierarki. Detta kommer vi inte få veta men det är en av de viktigaste 

lärdomarna vi har fått av denna studie. Ska man hjälpa någon i gruppen att ta plats bör man 

stötta de i gruppen som kan erbjuda plats åt den personen. Annars kan det bli kravfyllt och 

svårt att finna en balans.  
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            Ledaren i den här studien är så tydlig med vilken typ av ledarskap hon vill anamma, 

nämligen stödjande och inte auktoritär. Frelin (2011) och Frelin & Grannäs(1996) tydliggör 

vad det är hon gör, hon tar från planeringstid, rasttid och andra pauser till att integrera med 

eleverna på ett informellt vis. I dessa möten skapar hon mandat att leda gruppen, en dialogisk 

legitimitetsgrund. De tre som ivrigt längtar efter att få leda gruppen blir uppskattade och 

sedda av ledaren så de ger henne mandat att även leda dem. Hon är deras ledare! Men när det 

kommer in andra som vill leda grupper har de inte deras mandat att leda. Jag ställer mig dock 

lika frågande till detta som Frelin (2011) gör. Ska man verkligen behöva ta tid från annan 

verksamhet till detta? Borde inte skolan som organisation värna om dessa möten för att lärare 

ska få den grund de behöver för att leda som i sin tur genererar förtroenderelationer som 

hjälper eleven att vara kvar i skolan. Om ledaren i detta fall bara hade fokuserat på det 

egentliga uppdraget att ha kunskapsutvecklande aktiviteter, hade förmodligen några i gruppen 

tappat förtroende för organisationen och således valt att inte ingå i organisationen. Detta är en 

svår situation i en påtvingad grupp som Foucault skriver om (i Alvesson & Skjöldberg 2008)    

           Det är viktigt att ledare får utrymme till att möta gruppmedlemmarna på ett informellt 

sätt för att skapa relation som de kan bygga förtroende på. Om denna tid inte finns kan man 

fokusera på kunskapsutvecklingen i första hand. Men märker ledaren att hierarkibildningen 

försvårar kunskapsutveckling kan ledaren få eller ta tid för att skapa relationer. De ger enligt 

denna studie mandat att leda. Om gruppmedlemmarna är trygga så är det svårare för de 

osunda känslorna, som Sebrant (2008) och Antonacopoulou & Gabriel (2011) skriver om, att 

slå rot. Genom att hjälpa gruppen till trygghet möjliggör man alltså utveckling för gruppen. 

Därför kan det vara viktigare att skapa trygghet för alla istället för att ge alla lika mycket 

uppmärksamhet. Här är en svår balansgång och man får helt enkelt försöka se vad som är 

grunden till problematiken. En annan grund är att man som ledare måste ta ansvar för 

ledarskapet så att gruppen upplever att det finns ett ledarskap. Annars blir det som Mathiasson 

(1994) skriver om grupper utan ledare. Där får den informella ledaren allt för stor makt och 

denne kan då inte avsättas då den aldrig officiellt är vald.  

 

8.3 Grupper 
I denna grupp ser vi de båda rollerna som Svedberg skriver om: informell ledare och den som 

får bära hela gruppens hjälplöshet. Men är det så enkelt? Nej, givetvis är detta en schablon av 

gruppen och rollerna i denna grupp kommer att förändras. Kanske är det den stora skillnaden 

mellan vuxengrupper och barngrupper. Dessa barn utvecklas både fysiskt, psykiskt och 
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mentalt vilket medför att förändringarna ständigt sker. Att den undanskuffade just under 

denna studie tog liten plats betyder inte att hon alltid kommer att göra det. I vuxengrupper har 

rollerna möjligen lättare att cementeras. Men det viktiga är att ledaren är med och följer den 

tysta och möjliggör en förändring för denne. Kanske genom att andra gruppmedlemmar kan 

stötta eller att någon annan kan hjälpa till att skapa den trygghet denne behöver för att våga 

utmana den. Att dessutom möjliggöra tillfällen för att den tysta ska kunna spegla sig i 

relationen till andra gruppmedlemmar är betydande för dennes utveckling. 

            Några individer har attityder som bryter mot gruppens annars tillmötesgående normer 

och dessa attityder arbetar ledaren med. Normerna har ledaren hjälpt gruppen att sätta upp och 

detta också genom sitt sätt att lyssna och se eleven. När de arbetar behöver hon sällan be dem 

dämpa sig för det finns ingen anledning för eleverna att prata högt. Hon ser dem i gruppen 

som behöver hjälp och stöttning innan de har tappat fokus. Vilket bidrar till en 

tillmötesgående och lugn atmosfär. Dock kan jag se att den informella ledaren har vissa 

attityder mot den formella ledaren och normen i gruppen gör att hon får hålla tillbaka sin 

attityd för att fortfarande ha sin position. Speciellt när ledaren uppmärksammar hennes attityd 

och kommenterar den. Här ser vi det beroendeförhållande som Weelan och Jonhnston (1996) 

skriver om, nämligen att ledaren är beroende av följare och förljare beroende av ledaren.  

           Rosenberg skriver 1973 om viktiga andra och att dessa till stor del är föräldrar och 

lärare och till viss del även kamrater. Steinberg (2012) vittnar om att trenden nu går mot ett 

mer kompisrelaterat klimat i klasserna. Då är det viktigt att hjälpa eleverna att stärka 

varandra. Ledaren har en viktig roll för gruppens identitetsskapande. Ledaren behöver hjälpa 

de gruppmedlemmar som övriga gruppmedlemmar identifierar sig med så att dessa orkar 

stötta och uppmuntra resten av gruppen. Om ledaren fokuserar på dessa som har goda 

relationer med övriga i gruppen så blir troligtvis gruppen mer självständig och kanske även 

mer tålig för ledarbyten. Detta kan vi också koppla till den komplexa ledarskapsteorin som 

just förespråkar att stärka relationerna i gruppen och möjliggöra dessa mötesplatser. Här ser vi 

återigen den tysta som stärks i sin sociala interaktion i parövningarna. Hade det varit fler i 

gruppen hade hon troligtvis fått stå tillbaka, men för henne är parövningen ett tillfälle att växa 

och få den tryggheten som hon behöver för att utvecklas.  

           Att fokusera på individens utveckling kan ju som Gavaramadze (2008) såg ha negativa 

konsekvenser för gruppens utveckling. I skolan främjas dock detta tankesätt och det gör att 

lärare återigen måste göra övertramp på läroplanen för att kunna tillvarata styrkan i 

kompetensbärande relationer. Detta behandlar ju även Karlberg (2012), att man ska se till 

gruppen om en individ i gruppen har ett avvikande beteende. Då kan man undersöka om det är 
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avvikande mot gruppens normer eller ledarens normer. Här ser vi de tre som har skapat en 

egen grupp och egna normer. Men med ledaren som de har förtroende för så minskar deras 

utrymme att hävda sina normer i gruppen. Men när de har andra lärare tar de sig mandat att 

visa sina egna normer och söker stöd hos varandra. 

 

8.4 Konklusion 
 Denna studie har varit en fallstudie som inte gör anspråk på att generaliseras. Dock har den 

skapat tankar för vidare teoribildning. Studien har haft två syften och när det gäller de första 

visar studien att tillsammans med praktikern har jag fått utveckla kunskap kring gruppen och 

dess utveckling. Frågan om hur hierarkibildning skapas är inte besvarad men har bearbetats. 

Jag har fått se hur läraren motverkar hierarkibildning genom att skapa relationer och dialoger 

med varje elev så att de ger henne mandat att sätta normer. Hon blir en viktig person som de 

litar på, och vars omdöme om dem själva de litar på. Vidare har jag sett att ledarens välvilja 

mot en tävlingsinriktad gruppmedlem troligtvis skapade ett informellt ledarskap som inte var 

positivt för gruppen. När ledaren nu har fått upp ögonen på detta kommer hon att hjälpa den 

informella ledaren och avlasta henne med andra kamrater. För att jämna ut hierarkier måste 

man således inte bara arbeta med topp- och bottenskikt, utan även med individer i 

mellanlagret. Dessa individer med medelstatus kan i sin tur skapa relationer med övriga. På så 

vis kan de skapa den trygghet som behövs för att de underliggande maktstrukturerna, som 

bygger på osunda känslor, inte ska ta tag om gruppen. Den formella ledaren måste skapa 

tillfällen för gruppen att skapa dessa relationer under kontrollerade former. På så vis kan den 

formella ledaren minska hierarkibildning och även valet av informell ledare, då de som är 

relationsbenägna får större utrymme för att skapa dessa relationer. Om ledaren har en 

förtroenderelation med gruppmedlemmarna har denne, enligt denna studie, möjlighet att styra 

hierarkibildningen.  

           Vad gäller mitt andra syfte med metoden som jag har använt så har den varit både 

pragmatisk och kritisk. Tillsammans har jag och praktikern reflekterat pragmatiskt och 

lösningsinriktat och i mina observationer har jag försökt att hålla mig kritisk för att försöka 

förstå det som sker. Metoden bjuder på ett djup som få andra metoder gör, men det bidrar 

också till svårigheter att hålla distansen och koppla det till övrig forskning. Den begränsade 

tiden medför dessutom att studien fortfarande är i ett förstadium när den avslutas. Det är först 

nu praktikern förstår vad som förväntas av henne och hur vi tillsammans kan arbeta. Detta till 

trots tycker jag att metoden har fungerat tillfredställande och gett ett relevant resultat som går 
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att använda i vidare forskning. Mitt val att enbart göra första steget i abduktionen gör att 

denna studie kan användas som en pilotstudie till en mer generell studie.  
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