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Sammanfattning

Studiens syfte är beskriva lärares olika tillämpning av kommunikationsmönster i klassrummet. 

Detta görs med avseende på kommunikativa resurser och på så sätt sammankoppla pedagogiska fält 

som ledarskap och pedagogik till multimodalitet. Modala utgångspunkter för analysen i avseende på 

kommunikativa förmågor är; ögonkontakt, hållning, placering, avstånd, gester och ansiktsuttryck. 

Dessa förmågor studeras genom att analysera lärarens användande av dessa i sin interaktion med 

eleverna samt hur lärarens användande skiljer sig beroende på dennes tillämpning av ledarstrategi. 

Datamaterialet består av ett antal videosekvenser filmade i ett klassrum med en lärare och en 

elevklass. Analysen av datamaterialet  har genomförts genom en multimodalt interaktionsanalys, 

vilket har givit stort utrymme till kontextens inverkan på hur de sociala aktörerna använder 

kommunikativa förmågor. Resultaten visar att beroende på vilken ledarstrategi läraren tillämpar 

används modaliteter på olika sätt. De modaliteter som var mest distinkta beroende på val av 

ledarstrategi var; hur läraren spatialt placerade sig i klassrummet, hur läraren placerade sig i 

förhållande till eleverna och hur läraren använder sitt kroppsspråk. Dessa resultat påvisar hur 

modaliteter används på olika sätt beroende på pedagogisk tillämpning och situation. 

Resultaten av studien kan öka kunskapen och förståelsen för mänsklig kommunikation med 

avseende på multimodalitet. Denna studie kan ses som ett bidrag till arbetet med att utforma och 

designa en simulator (Simprovsansökan, 2012). Simulatorn skall fungera som ett hjälpmedel för 

lärarstudenter och möjliggöra förberedande färdigheter i ledarskap och konflikthantering i 

klassrummet.

 

Nyckelord: multimodalitet, ledarskap, pedagogik, lärare, klassrum
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1. Inledning

Lärarutbildningen begränsas idag av en brist  i att förbereda studenterna inför kommande situationer 

som de med största sannolikhet kommer att  utsättas för i arbetslivet (Collnerud, Karlsson & 

Szklarski, 2008). Ingersoll (2001) menar att cirka 30 procent av de lärarstudenter som tar examen 

och påbörjar sitt  arbete inom skolväsendet slutar inom de två första åren och söker sig till ett annat 

yrke. Bakomliggande orsaker till att så många nyexaminerade lärare byter yrke sägs vara en brist på 

tillräckligt kunnande om ledarskap och konfliktlösning. Lärarutbildningen måste enligt Jones 

(2006) frångå den alltför teoretiska ansatsen och utsätta studenterna för ett mer praktiskt utövande. 

Genom att förbereda en lärarstudent inför situationer som kan uppstå i klassrummet ökar detta 

dennes möjligheter till lämplig tillämpning av ledarstrategi, som ökar möjligheterna att  hantera 

klassrumsmiljön på ett bra sätt (Selander, 2006). En god dialog mellan lärare och elev i 

klassrummet kan främjas genom att läraren tillämpar en lämplig ledarstrategi i sitt ledande.

Denna studie ämnar att definiera lärarens kommunikationsmönster i klassrummet och 

sammanlänkar pedagogiska fält som ledarskap  och pedagogik till ett multimodalt perspektiv. Detta 

sker i ett första steg genom att definiera lärarens tillämpning av ledarstrategi i klassrummet. I 

studien studeras tre ledarstrategier; demokratisk ledarstrategi, auktoritär ledarstrategi och låt-gå 

ledarstrategi. Beroende på lärarens val av ledarstrategi studeras dennes kommunikationsmönster 

med avstamp från följande kommunikativa resurser; ögonkontakt, hållning, placering i rummet, 

avstånd i förhållande till eleverna, gester och ansiktsuttryck. 

Med kognitionsvetenskapens fokus på det mänskliga tänkandets natur är förhoppningen att  påvisa 

det samband som finns mellan människans sociala beteende, kontext, pedagogik och hur människan 

uttrycker sig med avseende på multimodalitet. Studien kan också ses som ett bidrag till arbetet med 

att utforma en simulator för ledarskap och konflikthantering (Simprovsansökan, 2012). En 

projektgrupp vid Linköpings Universitet  ledd av Gunnel Collnerud, professor i pedagogik vid 

Linköpings Universitet, har försök ta sig an denna problematik genom att  skapa ett hjälpmedel för 

lärande och konflikthantering (Simprovsansökan, 2012). Genom simulatorn skall lärarstudenterna 

ges möjlighet att utsättas för kritiska situationer som kan uppstå i ett klassrum. Tanken med 
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simulatorn är att studenterna skall få ett ökat självförtroende och ökad kunskap i konflikthantering 

och därmed effektivare ledarskapsstrategier och metod i att hantera kritiska situationer.

1.1 Studiens syfte

Studien syftar till att belysa hur en lärares användande av kommunikativa förmågor vid interaktion 

med elever i klassrummet kan kopplas till pedagogiska fält som ledarskap och pedagogik. 

Sammanlänkningen sker genom ett redogörande för hur lärare tillämpar olika ledarstrategier i sitt 

ledarskap, samt hur ett användande av hur olika kommunikativa resurser skiljer sig beroende på 

tillämpning av ledarstrategi. Denna studie kommer kunna användas som grund i framställandet av 

ett  läromedel som riktas mot utveckling av lärarstudenters förmågor att leda och hantera 

konfliktsituationer.

1.2 Frågeställning

• Hur skiljer sig lärarens användande av kommunikativa resurser vid interaktion med eleverna, med 

avseende på lärarens tillämpning av ledarstrategi?
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2. Teoretisk bakgrund & tidigare forskning

Studien relaterar främst  till två forskningsfält, ledarskap i klassrummet och kommunikation ur ett 

multimodalt perspektiv. Detta avsnitt  syftar till att belysa och beskriva de teoretiska områden och 

relevanta begrepp studien berör. Dessa områden är, ledarskap i klassrummet, ledarstrategier och 

multimodalitet. Teorier om lärarens roll som ledare och ledarstrategier i klassrummet presenteras i 

detta avsnitt som ett steg till att förstå den pedagogiska aspekten av lärarrollen. Studien fokuserar på 

tre ledarstrategier; demokratisk ledarstrategi, auktoritär ledarstrategi och låt-gå ledarstrategi. Hur 

dessa strategier definieras i studien ämnas att beskrivas i detta avsnitt. Begreppet multimodalitet 

presenteras i avseende på hur det kommer användas i studien. 

2.1 Begreppet ledarskap

Ordet ledarskap kan inkludera flera olika infallsvinklar, den mest generella synen på begreppet är 

att  ledarskap handlar om att organisera och leda en grupp av människor till att nå ett gemensamt 

mål (Chemers, 1997). Ledarskap kan också syfta på det faktiska utövandet av någon form av 

ledningsuppgift som till exempel projektledare eller chef. Utövande av ledarskap kan ske överallt, 

inom olika organisationer, föreningar, företag, idrottslag eller stater (NE, 2012). Faktorer som 

skiljer en ledare från övriga gruppmedlemmar kan grundas i tradition, regler, expertis, kompetens 

eller en förmåga att leda med hjälp  av förmåner och belöningar (Psykologiguiden, 2012). Det 

brukar ofta talas om två olika former av ledarskap, formellt  och informellt  ledande. Informellt 

ledarskap kräver inte alltid ett specifikt ansvar eller mål jämfört med den formella ledaren som ofta 

arbetar mot att nå mål och lösa problem (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Det som gör vissa människor till framgångsrika ledare och andra mindre framgångsrika är svårt att 

veta. Edwin Gheselli (1972) menar att ledarskap är en biologisk nedärvd egenskap. Antropologen 

och psykologen Francis Galton hävdar också att  ledarskap  är något biologiskt och går i arv från 

generation till generation. Galton menar att vissa föds till framgångsrika ledare andra inte, att bli en 

god ledare går enligt  Galton inte att öva sig till. En ledare bör förstå och kunna hantera störmoment 

av olika grad och fungera som en arbetsledare för gruppen (Granström, 2007). För att arbeta som en 

fungerande arbetsledare i ett klassrum krävs en förmåga att kunna analysera och tolka elevernas 

agerande (Chemers, 1997).
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2.1.1 Lärarens ledarskap och roll i klassrummet

Lärarutbildningen begränsas idag av en brist i att förbereda studenterna inför kommande 

utmaningar som de med största sannolikhet kommer att möta i arbetslivet (Collnerud, Karlsson, 

Szklarski, 2008). Undersökningar som visar att cirka 30% av de nyexaminerade lärarna slutar arbeta 

som lärare inom två år från examen pekar på att det  finns ett problem (Ingersoll, 2001). Jones 

(2006) genomförde redan under början av 2000-talet en systematisk forskningsgenomgång som 

studerade hur ledarskap behandlas och bearbetas i lärarutbildningen. Jones resultat visar att det 

finns brister i utbildningen, att utbildningsplanen är alltför generell, tillämpar en för teoretisk ansats 

och saknar praktisk utövning. Lärarstudenterna läser om olika modeller i ledarskap och metoder i 

konfliktlösning i sin utbildning, utan att själva tillämpa dem och pröva dem i verkliga livet under 

utbildningstiden. Jones föreslår därför att  ett ökat fokus på ledarskap och lärarens roll vid 

konflikthantering bör införas i utbildningen. En ökad praktisk utövning av ledarskap och 

konfliktlösning i lärarutbildningen skulle gynna klimatet i klassrummen då läraren har de verktyg 

som krävs för att  hantera kritiska situationer och skapa en sund klassrumsmiljö. Även Selander 

(2006) påvisar vikten av en utbildning innehållande både teori och praktik. Detta skulle ge 

lärarstudenterna ökad tillgång och kunskap i läraryrkets verklighet  och verktyg att hantera den 

vardag de kommer att möta dagligen. En lärare som är kapabel att hantera kritiska situationer i ett 

klassrum ökar sina möjligheter till att vara den ledare de vill och behöver vara.

En lärare ses inom skolan ofta som en formell ledare då ledarskapet grundas i expertis och 

kompetens inom yrket och arbetsuppgiften. En lärares ledarskapliga agerande kan styras av både 

yttre och inre faktorer (Granström, 2007). Lärare som ansvarar för en klass kan ses som ett exempel 

på en ledare som definierats av regler vilka bekräftar att läraren är anställd för att leda klassen 

genom specifika moment. En lärares roll som ledare kan också grundas på traditioner i det svenska 

samhället, i ett klassrum är ledarna de vuxna och eleverna är de underordnade. Definitionen av vad 

en lärare är beskrivs ofta inom förbestämda ramar och ideologier. En lärare kan därför i vissa fall bli 

en avspegling av det rådande samhällssystemet. Ledarens roll och uppgifter kan då ses som ett offer 

för ett större system och den tidsanda som råder (Granström, 2007). En lärare bör enligt skolverket 

(2012) tillämpa en demokratisk arbetsform i klassrummet som ger eleverna förutsättning att agera 

som demokratiska medborgare. För att  en lärare skall utöva sitt  yrke så professionellt som möjligt 

och inte påverkas i alltför hög grad av samhällets regler krävs det en medvetenhet om sin roll som 
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lärare. Collnerud och Granström (2002) menar att ett bristande yrkesspråk minskar en lärares 

möjlighet till att axla lärarrollen på ett korrekt sätt och se sig själv som en länk mellan samhälle och 

elev. Yrkesspråk definierar Granström (2007; 16) som ”tillgång till en gemensam kunskapsbas som 

också inbegriper förklaringsmodeller och analysredskap för att med kollegor och inför sig själv 

kunna analysera den pedagogiska praktiken”. Lärarens ledarskap beskriver Granström (2007) också 

som en kunskap om klassrummets interaktion och grupprocesser mellan eleverna.

Kounin (1970) beskriver miljön i ett klassrum som ett unikt  och komplext sammanhang. Lärarens 

främsta uppgift i klassrummet är förutom att hantera kritiska situationer, att planera och organisera 

arbetsgången så att  arbetet följer ett balanserat aktivitetsflöde. En framgångsrik lärare är enligt 

Kounin (1970) en lärare som fokuserar på flera elevers beteenden istället för att fokusera på 

enskilda elevers agerande. Det viktigaste, enligt Kounin (1970), är att  lärarens fokus ska riktas på 

hela gruppens sammanhang. Stensmo (2000) delar upp lärarens ledarskap i klassrummet i fem olika 

arbetsuppgifter; planering, kontroll, engagemang, gruppering och individualisering. Enligt Stensmo 

(2000) är en lärares engagemang en av de mest väsentliga och centrala aspekterna i ett klassrum. En 

engagerad lärare bidrar till ett varmt, emotionellt engagemang i relationen mellan elever och lärare. 

Det krävs mer av en lärare än att enbart i vissa situationer kommunicera med god kontakt till 

eleverna, för att sedan dra sig tillbaka. En kontinuerligt varm, vänlig och engagerad framtoning 

gentemot eleverna skapar ett ihållande engagemang i klassrummet och bland eleverna. En lärares 

engagemang får dock inte gå till överdrift utan skall vara förnuftigt och realistiskt. Engagemang 

enligt Glasser (2000) innebär både utmaning och konfrontation i kombination med värme och 

omtanke. Stensmo (2000) redogör om hur förutsättningen för en fungerande dialog mellan elev och 

lärare är ett aktivt lyssnande från lärarens sida. Att aktivt lyssna innebär att  läraren söker tolkningar 

och underliggande meningar av vad det eleven säger. Detta medför att  eleven känner sig sedd och 

hörd i klassrummet. En lärare som aktivt lyssnar på sina elever visar förtroende och tilltro till 

elevernas förmåga. Ett aktivt lyssnande främjar klassrumsmiljön på så sätt att  eleven tillåts tala om 

det som kanske annars skulle bidra till störande moment.

2.1.2 Ledarstrategier

Att utöva ledarskap kan ske genom tillämpning av en ledarstrategi, en strategi anpassas för 

situationen och utifrån ledarens egna tankar om sitt ledarskap. Stensmo (1997) konstaterar att lärare 
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i sitt ledarskap är olika och därför inte kan dras över en och samma kant. En lärares ”bästa sätt” att 

hantera en situation behöver inte överensstämma med hur dennes kollega skulle agerat i samma 

situation. Beroende på tidigare erfarenheter, personlighet, mål, inställning till arbete etc. skiljer sig 

sättet att leda en grupp med elever (Stensmo, 1997). En ledarstrategi kan bero på både individuella- 

och situationella faktorer, en individ tillämpar därför olika strategier beroende på kontext och 

individuellt tillstånd.

Den vanligaste distinktionen mellan olika ledarstrategier är att skilja på en demokratisk och en 

auktoritär ledare (Gheselli & Siegel, 1972). Det finns dock vid djupare inblick flera olika 

egenskaper, nivåer och utövande av ledarskap  vilket  skapar flera olika varianter av ledarstrategier. 

Hur dessa ledarstrategier definieras och kategoriseras kan skiljas beroende på tillämpnings område.    

Med fokus på ledarstrategier i klassrum definierar Stensmo (2010) sex typer av ledarstrategier som 

placeras på en axel i förhållande till den ena änden som är visar hög grad av lärarkontroll och den 

andra änden av hög grad av elevers självkontroll. Nedan definieras tre ledarstilar som används i 

denna studie; demokratisk ledarstrategi, auktoritär ledarstrategi och låt-gå ledarstrategi.

Vad som kännetecknar en demokratisk ledarstrategi

En demokratisk ledare beskriver Samuelsson (2012) som en individ som strävar efter att inkludera, 

diskutera samt förstå alla i gruppen. Vid beslutsfattande sker beslutet tillsammans med gruppen, 

arbetsgången bearbetas och olika möjligheter för olika individer ges (Gheselli & Siegel, 1972; 

Stenmo, 2010). Vid gruppindelning i till exempel ett klassrum är det eleverna själva som delar in 

sig i grupper och den demokratiske läraren är själv en del i arbetet. Under undervisning i 

klassrummet uppmanas eleverna till att argumentera, tänka och resonera i beslutsfattande. Vid 

beslutsfattande tas det hänsyn till emotionell närhet och gällande kritik och beröm finns ofta tydliga 

motiv. Den demokratiske ledaren styr med ömsesidig respekt och omsorg. 

Kännetecken:

• Gemensamma beslut

• Deltar själv i arbetet

• Elevinflytande

• Emotionell närhet
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Vad som kännetecknar en auktoritär ledarstrategi

En auktoritär ledare har ofta total vetskap  om situationen och de handlingar som sker, både på 

individuell nivå men också de underordnades handlingar. Samtliga beslut gällande gruppen tas 

enbart av den utnämnde ledaren (Gheselli & Siegel, 1972). Stenmo (2010) beskriver hur denna 

dominanta ledarstrategi i klassrum ofta kännetecknas av ett tämligen stramt beteende för att skapa 

ordning och reda i klassrummet. En autoritär ledare kan lätt tappa förtroende hos sina underordnade 

vilket i sin tur leder till ett bristande engagemang inom gruppen (Gut, 2007). Samuelsson (2012) 

beskriver den auktoritära ledaren en tydlig insturerare men att  instruktioner ges i efterhand. 

Mottagaren ges oftast ingen information om motivets helhet och arbetsfördelningen bestäms av 

ledaren. Den auktoritära ledaren deltar själv inte i aktiviteten utan fungerar som en övervakare. 

Egenskaper hos den auktoritära ledaren beskrivs som hårda men rättvisa, respektkrävande och en 

distans till emotioner. Elever som styrs av en auktoritär ledare gör ofta mindre motstånd vid 

tillsägelse, dock är ögontjäneri, angiveri, motvillighet och rädsla vanligare bland eleverna (Stensmo, 

2000). En auktoritär ledare för oftast ingen dialog med eleverna i klassrummet utan tillämpar 

envägskommunikation.

Kännetecken:

• Deltar inte i arbetet

• Distans till emotioner

• Allsmäktig beslutsfattare

• Tydliga instruktioner

Vad som kännetecknar en låt-gå ledarstrategi

En låt-gå ledare kännetecknas av en låg nivå av engagemang (Gheselli & Siegel, 1972). En ledare 

som tillämpar en låt-gå strategi överlåter ofta besluten till en grupp  eller en individ. Samuelsson 

(2012) beskriver låt-gå ledaren som någon som inte utmanar eleverna och låter ofta gruppen styra 

och organisera på egen hand, ledaren ifrån säger sig ansvaret och är oengagerad. Låt-gå ledaren är 

själv inte delaktig i verksamheten mer än i administrativ bemärkelse. Den emotionella närheten är 

inte närvarande och gruppmedlemmarna är tämligen övergivna. Egenskaper hos den ledare som 

tillämpar en låt-gå strategi är att denne ofta saknar förväntningar på respekt och omsorg, drag som 

vag, osynlig, oprecis och oberäknelig är också vanliga. 

Rebecca Wallentin
Kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet
Linköpings Universitet

11



Kännetecken:

• Brist på engagemang

• Ej engagerad i beslutsfattande

• Deltar inte i arbetet

• Distans till emotioner

• Otydliga instruktioner

2.2 Kommunikation ur ett multimodalt perspektiv

Intresset för att studera kommunikation och interaktion ur ett multimodalt perspektiv har vuxit 

kraftigt de senaste åren i takt med den tekniska utvecklingen (Jewitt, 2009). Kress och Van 

Leeuwen (2001) definierar multimodalitet som ”The use of serval semiotic modes in the design of a 

semiotic product or event”, denna definition kan dock skifta beroende på teoretisk ansatts och 

fokus. Multimodala studier fokuserar på att studera ett  fenomen genom att ta hänsyn till människans 

olika kommunikativa förmågor (Jewitt, 2009). Detta avsnitt definierar termer som interaktion och 

multimodalitet med avseende på hur de kommer användas i denna studie.

Multimodalitet fokuserar ofta på kommunikativ interaktion och innebär för många därför enbart det 

talade språket eller mer visuell kommunikation som färger och bilder. Detta kan också innebära 

kommunikativa förmågor som kroppsspråk, ansiktsuttryck, kroppsligt rörelsemönster och gester 

(Kress, 2009). Med avseende på denna studie som tillämpar en multimodal interaktionsanalys 

definieras interaktion som något mer än det talade språket. Studiens fokus kommer därför vara 

kommunikativa förmågor som gester, hållning, mimik, blickar och spatiala placeringar i förhållande 

till ett objekt. Dessa kommunikativa förmågor kommer vidare att benämnas med ordet modaliteter. 

Multimodalitet visar något mer än det talade språket och handlar om den komplexa kommunikation 

som sker utanför den talade kommunikationen (Jewitt, 2009). Norris (2004) menar att ”all 

interactions are multimodal” och beskriver multimodalitet som; 

”Multimodality steps away from the notion that language always plays the central role 
in interaction, without denying that it often does” (Norris, 2004).
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Det talade språket ses som en grund i interaktionen och samarbetar tillsammans med olika lager av 

modaliteter. Jewitt (2009) och Johnson (1987) menar att  det talade språket är en del av den 

”multimodala ensemblen” och den mänskliga verkligheten, att  gester, kroppsspråk och miner därför 

ses som ett  stöd till det talade språket, även bilder kan ses som stöd till det talade språket. I termer 

av meningsskapande kommer ett fokus i denna studie ligga på att finna de utmärkande modaliteter 

som samspelar och bidrar till meningsskapandet. Samspelet mellan olika modaliteter kallas 

”intersemiotic relationships”. Kress (2009) menar att  en individs möjlighet till uttryck och förståelse 

hos andra förstärks vid tillämpning av av flera olika modaliteter. I till exempel ett klassrum kan en 

lärares interaktion med eleverna tydliggöras med hjälp  av någon form av hjälpmedel eller 

förklarande gester för att tydliggöra undervisningen. Beroende på hur en lärare organiserar 

undervisningen och tar hjälp  av olika typer av hjälpmedel och modaliteter når olika budskap fram 

till eleverna och påverkar därmed också kvalitén på undervisningen och kommunikationen. 

Beroende på vilken modalitet  aktören använder upplevs detta olika av mottagaren. För att nå ut  med 

rätt  budskap krävs det att aktören vet hur denne skall tillämpa rätt modalitet i rätt kontext och 

anpassa den till den specifika mottagaren (Jewitt, 2010).

Den multimodala interaktionsanalysen behandlar inte alla modaliteter, en skriven text till exempel, 

ses som ett objekt i sig och lägger enbart fokus på den skrivna texten. Texter ses därför inte som en 

del av datamaterialet utan utelämnas i analysen. Genom att studera kommunikation genom 

multimodal interaktionsanalys möjliggörs en extra dimension i interaktionen. En aspekt i den 

multimodala interaktionsanalysen är hur olika modaliteter samarbetar och förstärker varandra. Vid 

social interaktion produceras ofta flera strömmar av olika modaliteter som tillsammans bidrar till 

det slutgiltiga meningsskapandet och interaktionen. Det är detta öppna förhållande till olika sätt att 

kommunicera, inkludera modaliteter och ett extra steg i definitionen av interaktion som gör den 

modala interaktionsanalysen speciell.

2.2.4 Det sociala sammanhangets inverkan på aktörers val av modalitet

Varje modalitet  består av specifika semiotiska tillgångar och egenskaper som gör att denna används 

i vissa kontexter och relationer och inte i andra. Användandet av modaliteter är anpassat till 

kontexten vilket  gör vissa modaliteter mer tillåtna än andra beroende på till exempel sociala normer 

och traditioner. Genom att studera en individs val av semiotiska verkyg och se bortom det talade 
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språket går vi ifrån en traditionell kommunikations analys och når den multimodala analysen. Kress 

(2010) definierar multimodal analys som ett fokus på att  studera varje modalitets specifika bidrag 

till meningsskapandet och hur modaliteterna samarbetar med varandra i den specifika kontexten. 

Jewitt (2009) beskriver hur forskning med ett  multimodalt fokus ser gester, mimik, röstläge, språk 

och rörelser som starkt påverkade av faktorer som kontext, kultur, personliga egenskaper och 

historia. Denna kulturella påverkan har medfört att  samhällets rådande tidsanda kan avläsas genom 

att studera val av modaliteter. Detta är en viktig aspekt att vara medveten om och studier bör därför 

sträva efter att se alla händelser i kommunikationen, stora som små, som en produkt som uppstått 

genom kulturella och sociala ageranden (Jewitt, 2009).

Multimodal analys fokuserar på att tillämpa ett analytiskt resonemang på hur diskurs artikuleras i en 

specifik kontext och genom detta skapa modeller och sammanhang över detta. För att nå sambandet 

mellan olika modaliteter är det viktigt att  studera den situation den modala kanalen uppkommit från 

första början. Detta kan till exempel syfta på att ställa en fråga om vilken typ av diskurs som skapas 

i vilken typ  av kontext, varför och vad den sociala funktionen i detta är (Jewitt, 2009). Den engelska 

socialsemiotikern vid Londons Universitet, Günter Kress, har genomfört  flera intressanta studier av 

hur modaliteter skapas och används vid vissa sociala sammanhang och kontexter. Kress (2009) 

hävdar bland annat att  alla modaliteter som uppkommer har en relation till någon form av mening 

till den specifika situationen. Beroende på kontext, mål och tanke med interaktionen väljer 

människor enligt Kress att tillämpa olika modaliteter för att  interagera med sin omgivning (Kress, 

2009). Vissa modaliteter finns tillgängliga vid vissa situationer och hur vi interagerar kan därför ses 

som ett selektivt val av tillgängliga modala resurser vid det specifika tillfället (Jewitt, 2009). 

Den multimodala interaktionsanalysen fokuserar mer på kontextens och situationens roll i 

interaktionen och lägger mindre fokus på sociala system som påverkar meningsskapandet. Jones 

(2006; 35) beskriver kontextens inverkan på modaltiteter som: 

”We can not presume that a modal configuration at one point in time utilized by one 
social actor is translatable to the same modal configuration at a modal configuration at 
one point in time utilized by the same or another social actor”.
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Norris (2004) beskriver multimodal interaktionsanalys som något som används för att förstå och 

beskriva vad som händer vid en specifik interaktion och specifik kontextuell situation. Norris 

(2004) menar att hur människor interagerar med varandra beror på vem den sociala aktören är och i 

vilken kontext detta sker. Beroende på detta kan den sociala aktören inta olika identiteter. Norris tar 

som exempel då en vuxen talar med ett barn i ett klassrum. Den vuxne talar då med mycket ljusare 

röst än vanligt och gestikulerar för att fatta sig så tydligt som möjligt inför barnet. Detta jämförs 

med då den vuxne talar med en annan vuxen i samma kontext, både rösten och kroppsspråket blir 

då annorlunda. Detta påvisar hur komplext samspelet mellan olika modaliteter och kontextuella 

situationer kan vara (Jewitt, 2009).

2.2.3 Ögonkontakt, kroppslig placering och kroppsspråk

Genom att studera hur sociala aktörer väljer att använda modaliteter möjliggörs en analys av 

interaktionen mellan aktörerna. Stensmo (2000) beskriver människors val i hur de riktar sin blick 

som en tydlig beteendefaktor i mänskliga relationer. En människa som till exempel tittar rakt på den 

man talar med menar Stensmo (2000) bidrar till att  påvisa en uppriktighet, självförtroende och ett 

mer klargörande budskap. Tittar personen istället  bort eller avviker med blicken på något sätt menar 

Stensmo (2000) att detta kan tyda på bristande självförtroende eller undfallande beteende. Dock kan 

överdriven ögonkontakt som stirrande, leda till att motparten känner obehag. 

En individs placering i förhållande till motparten kan påvisa individernas förhållande, beroende på 

om parterna står eller sitter går det enligt Stensmo också att tolka maktförhållandet  i relationen. 

Stensmo tar som exempel balans då en lång vuxen och ett litet  barn interagerar och den vuxne sätter 

sig hukande för att nå barnets nivå. Detta ökar samtalskvaliteten och barnet upplevs mer 

tillgängligt. En upprätt hållning där aktören står vänd direkt till motparten ökar enligt Stensmo 

(2000) säkerheten i att  budskapet når fram korrekt. En hopsjunken, tillbakalutad och passiv hållning 

menar Stensmo (2000) däremot ger den andre ett övertag i interaktionen. Avståndet mellan två 

människor under ett samtal påverkar hur samtalet ter sig och kan vara starkt kopplat till kulturella 

normer (Stensmo, 2000). Att komma en person för nära kan dock upplevas kränkande och göra 

mottagaren defensiv. Ett litet avstånd kan dock tyda på närhet och engagemang precis som ett 

avståndstagande kan tolkas som brist på engagemang. Placering kan också markera ett  ägande och 

kontrollerande av den aktuella ytan (Kress, 2011). 
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Kress (2011) menar att  en gest är kraftigt kopplat till en människas egna personliga utrymme. 

Gester som kommer förekomma i denna studie kallas för ”deictic gestures” och inkluderar enligt 

Kress (2011) definition; personer, objekt, riktningar, påhittade referenser och platser. En gest 

produceras oftast med hjälp av en persons händer och då speciellt fingrarna (Kress, 2011). Stensmo 

(2000) menar att gester är präglade av kultur och att användningen av gester därför kan skilja sig 

beroende på kultur. En gest kan förtydliga ett budskap, öka tonvikten eller påvisa en öppenhet och 

värme hos avsändaren (Stensmo, 2000). En ledig, inte nervös, rörelse kan enligt Stensmo (2000) 

kopplas till öppenhet, självförtroende och spontanitet  från den som har ordet i ett  samtal. 

Ansiktsuttryck kan precis som gester stärka och tydliggöra ett budskap. Stensmo (2000) beskriver 

hur vänliga påpekanden inte skall levereras med argt rynkande ögonbryn, då ansiktet bör säga 

samma sak som orden som kommer ur munnen. 
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3. Metod

Datamaterialet består av ett antal videosekvenser filmade i ett klassrum. Videosekvenserna visar en 

lärare och en elevklass i ett avlångt klassrum med en tavla längst fram. Datamaterialet har 

bearbetats genom en öppen kodning och transkriberats med ett  multimodalt fokus. Den sociala 

aktören har under dataanalysen definierats som läraren medan elever och klassrum har setts som 

delar av kontexten. Lärarens spatiala placering har givits stort fokus och använts som en 

situationellt bidragande faktor till interaktionen. Kontextens grund, klassrummet, har under hela 

studien varit den samma.

Datamaterialet har bearbetats i avseende att finna lärarens mest framträdande mönster och beteende 

med fokus på lärarens användande av kommunikativa resurser. Dataanalysen arbetar efter tre olika 

ledarstrategier; demokratisk ledarstrategi, auktoritär ledarstrategi och låt-gå ledarstrategi. Dessa 

ledarstrategier har definierats genom specifika kännetecken i deras sätt att undervisa och interagera 

med eleverna. För att möjliggöra en matchning av ledarstrategi utformades ett analysverktyg. 

Uppvisade mönster i datamaterialet har sammanställts i en klippkatalog där datamaterialet sorterats 

efter lärarens ledarstrategi. Med avstamp från den sorterade klippkatalogen har datamaterialet 

analyserats genom multimodal analys med fokus på interaktion. Detta avsnitt  skall beskriva de olika 

delarna i studiens metod närmare.

3.1 Datainsamling

Det empiriska datamaterial studien bygger på består av ett antal videosekvenser, dessa 

videosekvenser har hämtats från längre videoklipp. Ett  videoklipp  består av två videoströmmar från 

två olika kameror, detta gör att  överblicken över klassrummet blir tämligen heltäckande och visar 

både lärare och elever. En av kamerorna har fokus på läraren och följer dennes rörelser och 

rörelsemönster. Den andra kameran har fokus på elevgruppen och är placerad på en position som 

gör att hela klassrummet och de flesta av eleverna är synliga. Läraren har en mikrofon placerad på 

den ena kinden vilket gör att lärarens tal framkommer tydligt. Det  finns även mikrofoner som är 

utsatta runt om i klassrummet för att uppta elevernas ljud. 
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3.2 Databearbetning och transkription

Datamaterialet bearbetades genom att  först välja ut  sekvenser som representerar de tre 

ledarstrategierna. Dessa sekvenser hittades genom öppen kodning av datamaterialet med fokus på 

situationer i klassrummet som visar interaktion och kommunikation mellan lärare och elev. 

Transkriptionen har anpassats efter multimodal interaktionsanalys och är därför detaljerad på den 

nivå att hänsyn tas till röstläge, artikulering, gester, kroppsrörelser, pauser, aktuell kontext osv. För 

en konsekvent transkription har Mondadas (2002) konvention för transkription av videodata 

tillämpats. Transkriptionen beskriver aktörens multimodala aspekter i parallellt  med transkript av 

aktörens tal. I transkriptionen har varje rad numrerats med en siffra som beskriver en aktörs verbala 

yttrande. Denna rad kan bestå av underordnade rader som beskriver övriga aktörers icke verbala 

beteende. En ny rad, med en ny siffra skapas då en ny aktör yttrar verbalt tal. Nedan förklaras de 

tecken som används i transkripten.

[                 Överlappande tal

.  ..  ...        Paus kortare än en sekund

(2s)            Längd på paus i sekunder

xxx            Obegripligt segment

/   \             Stigande/fallande intonation

exTRA       Accentuerat segment

:                 Lång vokal

(see)          Osäker transkription

(see;clear) Multitranskription

h                Aspiration

°okay°       Låg röst

*   *           Påvisar början och slut av aktörers icke verbala handlingar

#im 3         Bildens inträffande exakta inträffande i transkriptet

(Transkriptionskonvention, Mondada (2002))

Det program som använts för databearbetning är transkriberingsprogrammet ANVIL. I detta 

program klipptes videosekvensen till kortare klipp  och markeras med notationer samt transkript. 

Programmet gör det möjligt att arbeta i flera lager samtidigt  och använda sig av olika 
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kodningsscheman. Varje notation kunde därför kopplas och kategoriseras till separata kategorier. 

Dessa kategorier användes sedan i dataanalysen med avseende på att finna de tydligaste mönstren. 

Programmet är utvecklat av Michael Kipp, professor i interaktiv media på universitetet i Augsburg, 

Tyskland. ANVIL utvecklades till en början tänkt att vara ett enklare transkriberingsprogram men 

utvecklades sedan till vad det är idag, då det används inom områden som till exempel antropologi, 

psykoterapi och dataanimation för transkription kopplat till multimodal kodning av videosekvenser 

(Kipp, 2001). 

3.3 Analysverktyg

Det första steget i analysen var att finna sekvenser i det bearbetade datamaterialet som 

exemplifierar de tre ledarstrategierna. För att  möjliggöra en matchning av datamaterialet till 

befintliga teorier om ledarstrategier utformades ett analysverktyg. Analysverktyget är skapat för en 

konsekvent dataanalys i att identifiera ledarstrategierna. Detta verktyg arbetar utifrån de 

kännetecken som definierar de tre ledarstrategierna (se teoriavsnittet om ledarstrategier) och 

möjliggör identifikation mellan situation och ledarstrategi. Ledarstrategierna har valts ut på grund 

av Gheselli och Siegels (1972) definition av den vanligaste distinktionen mellan ledarstrategier och 

Samuelssons (2012) arbete med att definiera olika ledarstrategier utifrån en svensk 

klassrumskontext. Till en början var tanken att studien skulle behandla fyra ledarstrategier vilket 

skulle inkluderat en auktoritativ ledarstrategi. Under datainsamling och bearbetning av 

datamaterialet visade det sig att definitionen av denna strategi var för lik den demokratiske 

ledarstrategin och det var ofta svårt  att skilja dem åt. För att möjliggöra en konkret och konsekvent 

definition av ledarstrategi valdes därför den auktoritativa ledarstrategin bort inom ramarna för 

denna studie. 

De kännetecken som beskriver ledarstrategierna har tydligt definierats i avseende på både lärarens 

pedagogik och interaktion med elever. Varje ledarstrategi beskrivs med cirka 4-5 kännetecken. För 

varje kännetecken har också en redogörelse i hur kännetecknet har definierats och bearbetats i 

datamaterialet. Dessa kännetecken är baserade på beskrivningar av bland annat Stensmo (2010), 

Gheselli och Siegel (1972), Samuelsson (2012) och Gut (2007), (se avsnittet om ledarstrategier). 

För matchning av ledarstrategi skall läraren uppvisa minst tre av ledarstrategins definierade 
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kännetecken. För att identifiera kännetecken hos ledarstrategierna i datamaterialet har de bearbetats 

på följande sätt i analysarbetet:

Precisering av kännetecken för en demokratisk ledarstrategi:

• Gemensamma beslut

Vid beslutssituation förs en dialog med delar av gruppen eller inom hela gruppen. Beslutet tas 

genom demokratiska metoder som handuppräckning eller majoritetsbeslut. I datamaterialet har 

gemensamma beslut definierats som situationer då läraren kontrollerar med hela klassen innan ett 

beslut tas. Till exempel då läraren frågar hela klassen om ”Är vi överens då?”, om ingen elev har 

någon invändning tas ett beslut i frågan. Om någon motsätter sig förslaget diskuteras en lösning 

fram tills majoriteten är nöjd. 

• Deltar själv i arbetet

En lärare som själv är delaktig i arbetet sätter sig in i den givna uppgiften och är själv engagerad i 

att  lösa den. Deltagandet kan ske i samarbete med gruppen eller mer avskilt. Ett  exempel kan vara 

hur läraren placerar sig på så sätt att  denne själv kan se elevens anteckningar och följa elevens 

process i att lösa den aktuella uppgiften. I flera fall definierades lärarens deltagande i arbetet i 

situationer där läraren lånade elevens penna för att själv skriva en anteckning i elevens 

anteckningsblock.

• Elevinflytande

En lärare som påvisar ett  elevinflytande i klassrummet är öppen för elevernas åsikter och tankar. 

Elevernas analyser och diskussioner är viktiga delar i lektionsmomentet och elevernas tyckande kan 

påverka lektionens fortsatta planering. I datamaterialet har elevinflytande arbetats med på så sätt att 

studera interaktionen mellan lärare och elev med avseende på hur läraren förhåller sig till elevens 

förslag. Till exempel kan detta vara om läraren är beredd att förändra sina instruktioner på grund av 

elevens åsikt. I de fall där det inte förekom elevinflytande lade läraren ingen vikt vid att elevernas 

önskningar skulle bli uppfyllda.
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• Emotionell närhet

Läraren är öppen och visar tydligt sina emotioner. Denne kan i situationen emotionellt avläsas och i 

förhållande till eleverna används emotioner som en del i kommunikationen. Data som påvisar hur 

läraren yttrat emotionell koppling till eleven som till exempel ”Jag förstår dig men...”, ”Hur känner 

du?” eller ”Det är okej att känna som du gör...” har klassats som påvisande av emotionell närhet till 

eleven. 

Precisering av kännetecken för en auktoritär ledarstrategi: 

• Deltar inte i arbetet

Läraren är inte insatt  i uppgiften mer än att denne kan hjälpa de i gruppen som påkallar hjälp. Vid 

individuell undervisning har detta behandlats på så sätt att läraren inte placerar sig för att  se det 

eleven arbetar med. Läraren fungerar liknande en svarsmaskin och svarar enbart på elevens frågor 

utan att bry sig om mer än det eleven frågar. I datamaterialet har ett avsaknad av deltagande i 

arbetet definierats som situationer till exempel då läraren instruerar elever till en uppgift men 

placerar sig själv sittandes framme vid tavlan.

• Distans till emotioner

Läraren visar utåt inga tecken på emotioner. I förhållande till eleverna är det inget som tyder på 

emotionell påverkan i den aktuella situationen. Situationer som kan kopplas till en emotionell 

distans hos läraren i datamaterialet är till exempel då en elev yttrar ett behov av förståelse som till 

exempel ”Jag förstår inte detta” eller ”Jag vill inte detta”. Som besvarande av detta yttrar läraren 

inget som kan tolkas som förstående utan ignorerar i de flesta fall helt elevens yttrande eller svarar 

kort ”Jo, du måste” eller ”Det gör du visst”.

• Allsmäktig beslutsfattare

I en beslutssituation är det läraren som avgör beslut, enbart grundat på sitt eget tyckande. Ingen 

hänsyn tas till gruppens vilja. Datamaterialet som visar hur en lärare tar beslut om till exempel val 

av arbetssätt låter sig inte påverkas av elevernas vilja. Till exempel kan en lärare yttra ”Nu går halva 

klassen till det  andra klassrummet” och elever klagar ”Nej vi vill inte”. Läraren klassas då som 

allsmäktig beslutsfattare om instruktionen ligger kvar och ingen hänsyn till elevernas yttrande tas.
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• Tydliga instruktioner

Under lektionsmoment som kräver instruktioner av läraren för att eleverna skall arbeta med 

uppgiften är instruktionerna väldigt tydliga och precisa. Läraren är mån om att  alla i gruppen 

förstått  vad uppgiften går ut på och vad som skall göras. I datamaterialet finns exempel på detta i 

situationer där läraren delar ut papper med uppgift till alla elever och sedan går igenom uppgift för 

uppgift på tavlan.

Precisering av kännetecken för en låt-gå ledarstrategi:

• Brist på engagemang

I klassrummet är läraren mest där för att denne måste. Det finns inget uppvisande till intiativtagande 

eller vilja i att göra mer än absolut det nödvändigaste som situationen kräver. I datamaterialet har ett 

bristande engagemang hos läraren definierats som till exempel då läraren hör att  en elev påkallar 

hjälp men med avsikt väljer att inte agera. I de flesta situationer i datamaterialet  handlar detta om ett 

medvetet avståndstagande från eleven på grund av att eleven inte följer klassrummets 

ordningsregler. Läraren påvisar därför ett tydligt avståndstagande i att hjälpa eleven.

• Ej engagerad i beslutsfattande

Läraren är medveten om att  ett  beslut bör tas men engagerar sig inte överhuvudtaget i 

beslutsfattandet. Denne överlåter beslutsfattandet till gruppen. I datamaterialet har engagemang i 

beslut bland annat definierats som situationer då läraren inte tar ställning till en fråga. Exempel på 

ett  icke-engagemang gällande beslut i datamaterialet är hur läraren vid tillfällen då klassen ska delas 

in i mindre grupper och läraren överlåter ansvaret om att bilda grupper helt till eleverna och 

engagerar sig inte alls i hur gruppindelningen görs.

• Deltar inte i arbetet

Läraren är inte insatt  i uppgiften mer än att denne kan hjälpa de i gruppen som påkallar hjälp. Vid 

individuell undervisning har detta behandlats på så sätt att läraren inte placerar sig för att se 

uppgiften eleven arbetar med. Läraren fungerar som en svarsmaskin och svarar enbart  på elevens 

frågor utan att bry sig om mer än det eleven frågar. I datamaterialet har ett deltagande i arbetet 

definierats som situationer till exempel då läraren instruerar individuella elever till en uppgift men 

placerar sig helt oberoende av elevens placering.
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• Distans till emotioner

Läraren visar utåt inga tecken på emotioner. I förhållande till eleverna är det inget som tyder på 

emotionell påverkan i den aktuella situationen. Situationer som kan kopplas till en emotionell 

distans hos läraren i datamaterialet är till exempel då en elev yttrar ett behov av förståelse som till 

exempel ”Jag förstår inte detta” eller ”Jag vill inte detta”. Som besvarande av detta yttrar läraren 

ingen som kan tolkas som förstående utan ignorerar i de flesta fall helt elevens yttrande eller svarar 

kort ”Jo, du måste” eller ”Det gör du visst”.

• Otydliga instruktioner

Under lektionsmoment som kräver instruktioner av läraren för att eleverna skall arbeta med 

uppgiften är instruktionerna väldigt vaga, bristfälliga och oklara. Elever som inte förstått vad 

uppgiften skall gå ut på får själva ansvara i att  ta reda på ytterligare instruktioner. I datamaterialet 

har situationer där läraren inte förklarar hela uppgiften till eleverna på en och samma gång 

definierats som instruktioner. Ofta tvingas eleverna då att fråga flera gånger om hjälp och då få mer 

detaljerade instruktioner.

3.4 Databearbetning

Efter identifikation av ledarstrategi placerades denna videosekvens med tillhörande transkription i 

en klippkatalog. I klippkatalogen redovisas exempel på de situationer där läraren tillämpar samtliga 

ledarstrategier i både bild och text. Klippkatalogen består av minst fem exempel från varje 

ledarstrategi. 

Med avstamp från denna klippkatalog fortsatte analysen av det sorterade och kategoriserade 

datamaterialet. Fokus för analysen var att markera och definiera modaliteter i datasekvenserna. 

Studiens analytiska fokus med avseende på modaliteter är; ögonkontakt, hållning, placering, 

avstånd, gester och ansiktsuttryck. Dessa modaliteter valdes som utgångspunkt grundat på Kress 

(2011) analys om hur en lärare placerar sig i förhållande till eleven påverkar interaktionen mellan 

lärare och elev. Beroende på hur läraren använder utrymmet mellan sig själv och eleven kan olika 

situationer av kontroll av yta och maktförhållande urskiljas. Stensmo (2000) beskriver vikten av 

människors val i hur de riktar sin blick vid kommunikation som en betydande faktor för 
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interaktionen. Även gester och hållning beskrivs av Stensmo (2000) som betydande kommunikativa 

faktorer.

Datamaterial har bearbetats genom multimodal interaktionsanalys. Multimodal interaktionsanalys är 

en analysmetod som bygger på multimodal analys men lägger större fokus på den sociala aktörens 

funktion i analysen. Den multimodala interaktionsanalysen influeras av forskningsområden som 

interaktionssociologi, interaktionssociolingvistik, multimodalitet och diskursanalys. Analysmetoden 

utformades från början av Scollon och Scollon (2003) som ett försök att kombinera dessa 

forskningsområden och undersöka psykiska och lingvistiska handlingar situerat i en specifik 

kontext, vilket tilldelar en mening till människors handlingar och studerar mänsklig interaktion. I 

denna studie har analysmetoden medfört  ett  teoretiskt antagande om lärarens roll som lärare och hur 

det påverkar kommunikationen i klassrummet. Datamaterialet har analyserats genom att beskriva 

aktörens användande av modaliteter och hur dessa kan förklaras och kopplas till kontexten. 

Analysmetoden har krävt en teoretisk definition av vad som menas med termen interaktion, då 

definitionen kan skifta beroende på teoretiskt synsätt. En redogörelse för denna studies definition av 

interaktion presenteras i teoriavsnittet.

Genom att studera och analysera lager av olika modala kanaler skapades återkommande mönster i 

hur läraren interagerade med eleverna. Uppkomster av olika händelser definierades och lades ihop 

till större och mer generella mönster, samtliga mönster skapades genom att markera notationer i 

transkriberingsprogrammet. Varje ledarstrategi beskrevs genom denna multimodalanalys med 

avseende på lärarens användande av de modaiteter studien fokuserar på; ögonkontakt, hållning, 

placering, avstånd, gester och ansiktsuttryck. De tydligaste och starkaste mönstren i lärarens 

användande av modaliteter som påvisas i dataanalysen valdes ut och placerades i separata avsnitt i 

klippkatalogen. 

3.5 Studiens forskningsetiska aspekter

Vetenskapliga rådet (2007) definierar fyra grundläggande huvudkrav på forskning. Dessa fyra 

huvudkrav är en konkretisering av den grundläggande individskyddskravet och är forskningsetiska 

principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. Dessa forskningsetiska principer är 

skapade i syfte att skapa normer i förhållandet mellan forskade och deltagare i studien. Genom att 
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följa dessa normer skall etiska konflikter, personutlämnande etc. undvikas. I denna studie har 

samtliga huvudkrav tagits i åtanke vid utförandet av studien. De etiska aspekterna på denna studie 

är goda då samtliga krav är uppfyllda. 

• Det första av de fyra huvudkraven är informationskravet. Detta krav säger också att en forskare 

skall informera samtliga försöksdeltagare om deras deltagande i forskningen och forskningens 

syfte. Deltagarna skall också informeras om deras villkor och att deltagandet är frivilligt. 

Deltagare inom ramarna för denna studie är medvetna om deras deltagande. Vid data insamling 

blev de också informerade om syftet med deras deltagande och studiens forskningssyfte.

• Det andra huvudkravet  är samtyckeskravet. Samtyckeskravet säger att en forskare skall kunna 

uppvisa deltagarna samtycke till att delta i studien och att deltagarna själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan. Denna studie bygger på videosekvenser där deltagarna medgivit sitt 

deltagande, under förutsättningar att materialet  används i forskningssyfte och studien uppfyller de 

övriga huvudpunkterna. 

• Den tredje huvudregeln är konfidentialitetskravet. Detta krav påvisar hur deltagarnas personliga 

uppgifter i största möjliga grad skyddas och förvaras på så sätt att obehöriga ej kan ta del av dem. 

I denna studie kommer inga deltagare utelämnas på olämpligt  sätt. Deltagarnas namn är inte 

utskrivna och de bilder som redovisas i resultatdelen har redigerats på så sätt att personerna på 

bilden inte skall kunna identifieras.

• Den fjärde huvudregeln är nyttjandekravet. Nyttjandekravet syftar till att alla insamlade uppgifter 

om enskilda deltagare enbart skall användas i forskningssyfte. Studiens samtliga deltagare bidrar 

till en bättre studie, all data deltagarna genererar kommer bidra till att uppfylla denna studies 

syfte. 

I studiens videosekvenser har deltagarna valt att vara anonyma. Detta medför ett stort ansvar till 

författarens användande av videon i studien. I studiens transkriptioner och analyser har därför 

deltagarna kallats vid namn som ”elev1” och ”lärare”. De bilder som använts i studien har 

redigerats för att dölja deltagarnas ansikten.
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4. Resultat

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Avsnittet är uppdelat i två delar; Den första delen, är  en 

resultatanalys-del och fungerar som ett djupgående och analyserande avsnitt där de dominanta 

faktorerna i resultatet redovisas. Resultaten redovisas i förhållande till samtliga tre ledarstrategier. 

Avsnittet varvas med reflektion med avseende att relatera till relevant teori och exemplifierande 

urdrag av beskrivande transkriptioner. Den sista delen är en sammanfattande del av resultaten och 

presenterar studiens övergripande resultat. 

4.1 Resultatanalys

Genom analys av datamaterialet har det framträtt främst tre dominanta kommunikativa resurser som 

påvisat tydligast  skillnad i hur de olika ledarstrategierna använde sig av dessa. Dessa tre 

kommunikativa resurser som med avseende på multimodalitet visat var starkast framträdande är; 

lärarens spatiala placering i klassrummet, lärarens placering och avstånd i förhållande till eleverna 

och lärarens användande av sin kropp vid interaktionen. Lärarens användande av kroppen avser 

kommunikativa resurser som kroppsspråk, hållning, gester och ögonkontakt gentemot eleverna. 

4.1.1 Placering i klassrummet

Det fanns stora olikheter i hur läraren valde att  använda sig av klassrummet beroende på 

tillämpning av ledarstrategi. Klassrummet beskrivs i analysen med benämning av främre och bakre 

delen av klassrummet samt det området där eleverna och deras bänkar är placerade. Läraren kunde 

beroende på tillämpning av ledarstrategi lägga olika mycket fokus och tid vid ett område, till 

exempel röra sig mer eller mindre bland elevernas bänkar. I detta avsnitt  presenteras hur lärarens 

tillämpning av ledarstrategi påverkade lärarens använde av klassrummet i vid undervisning och 

interaktion med eleverna. 

Demokratisk ledarstrategi

Utmärkande för en ledare som tillämpar en demokratisk ledarstrategi i ett klassrum är att denne 

ställer sig längst fram i klassrummet vid tavlan, ofta utan att säga något och väntar ut elevernas prat. 

Vid upprepade gånger visade datamaterialet att det är först då eleverna tystnat som läraren börjar 

tala. När läraren väl börjar prata fortsätter eleverna prata i mun på både varandra och på läraren. 

Placeringen längst framme vid tavlan ger alla elever möjlighet att se läraren samtidigt som läraren 
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ges möjlighet att  se samtliga elevers ansikten. Detta kan styras av den demokratiska ledarstrategins 

vilja till att  främja elevinflytande. Att läraren placerar sig längst fram vid tavlan öppnar lättare upp 

för diskussion i klassrummet. I datamaterialet  har den demokratiska ledarstrategin framträtt ett 

flertal gånger genom helklassundervisning, grupparbete och individuellt arbete. 

Img 1 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
   Img 2 

[03:36]
1.! Lärare:! (0.9) Eh:mm vi° ska [göra kort sa:k >till]sammans<
! Lärare:! ! *Står framme vid tavlan och påkallar uppmärksamhet*
2.! Elev:!! ! ! !   [ska vi sluta: snart]

3.! Lärare:! (1.1)A:hh me[n vi #ska:]hh
! Lärare:! ! *Tystnar och ser uppgiven ut, står med händerna längs 
! ! ! !  sidan*
! ! ! ! !       #img 1
4.! Elev:     ! !    [ja när ska vi ] (0,5) sluta:

5.! Lärare:! >hh Ja: vi ska sluta sn[art (0,4)] 
! Lärare:! ! *Suckar och lyfter ena handen som för att be 
! ! ! !  om ursäkt* 
6.! Elev:                             >[Ja↑ vad s]könt#
! Elever:! ! *Flera elever nicker instämmande, ingen kollar 
! ! ! !  på läraren*      !  !      
 !    !! ! ! ! !               #img 2

Då läraren står placerad längs framme vid tavlan skulle placeringen kunna tolkas som ett tecken på 

att  barnen bör vara tysta och visa respekt för läraren, men barnen fortsätter i detta exempel att prata. 

Just i denna situation har läraren ingen övertygande auktoritet i klassen och barnen frågar direkt när 

lektionen är slut (rad 6). Det uppstår ingen konflikt  utan läraren låter eleverna prata och påverka 

lektionen även då det är läraren som från början påkallade ordet. Oavsett om läraren har planerat att 

tala är interaktionen påverkad av eleverna och deras åsikter i stor utsträckning. 
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Genom lärarens placering längst fram vid klassrummet kan man anta att  placeringen görs för att 

påkalla elevernas uppmärksamhet, då det kan påvisa en maktposition att placera sig längst fram i 

klassrummet dit alla blickar riktas (Stensmo, 2000). Denna analys av maktposition verkar dock inte 

eleverna göra, då de fortsätter prata rakt ut i klassrummet. Den demokratiske ledaren påvisar inga 

större försök i att tysta barnen utan låter dem prata klart och besvarar deras frågor placerad längst 

fram vid tavlan så att hela klassen hör. Den demokratiska ledaren använder här sig av främre delen 

av klassrummet som ett  tecken på att påkalla uppmärksamhet och använder området framför tavlan 

som en typ  av scen (Rad 1). Alla barnen pratar och läraren står tyst vid tavlan och väntar ut barnen 

tills de tystnat (img 1). Det är först efter flera sekunder som barnen tystnar och läraren påbörjar 

lektionen (img 2).

I flera fall påkallar den demokratiske ledarstrategin uppmärksamhet genom att placera sig längst 

fram vid tavlan. Främre delen av klassrummet kan därför ses som den mest betydande 

utgångspunkten i klassrummet för den demokratiske ledarstrategin. Området framför tavlan 

används nästan som en form av scen för läraren att agera på. Placeringen framme vid tavlan sker 

oftast vid helklassundervisning men placerad framme vid tavlan pratar läraren över hela 

klassrummet och ofta med flera elever samtidigt. Då eleverna arbetar individuellt eller i grupp tar 

den demokratiske ledaren tar hjälp  av hela klassrummet i sin undervisning. Med utgångspunkt 

längst fram i klassrummet vid tavlan backar läraren sedan ut bland eleverna (se nästa stycke; img 

1-4). Under detta moment skall eleverna arbeta i små grupper men så fort någon elev 

uppmärksammar läraren om att denne inte förstår avbryter läraren hela klassen för att hjälpa alla.

Img 1	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
   Img 2	
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Img 3	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Img 4 

1.! Lärare:! ok:ej >bara:a< ett# litet(0.1) tip↑s 
! Lärare:! ! *Läraren ställer sig framme vid tavlan*
! Elever:! ! *Eleverna pratar*
! ! ! ! !       #img 4

2.! Lärare:! (0.8) Har: ni (0.9) 
! Lärare:! ! *Försöker vänta in tills klassen tystnar*

3.! Lärare:! Schhh:S (0.8) har# ni:i (0.6) märkt en sak
! Lärare:! ! *Försöker tysta eleverna och pekar mot tavlan*
! Elever:! ! *Eleverna pratar*
! Lärare:! ! *Läraren backar ut i klassrummet*
! ! ! ! !      #img 2

4.! Lärare:! (0.1) HA↑r: #ni(.) tänkt på detta:
! Lärare:! ! *spärrar upp ögonen och söker kontakt med eleverna*
! ! ! ! ! #img 3-4

Att läraren väljer att avbryta grupparbetet då det kommer läraren till känna att vissa av eleverna inte 

förstår kan ses som typiskt för den inkluderande demokratiske ledarstrategin (Stensmo, 2000). 

Ledaren går då fram till tavlan och påkallar hela klassens uppmärksamhet, istället för att  enbart 

placera sig vid de elever på påkallat hjälp. Längst fram i klassrummet används tavlan ofta som ett 

förstärkande hjälpmedel i att  nå ut till eleverna och förtydliga det som sägs genom att läraren ritar 

bilder på tavlan (img 1). Läraren backar sedan ut bland eleverna för att beskåda tavlan från samma 

vinkel som eleverna (img 2). Detta gör att  läraren spatialt placerar sig på samma position i 

klassrummet som eleverna. Detta minskar det hierarkiska avståndet mellan lärare och elev då 

läraren är inkluderande och delaktig i sin undervisning. 

Auktoritär ledarstrategi

Den auktoritära ledaren placerar sig i de flesta fall längst fram i klassrummet i området framför 

tavlan (Se nästa stycke; img 1). Denna placering skedde till största del under helklassundervisning 

Rebecca Wallentin
Kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet
Linköpings Universitet

29



vilket medför att alla elever riktar sina blickar mot läraren och läraren talar rakt ut mot eleverna. 

Lärarens placering var återkommande längst fram i klassrummet. Denna placering möjliggör ett 

flitigt användning av hjälpmedel i undervisningen som OH-apparat och tavla, samt en kontroll över 

hela klassrummet och samtliga elever. 

    Img 1

Efter att  det auktoritära ledaren instruerat  eleverna till uppgiften står läraren sedan placerad längst 

fram i klassrummet för att överblicka klassrummet och bevaka eleverna (img 1). I flera fall 

uppvisade den auktoritära ledarstrategin en vilja av att helst befinna sig i främre delen av 

klassrummet. Denna auktoritära placering försökte tillämpas så ofta som möjligt under lektionen. 

Det var endast om någon elev tydligt påkallade uppmärksamhet den auktoritära läraren rörde sig ut 

bland elevernas bänkar.

Låt-gå ledarstrategi

En lärare som tillämpar en låt-gå ledarstrategi använder inte klassrummets yta mer än vad som är 

nödvändigt. I flera fall använde läraren enbart  den främre delen av klassrummet, framme vid tavlan. 

Läraren rörde sig enbart  ute bland elevernas bänkar om det var nödvändigt och en elev tydligt 

påkallade uppmärksamhet. Det var också i flera fall som låt-gå ledaren avbröt sig själv i sin 

undervisning för att gå och hämta saker längst bak i klassrummet.
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Img 1	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Img 2

[05:08]
1.! Elev:!! >eri:k< detta är: trå↑kigt# ju:u !
 ! Elev:!! ! *Suckar och hänger med huvudet*
  ! Lärare: ! ! *Står och letar något i skåpet,står med ryggen mot 
! ! ! !  eleverna*
! ! ! ! !               #img 1
!
2.! Lärare:! (0.1) Ne↑j:(.) varfördå
! ! ! ! *Spärrar upp ögonen och ser överdrivet glad ut, går 
! ! ! !  sedan vidare i klassrummet*

3.! Elev:!! (0.9) >(er ik)< Veronika. hon <pratar> med dig
! Lärare: ! ! *Skakar på huvudet*

4.! Lärare:! (0.4) MeN hon# pratar hela tiden så jag kan inte lyssna
 ! Lärare:!    *Vänder ryggen mot eleven*
! Elev:!! ! *Eleverna fortsätter att prata*
! Lärare:! ! *Läraren letar i skåpet efter något*
! ! ! ! !  #img 2

Läraren har under detta lektionsmoment påkallat uppmärksamhet och med väldigt otydliga 

instruktioner och eleverna har tilldelats en uppgift. Denna otydlighet var det som vid flest tillfällen 

definierade en låt-gå lärare. Instruktionerna av uppgiften gavs av läraren som i detta exempel och i 

de flesta fall står placerad längst fram vid tavlan. Img 1 visar hur läraren står med ryggen mot 

eleverna och fixar med något i ett  skåp längst fram vid katedern, samtidigt som eleverna påkallar 

lärarens uppmärksamhet på olika sätt (rad 1-3). Läraren uppfattar eleverna men väljer att fortsätta 

stå med ryggen mot hela klassen (img 2; rad 4) och leta i skåpet. Då eleven (rad 3) upplyser läraren 

om att en annan elev vill prata med läraren avvisar läraren detta (Rad 4). Läraren vänder sig inte ens 

om för att möta elevernas blickar utan står vänd med ryggen mot klassen (img 2). I denna situation 

säger läraren med ryggen mot eleverna strikt nej till att hjälpa en elev som påkallar uppmärksamhet 

vilket är ett tydligt exempel på låt-gå ledarstrategins icke existerande engagemang gentemot 

eleverna, vilket också syns i hur begränsat läraren använder klassrummet. 
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Denna situation är typisk för låt-gå ledaren och påvisar ett  bristande engagemang till både sin roll 

som lärare och elever. Genom att placera sig på platser i klassrummet där läraren borde stå, som till 

exempel längst fram vid tavlan, kan det avvaktande och oengagerade beteendet döljas något tack 

vare en ”korrekt” spatial placering.

4.1.2 Placering i förhållande till eleverna

Hur en lärare placerar sig i förhållande till eleverna under individuell undervisning och 

helklassundervisning påverkar interaktionen mellan lärare och elev (Kress, 2011). Beroende på hur 

läraren använder utrymmet mellan sig själv och eleven kan olika situationer av kontroll av yta och 

maktförhållande urskiljas. Beroende på lärarens tillämpning av ledarstrategi placerade sig läraren på 

olika sätt i förhållande till eleverna. 

Demokratisk ledarstrategi

En ledare som tillämpar demokratisk ledarstrategi i klassrummet är i sina instruktioner till eleven 

”på elevens nivå”. Detta menar att  läraren är mån om att placera sig så att denne ser samma sak som 

eleven ser. På img 1 (kommande stycke) syns det hur individuell undervisning med en elev först 

sker genom att  läraren avslappnat står lutandes mot elevens bänk och placerar sig så att läraren ser 

det eleven ser, ur samma vinkel. I img 1 syns också tydlig lärarens delaktighet i elevens arbete och 

hur läraren placerar sig själv i förhållande till eleven. Img 2 visar hur läraren sätter sig huk för att 

hjälpa eleven som sitter på golvet. Avståndet mellan lärare och elev är i denna situation tämligen 

litet vilket bidrar till en närhet  och ökat fokus på uppgiften och ett tecken på lärarens engagemang i 

att  hjälpa eleven. Hur denna placering gentemot elever ter sig visar sig dock vara väldigt 

situationsanpassad men i alla situationer med samma vilja att placera sig på elevens nivå. Jämför 

img 1 och img 2 då eleverna befinner sig i olika kontexter och läraren agerar därför på samma 

grunder men olika beroende på situation och omständigheter. 
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Img 1	
 	
 	
 	
 	
 	
   Img 2

Img 3

Img 1	
 	
 	
 	
 	
           Img 2

Img 3

[38:48]
1. ! Elev1:! °Åh:hhh D:>D<# fungar°. inte↑
  ! Elev1:! ! *Slår matteboken i golvet*
! ! ! ! !  #img 1
!
2.! Lärare:! (0.1) Ja↑ha:(.)# 
! ! ! ! *Går fram till eleven på golvet*
! ! ! ! !    #img 2!

3.! Lärare:! (0.4)få:å så här:r
! Lärare:! ! *Sätter sig på knä bredvid elev1*
 ! Elev1: ! ! *Skakar på huvudet*

4.! Elev1:! (0.3) å: de fu[nkar inT:E.]
 ! Lärare:! !         [(0.2) va:d funkar inte]
 ! Elev1:! ! *Skakar på huvudet och suckar högt* 

Eleven sitter inte som förväntat vid sin bänk utan på golvet framför tavlan (img 2), läraren väljer 

dock att hjälpa eleven trots att denne är placerad felaktigt. Läraren ger eleven utrymme att uttala sin 

tanke om hur eleven vill bli hjälpt (rad 5). Detta påvisar det elevinflytande som är utmärkande för 

den demokratiska ledarstrategin. Läraren placerar sig på samma nivå som eleven och vänder sitt 

ansikte mot eleven så att  de har ögonkontakt och inget störande moment är emellan dem (img 3). 
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Läraren hade kunnat välja att stå upp och hjälpa eleven men väljer att placera sig på samma nivå 

som eleven. I denna situation syns det  tydligt hur ledaren troligen kanske spontant utnyttjar de 

modaliteter som finns till hands i situationen. I detta fall finns det inte tillgång till ett bord eller 

liknande, för att tillämpa en demokratisk ledarstrategi och sträva efter att placera sig i samma nivå 

som eleven, ställer sig läraren på knä för att hjälpa eleven. Denna placering kan vara typisk för en 

lärare som tillämpar en demokratisk ledarstrategi då den kännetecknande emotionella närheten finns 

till hands och läraren vill inte att eleven skall känna sig hotad eller stressad. 

Img 1

[06:29]
1.! Lärare:! Ja:>Ha< hur #gå:r De: Hä↑r då!
  ! Lärare:! ! *Går fram till två elever längst fram i 
! ! ! !  klassrummet och lutar sig ledigt mot bänken*
! ! ! ! ! #img 1

Under lektionen rör sig den demokratiske ledaren tämligen mycket på klassrummets ytor, ofta bland 

elevernas bänkar. När läraren (img 1) skall hjälpa dessa elever med en uppgift lutar han sig ner och 

tar stöd på elevernas bänk. Detta visar återigen lärarens placering som fokuserar på att  hamna på 

samma nivå som eleverna och att deras ögon är i samma höjd. Att läraren gång på gång placerar 

huvudet i samma höjd som eleverna möjliggör också en stabil ögonkontakt. Detta agerande vid 

individuell undervisning kan främja elevens känsla av lärarens engagemang då utrymmet mellan 

lärare och elev är tämligen litet.

Auktoritär ledarstrategi

En lärare som tillämpar en auktoritär ledarstrategi tenderar att se sin roll i klassrummet som att 

enbart lära eleverna och verkar ofta glömma att  det handlar om god pedagogik också. Det finns 

flera fall i datamaterialet då den auktoritäre läraren tillämpar envägskommunikation och inte alls 
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tillämpade ett inkluderande samspel med eleverna. Denna brist på kommunikation gör att 

klassrummet saknar en naturlig dialog mellan lärare och elev. Då läraren instruerat eleverna om vad 

de skall arbeta med placerar läraren sig i flera fall sittandes eller ståendes längst fram vid tavlan för 

att övervaka eleverna. 

Img 1

Vid individuell undervisning går läraren enbart fram till de elever som påkallat uppmärksamhet 

genom handuppräckning. Då läraren når elevens bänk placerar sig läraren stadigt lutandes på sina 

armar mot elevens bänk (img 1). Utrymmet mellan elev och lärare är stort och avståndstagande. 

Läraren placerar sig inte så att denne kan avläsa elevens anteckningar, placeringen möjliggör dock 

att eleven kan ställa frågor till läraren som denne besvarar. Läraren placerar sig också på en nivå 

ovanför eleven på så sätt  att lärarens huvud hamnar högre upp än elevens huvud, vilket leder till att 

eleven måste snegla upp  på läraren som i sin tur måste snegla ner för att möta varandras blickar. 

Den auktoritära ledaren använder sig inte av ögonkontakt i stor utsträckning utan stirrar oftast ner i 

elevens bänk.

   Img 1	
	
 	
 	
 	
                       Img2  
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 Img 3       Img 4 	
 	
 	
 	


  Img 5

I denna situation sitter eleverna och arbetar (img 1), vissa elever arbetar i grupp och andra 

individuellt. Läraren står i denna situation placerad längs fram i klassrummet vid tavlan och 

övervakar eleverna. En elev kommer då in i klassrummet med en keps på huvudet (img 1). Utan att 

förvarna går läraren fram till eleven (img 2) och tar av honom kepsen (img 3). Läraren går sedan 

tillbaka längst fram i klassrummet och lägger undan kepsen bakom katedern (img 4) och klappar 

sedan pojken på huvudet (img 5). Elever runt om i klassrummet ser hela situationen och studerar 

tysta. Detta påvisar den auktoritetsposition läraren får då denne tillämpar en auktoritär ledarstrategi 

i klassrummet. Situationen påvisar också den brist på kommunikation till eleverna som finns hos  

läraren som tillämpar den auktoritära ledarstrategin. Gång på gång påvisas ett avstånd mellan 

läraren och eleverna. Det är i de flesta fall ett avstånd som skapas på grund av lärarens 

distanserande beteende. Dock påvisar även elever ett avståndstagande vissa gånger, vilket troligen i 

grund och botten beror på lärarens distanserade attityd. Läraren uppvisar inget engagemang om att 

göra mer än vad som krävs i klassrummet och överlåter diskussioner och samtal till eleverna. Att 

läraren inte med ord uppmanar pojken (img 1-6) att ta av sig kepsen utan istället  bara stegar fram 

och lyfter av kepsen inför de övriga eleverna kan tyda på den distans till emotioner auktoritära 

ledare ofta har. 
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Låt-gå ledarstrategi

I flera situationer påvisar en lärare som tillämpar en låt-gå strategi i sitt ledande i klassrummet inte  

mycket engagemang i att placera sig i förhållande till eleverna. Läraren påvisade i flera fall ett 

beteende som kan tolkas som att läraren egentligen inte vill vara där utan enbart är där för att denne 

är tvungen. Det verkar inte finnas mycket pedagogiskt tänk hos denne typ  av ledarstrategi. 

Placering i förhållande till eleverna utformas inte till elevernas bästa utan grundas mer på vad 

läraren känner för att göra i situationen. 

Img 1	
 	
 	
 	
 	
 	
         Img 2

Img 3	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Img 4

[19:20]
1.! Lärare:! (0.4)>(Elev2’s #namn)< få:år jag fråga:hh vAD du gör
! Lärare:! ! *Slutar förklara för elev1 och kollar på Elev2*!
! ! ! ! !   #img 1
! Elev2: ! ! *Skakar på huvudet och ler mot läraren*2.
! Elev2:! (0.3) Sitter på:å #[golvet vad]tror du ja ä: inte: elva år.
2.! Lärare:!  ! ! ! [(0.2) va:]
! ! ! ! ! ! #img2!! ! !
! Lärare:! ! *Skakar #på huvudet och återgår till att hjälpa elev1*
! ! ! ! !   #img 3
 ! Elev2:! ! *Sitter kvar# på golvet*
! ! ! ! ! ! #img 4
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Denna situation inkluderar två elever varav en elev sitter på golvet. Img 4 visar hur läraren enbart 

tittar åt  eleven på golvets (”elev2”) håll för att  sedan (img 4) låta det vara och fortsätta med att 

hjälpa den andra eleven. Detta påvisar hur läraren faktiskt uppfattar eleven och ser att denne sitter 

på golvet, vilket mest troligt strider emot klassrummets regler, men på grund av ett  bristande 

engagemang låter läraren eleven vara och fortsätter med tidigare uppgift. En mer engagerad lärare 

hade troligen agerat mot att ”elev2” brutit mot en regel och gått fram till eleven. Denne 

oengagerade lärare lägger dock ingen större vikt i att tillrättavisa eleven varken för att sitta på 

golvet eller för att vara uppnosig. 

Genom att studera img 1-5 syns det också tydligt hur avståndet mellan läraren och eleven som 

denne hjälper är tämligen stort och utrymmet mellan dem växer i samband med att  läraren pratar 

med ”elev2”. Läraren placerar sig inte heller bredvid eleven utan lutar sig lite löst mot elevens 

bänk. I denna situation och en lärare som tillämpar en låt-gå-ledarstrategi placerar sig därför inte 

alls i förhållande till eleven denne interagerar med (img 1-4). Lärarens placering grundas mer på att 

läraren skall kunna säga det som krävs för att sedan gå vidare. Placeringen är ur pedagogisk 

synpunkt inte fördelaktig då läraren dels inte ser uppgiften ur elevens vinkel, dels inte tillämpar 

ögonkontakt med eleven. Placeringen till eleverna saknar engagemang och saknar vilja att faktiskt 

hjälpa eleven mer än nödvändigt. I flera fall påvisar läraren som tillämpar en låt-gå ledarstrategin 

tendenser som tyder på en mer engagerad placering till eleverna om det sker på lärarens villkor och 

situationen ter sig som läraren helst önskar. Om det däremot handlar om elever som sätter sig emot 

lärarens instruktioner är det som att läraren tröttnar på att ens försöka och lämnar då eleven.

Img 1	
 	
 	
 	
 	
 	
  Img 2

1.! Elev1:! Ja:a vill inte ha de så

2.! Lärare:! (0.1)Hur. Vill# du ha: de DÅ
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 ! Elev1: ! ! *Svarar inte utan bara suckar*
! ! ! ! !   #img 1

3.! Elev1:! (0.9) skit samma:

4.! Lärare:! Jag kan# inte. hjälpa dig. om de:t är skitsamma
! Lärare:! ! *Reser sig upp och går*
! ! ! !  #img 2
 ! Elev 1: ! ! *Sitter kvar och suckar*
! ! ! ! !  

Denna situation grundar sig i att läraren skall hjälpa eleven med en uppgift. Läraren gör först ett 

försök i att hjälpa eleven lösa problemet (rad 1-3). Img 1- 2 visar lärarens rörelser mot eleven och 

hur denne sätter sig på huk intill eleven för att  hjälpa (img 2). Denna placering är ur pedagogisk syn 

god och skapar en bra nivå mellan lärare och elev (Stensmo, 2000). Då eleven säger ”skit 

samma” (rad 4) tröttnar läraren direkt (rad 5). Läraren tappar helt engagemanget och vänder sig bort 

från eleven och går med ryggen mot eleven bort, trots att problemet kvarstår. Till en början 

uppvisade läraren ett  försök till att faktiskt hjälpa eleven men kanske kan låt-gå strategins 

kännetecknande distans till emotioner och brist på engagemang (Samuelsson, 2012) leda till att 

läraren tröttnar och går. Detta skapar en distans mellan lärare och elever då eleverna troligtvis 

känner av lärarens brist på emotionella engagemang gentemot eleverna.

4.1.3 Lärarens användning av kroppsspråk vid interaktion med eleverna

Hur en lärare använder sin kropp under undervisning påverkar budskapet som sänds ut till eleverna 

(Stensmo, 2000). Denna kroppsliga användning avser i denna studie gester, mimik, hållning och 

rörelsemönster. Resultaten påvisar skillnader i hur läraren använde sin kropp i undervisning och 

interaktion med eleverna. Lärarens användande av gester i klassrummet var med avseende på 

kroppsspråk den modalitet som visade på störst skillnad beroende på vilken ledarstrategi läraren 

använde. 

Demokratisk ledarstrategi

En lärare som tillämpar en demokratisk ledarstrategi är väldigt tydlig i sina instruktioner till 

elevgruppen. Då läraren ger sina elever instruktioner är kroppsspråket självsäkert och tydligt. Dock 

anpassas dessa instruktioner till stor grad efter elevernas vilja och åsikter, den demokratiske 

ledarstrategin främjar elevinflytande i klassrummet och elevernas invändningar tas på allvar. Om en 
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invändning sker mot lärarens instruktioner är lärarens kroppsspråk dock inte längre lika distinkt och 

självsäkert som innan elevens invändning. 

Img 1	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Img 2

[01:10]
1.! Lärare:! >Tjejer< gå↑r till klassrummet dit!
! Lärare:! ! *Står med armarna i kors och pekar mot ett 
! ! !  !  närliggande klassrum*

2.! Elev:!! (0.1) VA↑h: tjejer(.) varfördå#
! Lärare:! ! *Spärrar upp ögonen*

3.! Lärare:! (0.9)(ja ha)# oke:j. Jag <trodd:e> ni va mest °tjejer°
! Elev:! ! ! *Tittar på lärare och skakar på huvudet*
! !      !!      #img 1
! Lärare:! ! *#Suckar lätt och pekar löst över klassrummet*
! ! ! !  #img 2

Läraren är i början instruktionen (rad 1) till klassen tydlig i vad som skulle ske och instruerar 

klassen med tydlighet, klar röst och pondus. Läraren står med självförtroende rak i ryggen med båda 

armarna i sidorna (img 1). Direkt då någon från gruppen framför sin åsikt (rad 2) som inte 

överensstämmer med det läraren föreslog sjunker axlarna ihop  och läraren håller sig löst över 

bröstkorgen (img 2) samtidigt som gruppen försöker formulera nya instruktioner. Denna gång är 

instruktionerna inte lika tydliga som innan elevens invändning, utan ter sig nu mer frågande och 

läraren frågar återkommande eleverna om deras åsikt om de nya instruktioner. Lärarens rörelser är i 

denna situation inte lika tydliga utan väldigt avvaktande och återhållsamma om man jämför mer då 

hela gruppen var överens. 
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1.! Lärare:! Ja:A den. väger mest ja
 ! Lärare:! ! #besvarar fråga från elev2 och pekar bak i klassrummet
! ! !       #img 1

Tydliga gester och anvisningar till hela klassen verkar vara vanligt förekommande. På img 1 pekar 

läraren med hela handen då han tilldelar eleverna instruktioner. Denna tydliga gest sker då läraren 

står placerad längst fram i klassrummet vilket gör denne synlig för samtliga elever. Trots att denna 

situation ämnar att besvara en elevs fråga placerar och agerar läraren sig så att  hela klassen har 

möjlighet att  ta del av gesten. Detta inkluderade beteende kan grunda sig i en vilja av att ständigt 

vilja inkludera hela gruppen och ge alla elever samma möjlighet (Stensmo, 2000). Rörelserna är 

därför genomgående tydliga, lätta av avläsa och synliga för hela gruppen.

1.! Lärare:! (0.1)>Nae:< det är li↑te som! är fel:hh
! Lärare:! ! *Pekar på elevens anteckningsblock* 

2.! Lärare:! Så:här då
! Lärare:! ! *Visar med händerna i luften formade som två bollar som 
! ! ! ! rör sig mot varandra*

3.! Elev:!! (0.1) VA↑h: varfördå
   ! Elev:!! ! *Skakar på huvudet*

4.! Lärare:! (0.9)>(kolla)< så hör så fattar ni nog
! Lärare:! ! *Formar sina händer i till två bollar som rör sig*

Då den demokratiske ledaren undervisar eleverna använder ofta gester till som stöd till att 

förtydliga sina instruktioner. I detta exempel visar läraren hur eleverna skall tänka genom att ta 

hjälp av sina händer och forma två bollar (rad 1 och 3). Läraren delar ut konstruktiv kritik samtidigt 

som han tar förtydligar sig själv med hjälp  av sina händer vilket ökar chanserna till att eleverna 

förstår vad läraren säger. Både kritik och beröm utdelar den demokratiske ledaren med inspirerande 

och glad röst till eleverna.
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Auktoritär ledarstrategi

Den auktoritära ledarens kroppsspråk är överlag väldigt sparsamt. Alla rörelser har tydliga syften 

och känns genomtänkta, detsamma gäller med gester som aldrig är överflödiga. Vid flera tillfällen 

visade datamaterialet att gester oftast användes vid tillsägning och uppstart av moment. 

Img 1	
 	
 	


1.! Elev:!! >eri:k< #vi vill ha: matte nu!
      Lärare: ! ! *Står och undervisar och skakar på huvudet*

 ! ! !         #Img 1

2.! Elev:!! (0.9) >snälla<! !  

3.! Lärare:! Bytt: är bytt.

! Lärare:! ! *Skakar på huvudet och fortsätter undervisa*

Img 1 visar hur läraren lätt lyfter på handen för att  förklara något, men mer än lätta handlyftningar 

och några steg framför tavlan blir det inte. Då eleven frågar en andra gång om de kan byta ämne 

(rad 2) svarar den konsekvente och principfaste auktoritära ledaren genom att  först enbart skaka på 

huvudet, då eleven inte upphör med tjatande förtydligas det skakande huvudet nu med ett yttrande 

om att ”bytt är bytt” (rad 3).

Den auktoritära lärarens kroppsspråk uppfattas som tydligt trots avsaknad av förtydligande gester. 

Vid undervisning rör sig inte läraren mycket alls utan placerar sig alltid i en ganska stillastående 

position i den del av klassrummet, eller vid den del av tavlan eleverna skall rikta sina blickar. Denna 

återhållsamma kroppsspråk men tydliga placering i rummet gör att den auktoritära ledaren använder 

sin egen position som riktmärke för elevernas uppmärksamhet. Ofta placerade sig läraren framme 

vid tavlan och talade till eleverna med en något sträng, rak och tydlig röst. 
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Img 1

Kroppshållningen på den auktoritära ledaren är vid placering längst fram i klassrummet rak i ryggen 

och stadig blick riktad ut mot eleverna. Detta strama och självsäkra kroppsspråk visade sig även vid 

individuell undervisning. Läraren är också mån om att påvisa sin auktoritära ställning gentemot 

eleverna. Detta kan avläsas på de raka armarna och stadiga kroppshållning (img 1).

Låt-gå ledarstrategi

Kroppsspråket hos ledaren som tillämpar en låt-gå strategi är väldigt avslappnat. På img 1 syns det 

hur läraren inte alls verkar vara intresserad av att hjälpa till utan gör det mest för att han måste och 

borde. Läraren lutar sig med händerna i kors ledigt över elevens bänk, då båda händerna är knutna 

medför det att inga händer eller gester används för att förklara för eleven. De sparsamma 

kroppsrörelserna och lärarens oengagerade placering uppkommer ett flertal gånger hos denna 

ledarstrategi.

 Img 1

Läraren rör sig med något kupad rygg och dålig hållning (img 1). I de rörliga videosekvenserna är 

läraren rörelsemönster tämligen ostrukturerat och kroppsrörelserna uppfattas som okontrollerade. 

Kroppen används av denna ledarstrategi inte i några tillfällen som ett  verktyg som kan öka 

förståelsen till något som sägs eller förtydliga en uppgift till elever som inte förstår. Läraren som 
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tillämpar en låt-gå ledarstrategi verkar förvänta sig att dennes placering i klassrummet skall vara 

tillräckligt tydligt för eleverna. Då läraren står framme vid tavlan använder sig denne dock i vissa 

fall av någon form av hjälpmedel i undervisningen som ofta är förberedd i förväg och enbart kräver 

en tal till. Detta handlade i de flesta fall om att läraren tog hjälp av en OH-bild för att sedan stå helt 

stilla och tala till OH- bilden i en monoton röst.

4.2 Resultatöversikt

Resultatet har bearbetats i etapper och fokuserat  på att  sålla ut de faktorer i interaktionen mellan 

lärare och elever som påvisat starkast mönster med avseende på lärarens tillämpning av 

ledarstrategi. De kommunikativa resurser som fungerat  som utgångspunkt i min analys är; 

ögonkontakt, hållning, placering i rummet, avstånd till eleverna och hur läraren använder sitt 

kroppsspråk.

Genom att se eleverna som en del av kontexten kunde lärarens val av ledarstrategi beroende på 

situation analyseras, vilket i flera fall skiftade väldigt beroende av kontexten. Elevernas agerande 

och beteende skapar föränderliga situationer vilket medfört en möjlighet till att  tydligt kunna 

studera lärarens agerande i olika kontexter som till exempel individuell undervisning och 

instruktioner av uppgift. Resultaten kan då tolkas genom kontextuell hänsyn till lärarens tillämpning 

av ledarstrategi då läraren anpassar lektionen beroende på elevernas åsikter och tankar. Beroende på 

hur läraren förhöll sig till elevernas åsikter och tankar fortlöpte lektionen på olika sätt. De 

egenskaper som till störst del påverkade hur läraren mötte eleverna lärarens inställning till 

elevinflytande samt lärarens engagemang och emotionell närhet.

Dataanalysen påvisar stor varians i användande kommunikativa resurser, tillexempel hur läraren 

tillämpade ögonkontakt gentemot eleverna beroende på val av ledarstrategi. Även lärarens hållning 

skiftade i stor utsträckning beroende på tillämpning av ledarstrategi. En av de mest distinkta 

skillnaderna som uppkom med avseende på lärarens tillämpning av ledarstrategi var den självsäkra 

och stadiga hållningen som syntes då läraren tillämpade en auktoritär ledarstrategi. Jämfört med  då 

läraren tillämpade en låt-gå ledarstrategi då läraren påvisade en form av osäkerhet i instruktionerna 

och vid diskussion med elever samt en hållning som ofta var återhållsam och ihopsjunken. Även 

hur läraren, beroende på tillämpning av ledarstrategi, använde sig av rummet skilde sig mycket 
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mellan samtliga ledarstrategier. Den tydligaste skillnaden fanns dock mellan den demokratiska 

ledarstrategin och den auktoritära ledarstrategin. Skillnaden påvisades främst i användande av det 

främre området av klassrummet och området vid tavlan. 

Beroende på lärarens tillämpning av ledarstrategi använde läraren också gester i skild utsträckning 

och i olika situationer. En av de mest framträdande faktorerna i analysen var hur den läraren vid 

tillämpning av en demokratisk ledarstrategi använde gester som en förstärkande kommunikativ 

resurs vid interaktion med eleverna. Motsatsen till detta påträffades då läraren tillämpade den mer 

återhållsamma låt-gå ledarstrategin. De gånger då läraren tillämpade en låt-gå ledarstrategi var 

användande av gester nästan obefintligt, vilket i flera fall resulterade i en bristfällig kommunikation 

med eleverna. 

Lärarens användande av gester hörde många gånger ihop med hur läraren använde sitt ansikte och 

använde sig av ansiktsuttryck. Precis som i sitt  användande av gester påvisade den demokratiska 

ledarstrategin ett upprepat användande av ansiktsuttryck i interaktion med elever. Nedan 

sammanställs samtliga ledarstrategier med avseende på användande av kommunikativa resurser. 

Sammanställningen ger en överblickande bild för samtliga ledarstrategier. 

Resultatöversikt: Demokratisk ledarstrategi

En ledare som tillämpar en demokratisk ledarstrategi använder under helklassundervisning 

klassrummet som en scen där konversation och diskussion kan ske med hela elevgruppen. Tavlan 

längst framme i klassrummet används som utgångspunkt för undervisning och för att ge alla elever i 

klassen möjlighet till att se läraren samt framföra sina åsikter. Den demokratiske ledarstrategin 

placerar sig ofta framme vid tavlan för att påkalla uppmärksamhet och sedan vänta ut eleverna tills 

de tystnat och sedan starta lektionen, samtidigt som dialogen med eleverna fortsätter. 

Samuelsson (2012) definierar den demokratiske ledaren som en individ som strävar efter att 

inkludera, diskutera men förstå alla i gruppen vilket påvisades tydlig i datamaterialet. En faktor som 

påvisar lärarens vilja av att inte bara förstå gruppen utan varje individ är lärarens placering 

gentemot elever vid individuell undervisning. Genom att  läraren placerar sig på samma nivå som 

eleven medför detta en ögonkontakt där ögonen är i samma höjd, detta kan skapa en känsla av att 
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läraren är mån om att inte framställa sig som en auktoritet  och skrämma eleven. Att placera sig i 

samma nivå kan också kopplas till den emotionella närhet Samuelsson (2012) tillskriver den 

demokratiske ledren. Denna emotionella närhet kan också läsas av i lärarens kroppsspråk i 

situationer då läraren interagerar med eleven via placering, gester, kroppsspråk, påvisa engagemang 

och en vilja att hjälpa. 

Resultaten tyder också på hur läraren anpassar lektionen beroende på elevernas åsikter och tankar. 

Detta påvisar elevinflytande och det gemensamma beslutsfattandet  gällande arbetsgång som 

Gheselli & Siegel (1972) beskriver karaktäriserar den demokratiske ledarstrategin. 

Användande av modaliteter:

• Klassrummet som en scen

• Tavlan används flitigt

• Ögonkontakt med eleverna

• Placerar sig parallellt med eleverna

• Använder ofta gester

Resultatöversikt:  Auktoritär ledarstrategi 

Den spatiala placering som den auktoritäre ledarstrategin använder som utgångspunkt i 

klassrummets är den främre delen, längst fram vid tavlan. I sin undervisning använder läraren i 

vissa fall förstärkande och förenklande hjälpmedel i form av en färdigskriven OH-bild som denne 

står tämligen stilla bredvid och talade. Då den auktoritära ledaren är så pass återhållsam och spänd i 

sina rörelser är det ett  väldigt sparsamt rörelsemönster som tillämpas. Under undervisningen 

används inga överflödiga gester eller kroppsliga rörelser. Läraren använder enbart sin kroppsliga 

placering som en riktlinje för vart eleverna skall rikta sin uppmärksamhet. 

Att den auktoritäre ledarstrategin helst placerar sig längst framme vid tavlan kan vara ett  medvetet 

val från lärarens sida då det historiskt sett påvisade makt och kunskap om läraren stod bakom 

katedern (Granström, 2007). Detta kan i sin tur tysta barnen då de har stor respekt för den 

auktoritära ledaren. I upprepade situationer behandlar dock inte eleverna den auktoritära läraren 

med respekt utan reagerar i flera fall med att skapa fler störande moment som att  prata mer eller 
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vara allmänt stökiga. Detta kan kopplas till Guts (2007) resonemang om att den auktoritära ledaren 

tappar gruppens förtroende vilket i sin tur leder till ett bristande engagemang inom gruppen.

Användande av modaliteter:

• Använder enbart främre delen av klassrummet

• Strävar inte efter ögonkontakt med eleverna

• Placerar sig på en högre nivå i jämförelse med eleverna i avseende på huvudhöjd

• Inga förklarande gester och förtydligande mer än den kroppsliga placeringen i klassrummet

Resultatöversikt: Låt-gå ledarstrategi

En låt-gå ledare kännetecknas av en låg nivå av engagemang (Gheselli & Siegel, 1972), vilket 

tydligt syns i hur läraren använder klassrummet så lite som möjligt och inte hjälper eleverna mer är 

nödvändigt. Genom att  studera lärarens placering gentemot eleverna är det mycket utrymme mellan 

elev och lärare och under själva undervisningen är läraren inte själv delaktig i uppgiften. Detta  syns 

även i hur läraren inte placerar sig i förhållande till eleverna. Läraren strävar inte efter att  placera 

sig i samma nivå som eleven utan förklarar mer med otydliga instruktioner för eleven vad som skall 

göras för att sedan gå vidare. Detta kan kopplas till Samuelssons (2012) beskrivning av hur lärare 

som tillämpar en låt-gå ledarstrategi ofta fungerar som ett administrativt stöd i klassrummet och inte 

själva är delaktiga i arbetet. 

Läraren som tillämpar en låt-gå ledarstrategi använder inte sig inte av klassrummets yta mer än 

nödvändigt. Oftast placerade sig läraren i den främre delen av klassrummet, framme vid tavlan. 

Läraren rörde sig enbart ute bland elevernas bänkar om det var nödvändigt och enbart om någon 

påkallade uppmärksamhet. Då läraren tillämpar en låt-gå ledarstrategi uppvisas en distans till 

emotioner, vilket  kan påvisas i situationer då läraren med avsikt väljer att  inte bry  sig om elevernas 

påkallande av hjälp eller då elever agerar felaktigt. Med sitt otydliga och ofta nonchalanta 

rörelsemönster i klassrummet överlåter läraren som tillämpar denna ledarstrategi fler beslut än 

normalt till eleverna. 

Användande av modaliteter:

• Rör sig på måfå i hela klassrummet med utgångspunkt från främre delen
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• Ingen ögonkontakt med eleverna

• Otydliga gester

• Placerar sig långt ifrån eleven vid individuell undervisning
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5. Diskussion

I föregående avsnitt  presenterades studiens resultat. I detta avsnitt diskuteras studiens 

metodologiska val, redovisade resultat för att kopplas samman till den teoretiska bakgrunden. Även 

studiens samhällsrelaterade fokus redovisas. Avsnittet avslutas med en del som sammanställer 

studiens slutsatser och redogör för förslag till framtida forskningsfrågor. 

5.1 Reflektioner över val av metod

Genom att enbart studera interaktion i det talade språket missar man mycket av det som faktiskt 

bidrar till meningsskapandet. Att då ta hänsyn till saker som gester, ansiktsuttryck, kontext och 

placering skapar verkligen en ytligare dimension i interaktionen. Multimodal interaktionsanalys har  

därför varit  en lämplig metod till denna studie. Den multimodala interaktionsanalysen har 

möjliggjort en hänsyn till kontexten som varit givande med avseende på dataanalysen. Denna studie 

studerar enbart situationer i kontexten ”klassrummet” vilket medför en förklaring till vissa 

händelser som annars skulle vara svåra att förstå och förklara. En bild som enbart  visar en lärare 

skulle vara helt meningslös utan den förklarande text som beskriver att situationen utspelas i ett 

klassrum. Utan kunskapen om kontexten skulle också transkripten bli ganska värdelösa, i 

situationer som till exempel påvisar en kommentar ”läraren vandrar tillbaka till tavlan” blir 

meningsfull på grund av att vi vet att aktören befinner sig i ett klassrum. 

Jag tror att användandet av modaliteter är så pass starkt sammanlänkat till kontexten och den 

aktuella situationen. Detta medför att  resultaten för studie med multimodalt fokus är väldigt starkt 

kopplat till studiens specifika kontext. Denna studies begränsning blir därför kopplingen till  

studiens situationella faktorer. Detta påvisar det som Jewitt  (2010) hävdar, att vi inte kan anta att 

samma aktör kommer använda samma modaliteter i liknande situationer. 

Ett problem med min metod berör hur datainsamlingen och analysen bör utformas. Det finns ingen 

tydlig mall över hur dataanalys och transkription bör genomföras då studien inkluderar både bild 

och text med avseende på pedagogik och multimodalitet. Jewitt  (2010) menar att det inte finns ett 

tydligt sätt att genomföra en multimodal analys utan att metod och datainsamling skall anpassas till 

studiens syfte, vilket därför gjorts i denna studie. I analysen var det dock ibland svårt  att rättfärdiga 
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antaganden, hur stor är egentligen säkerheten att en gest eller rörelse betyder det jag analyserar det 

till? Ett försök att lösa är att tydligt koppla analytiska antaganden i avseende på användande av 

modaliteter till kontext och socialfunktion, vilket  försökts göras i så stor utsträckning som möjligt. 

Detta problem medförde dock att läraren i vissa situationer kategoriserades till två olika 

ledarstrategier beroende på hur kontexten analyserades och hur stor del av kontexten som beskrevs. 

Hur lärarens beteendemönster definierades kan därför i vissa aspekter anses som icke konsekvent 

och allt  för generellt. Dock påvisar detta, enligt mig, kontextens inverkan på människans natur med 

avseende på beteendemönster som i denna studie fokuserar på kommunikativa resurser. Detta 

medför också resultat att betrakta som konsekventa då studien definierat tydliga utgångspunkter, 

verktyg och metoder för dataanalys av datamaterialet. 

Att studiens datamaterial bygger på videosekvenser, skapar både för- och nackdelar. Att videofilma 

kan vara en effektiv och framgångsrik metod att använda under datainsamling då det fångar 

människans natur (Mondada, 2002). Det  är dock viktigt att vara medveten om att videosekvensens 

utformning kan bero på flera faktorer (Mondada, 2002). Faktorer som kamerarörelser, teknik och 

kameralinsens fokus kan vara avgörande i vad dataanalysen resulterar i. Goodwin och Goodwin 

(1996) menar att beroende på situationella faktorer, sociala förhållanden och sociala aktörers 

inställning till en kamera ser datamaterialet olika ut. 

Det är av betydande importans för min studie att komma ihåg att det som visas i filmerna enbart är 

det som kameralinsen väljer att sikta på. Mondada (2002) menar att människors interaktion med en 

kamera kan påverka det komplexa sambandet mellan gester, handlingar, tal och rörelser. Att en 

kameraman eller monterad kamera rör sig i den miljö som skall studeras gör att deltagarna blir 

medvetna om att de studeras. Detta kan bidra till ett onödigt fokus på kameran och mindre fokus på 

de ”naturliga processerna”. Ett klassrum kan enligt Mondada (2002) vara en svår miljö att filma i då 

det sker så många händelser i hela klassrummet konstant. I denna studie är kamerorna 

färdigmonterade vilket medför dock att vi enbart ser vissa delar av ett moment. I vissa fall upplevde 

jag en begränsning i att enbart  förlita dataanalysen på videosekvenser. För en tydligare och säkrare 

dataanalys skulle en möjlighet varit att komplettera analysen med en empirisk studie av ett klassrum 

eller inkludera ytterligare videosekvenser i datamaterialet. Det är viktigt att jag under min 

transkription och dataanalys är medveten om dessa begränsningar och påverkande faktorer.
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5.2 Resultatdiskussion

Studiens resultat visar att beroende på vilken ledarstrategi läraren tillämpar används modaliteter på 

olika sätt. Genom att analysera hur läraren använde sig av kommunikativa resurser som; 

ögonkontakt, hållning, placering, avstånd, gester och ansiktsuttryck i sin interaktion med eleverna 

påvisades det skillnader. De modaliteter som var mest distinkta beroende på val av ledarstrategi var; 

hur läraren spatialt placerade sig i klassrummet, hur läraren placerade sig i förhållande till 

eleverna och hur läraren använder sitt kroppsspråk. Resultatet visar hur kommunikativa resurser 

används på olika sätt beroende på pedagogisk tillämpning och situation, något jag tror är viktigt att 

belysa i samband med multimodala studier. 

5.2.1 Lärarens skiftande användande av kommunikativa resurser

Beroende på vilken ledarstrategi läraren tillämpade valde denne också att använda sig av 

modaliteter på olika sätt  i sin interaktion med eleverna. Dataanalysen visar hur den läraren som 

tillämpar en demokratisk ledarstrategi använder sin blick på ett mer medvetet sätt än de andra 

ledarstrategierna. Läraren som tillämpar en demokratisk ledarstrategi placerar sig medvetet på 

elevens nivå, vilket ökar möjligheterna till ögonkontakt. Att läraren som tillämpar en demokratisk 

ledarstrategi tillämpar ögonkontakt har betydelse för relationen mellan läraren och eleven (Stensmo, 

2000). Jag tror att då läraren tillämpar en demokratisk ledarstrategi och söker efter ögonkontakt är 

positivt för relationen till eleverna och får eleverna att känna sig synliga. Enligt Stensmo (2000) 

bidrar ögonkontakt till att uppvisa uppriktighet, självförtroende men också ett förtydliga lärarens 

budskap vilket jag tror är väldigt viktigt för en god klassrumsmiljö. 

Då läraren tillämpade en auktoritär ledarstrategi var  beteendet många gånger en motsats till den 

demokratiske ledarstrategin, så även med avseende på ögonkontakt gentemot eleverna. I 

datamaterialet uppsökte läraren som tillämpade en auktoritär ledarstrategi i få fall ögonkontakt med 

eleverna. Detta tror jag bidrar till avståndet mellan elev och lärare och kan få eleven att känna sig 

osäker. Stensmo (2000) beskriver hur viktigt det är att använda ögonen för att få motparten att 

känna sig sedd och respekterad. Då läraren tillämpade en demokratisk ledarstrategi var lärarens 

kroppsspråk självsäkert men på ett avslappnat sätt. Kanske finns det en korrelation mellan att  en 

lärare som känner sig avslappnad med eleverna och trivs i klassrummet i större utsträckning 

använder ögonkontakt till sina elever. 
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I mina resultat syns det hur en lärare som tillämpar en låt-gå ledarstrategi inte alls placerar sig i 

förhållande till eleven. Att inte alls förhålla sig till den man interagerar med är enligt Kress (2011) 

ett  tecken på att inte äga kontroll av ytan. Då läraren tillämpar en demokratisk ledarstrategi 

placerade sig denne däremot helt beroende efter vad som gynnar eleven och läraren upplevs ha full 

koll på situationen. Stensmo (2000) påpekar hur viktigt det är för en god samtalskvalitet och 

maktförhållande att vara medveten om placering vid interaktion. Jag tror att hur människor väljer att 

placera sig i förhållande till varandra är en social konstruktion likaväl som ett psykologisk fenomen. 

En lärare placerar sig i klassrummet grundat på sin egna spatiala uppfattning om vad som är möjligt 

och lämpligt. Det är därför väldigt viktigt för en lärare att vara medveten om hur denne placerar sig 

till eleven. Till exempel bör inte läraren placera sig på en nivå ovanför barnets huvud då detta kan 

tyda på makt och auktoritet vilket i sin tur inte är gynnande för elevens inlärning (Skolverket, 

2012). 

Användande av gester uppkom oftast då läraren tillämpade en demokratisk ledarstrategi i 

klassrummet. I de flesta fall då läraren tillämpade en demokratisk ledarstrategi syftade gesterna på 

att  förtydliga och förenkla för eleven. Gesten fungerade som ett förstärkande modalt uttryck till 

lärarens verbala kommunikation (Jewitt, 2010). De flesta situationer då läraren använder gester 

används gesten som en metaforisk-association till eleven, till exempel ”läraren formar händerna 

som en boll”. Detta tror jag förenklar undervisningen samt främjar en god studiemiljö i 

klassrummet. Då läraren tillämpar en låt-gå ledarstrategi och en auktoritär ledarstrategi var läraren 

betydligt mer sparsam med sitt användande av gester, dessa två ledarstrategier hade generellt  också 

ett  större avståndstagande gentemot eleverna. Detta avståndstagande tror jag minskar möjligheterna 

till ett användande av gester. Detta på grund av Kress (2011) koppling mellan hur gester ofta kan 

förknippas med det egna och personliga utrymmet. Då avståndet mellan de sociala aktörerna ökar, 

minskar troligen kommunikationens intimitet, en intimitet som kan förknippas med gester. 

I datamaterialet använder de sociala aktörerna, som i detta fall är läraren, kontextens resurser för att 

upprätthålla sin identitet. Detta kan kopplas till Norris (2004) redogörelse för hur en social aktör 

kan inta olika identiteter vid liknande situationer. I flera fall där momentet under lektionen var det 

samma, visade datamaterialet  hur läraren använde sig av olika ledarstrategier beroende på hur 

Rebecca Wallentin
Kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet
Linköpings Universitet

52



eleverna agerade, detta tolkar jag som en produkt av kontexten. Ett  annat exempel på hur kontexten 

påverkar läraren är då läraren tillämpat en demokratisk ledarstrategi och sätter sig på huk intill en 

elev som sitter på golvet. Läraren vill upprätthålla sin strategi och placera sig på elevens nivå, 

situationen kräver här att  läraren sätter sig på huk vilket inte hör till det vanliga då eleven normalt 

sitter vid sin bänk. Lärarens vilja att upprätthålla sin identitet påverkar därför hur läraren hanterar 

och beter sig i specifika situationer och hur liknande situationer inte alltid möts på samma sätt. 

5.2.2 Modaliteter som utmärkte sig beroende på lärarens val av ledarstrategi

I dataanalysen av datamaterialet var det tre dominanta kommunikativa resurser som stack ut i 

jämförelse med de andra. Dessa kommunikativa resurser definierades genom multimodal 

interaktionsanalys. Då varje notation markerades med en specifik färg i analysprogrammet kunde 

jag tydligt se hur dessa tre modaliteter stod ut i jämförelse med de övriga kommunikativa resurser 

jag fokuserade på. Dessa tre kommunikativa resurser är; lärarens spatiala placering i klassrummet, 

lärarens placering och avstånd i förhållande till eleverna och lärarens användande av kroppsspråk 

vid interaktion med eleverna. Med ”lärarens användande av kroppsspråk” är kommunikativa 

resurser som hållning, gester och ögonkontakt gentemot eleverna inkluderade.

Att just dessa kommunikativa resurser var de som stack ut starkast var till viss del väntat. Jag trodde 

till exempel att lärarens spatiala placering skulle påvisa stora skillnader beroende på lärarens 

tillämpning av ledarstrategi, vilket det också gjorde. Detta kan kopplas till Kress (2011) beskrivning 

om hur en socialaktörs placering ofta har att göra med ett ägande av ytan. Jag tror därför att lärarens 

placering i till exempel främre delen av klassrummet hör ihop  med dennes vilja att påvisa auktoritet 

och makt. Detta kan kopplas till studiens resultat där det var den auktoritära ledaren som oftast 

påvisade en vilja att placera sig framför tavlan så att denne hade kontroll över samtliga elever.    

Jag trodde dock att kroppsspråk skulle vara ett mer lättdefinierat begrepp än vad det faktiskt var. I 

studien inkluderar lärarens användande av kroppen mindre under kategorier som hållning, gester 

och ögonkontakt gentemot eleverna. Dessa underkategorier i sig var lätta att definiera, det var dock 

ingen av dessa som stack ut märkbart. Jag valde därför att sammanställa dessa i ett samlat begrepp 

då de hade stor betydelse för interaktionen, vissa av dessa modaliteter var också så pass utmärkande 

för lärarens val av ledarstrategi att de var nödvändiga att ta med.
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5.2.3 Lärarens roll och kommunikation i klassrummet

Dataanalysen visar hur den demokratiske ledarstrategin, auktoritära ledarstrategin och låt-gå 

ledarstrategin är tämligen olika i sin kommunikation med eleverna, med avseende på multimodalitet 

samt pedagogiska aspekter. Studien bekräftar Granströms (2007) tankar om att en lärare bör 

uppleva sig säker i sin roll som lärare och ledare och känna sig förberedd i att hantera situationer 

som kan uppkomma i klassrummet. Har läraren bristande kunskap och färdighet i att hantera 

konfliktsituationer, kan detta skapa en osäkerhet hos läraren. Denna osäkerhet kan skada den, enligt 

Stensmo (2010), viktiga dialog mellan lärare och elev. I flera fall påvisade datamaterialet hur viktig 

kommunikationen mellan lärare och elev är, men också hur mycket som beror på lärarens beteende. 

I datamaterialet var det situationer då läraren tillämpade en ledarstrategi som påvisade en god 

dialog med eleverna men också mycket engagemang. Detta stämmer överens med Stenmos (2000) 

resonemang om hur en lärarens engagemang i klassrummet i hög grad är bidragande till 

klassrumsklimatet och en god dialog mellan lärare och elever. 

Jag tror att en lärare bör vara medveten om vilken viktig roll denne spelar i klassrummet och för 

elevernas upplevelse av skolan. För att en lärare skall kunna utöva sitt yrke så professionellt som 

möjligt och inte påverkas i alltför hög grad av samhällets regler krävs det en medvetenhet om sin 

roll som lärare. Detta stämmer överens med Collnerud och Granströms (2002) tankar om att  ett 

bristande yrkesspråk hos läraren minskar möjlighet till att axla lärarrollen på ett  bra sätt och se sig 

själv som en länk mellan samhälle och elev. Jag tror en lärare blir en effektivare i sin roll som ledare 

för eleverna om läraren vet  hur denne ska använda sig av kommunikativa resurser. Med eleverna i 

åtanke har det konstaterats att elevernas kunskapsinhämtning påverkas av hur läraren placerar sig i 

rummet, skriver på tavlan, gestikulerar och interagerar med eleverna (Jewitt, 1009).  

5.3 Slutsatser

Ingersoll (2001) menar att 30 procent av de nyexaminerade lärarstudenterna byter bransch enbart 

efter några år i yrket. Detta leder till förluster för individen i form av årtal av utbildning som går 

förlorad och för samhället i form av monetär investering. Klassrummet är en av de viktigaste 

miljöerna i dagens samhälle då det ofta är här individer lägger sin personliga grund. Att genomföra 

åtgärder för att skapa goda förutsättningar och jobba för ett gott klassrumsklimat bör genomföras 

med både elever och lärare i åtanke. En ökad kunskap i ledarskap hos läraren kan bidra till ett 

Rebecca Wallentin
Kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet
Linköpings Universitet

54



upprätthållande av ett positivt klassrumsklimat och en god dialog mellan lärare och elever, något 

som är nödvändigt för både elevers och lärares välmående.

Jag tror att varje steg i att belysa det faktiska problemet som finns i de svenska klassrummen är 

viktigt. Denna studie kan ses som en av flera byggstenar i att ta sig an den problematik som finns 

för lärarstudenter idag. Studiens resultat  kan bidra till skapandet av en simulator (Simprovsansökan, 

2012) om lärande och ledarskap. Förhoppningen är att i nästa led bidra till en ökad kunskapsgrund 

som kan hjälpa lärarstudenter att rustas inför att vara de ledare de behöver vara i klassrummen. 

Studien syftar på att studera lärares kommunikation med eleverna med avseende på följande 

kommunikativa resurser; ögonkontakt, hållning, placering, avstånd, gester och ansiktsuttryck. 

Genom en multimodal analys med fokus på interaktion kunde resultaten påvisa en skillnad i hur 

läraren använde de kommunikativa resurserna beroende på lärarens tillämpning av ledarstrategi. De 

kommunikativa resurser som framträdde tydligast beroende på lärarens val av ledarstrategi var; 

lärarens spatiala placering i klassrummet, lärarens placering i förhållande till eleverna och lärarens 

användande av kroppsspråk.

Kommunikativa resurser som är kännetecknande för en lärare som tillämpar en demokratiska 

ledarstrategi är att hela klassrummets yta används flitigt. Det är främst den främre delen av 

klassrummet, vid tavlan och området vid de främre bänkraderna läraren använder. Området längst 

fram vid tavlan används som en scen där interaktion och undervisning med eleverna sker och ofta 

förstärks med hjälp av förklarande gester. En lärare som tillämpar en demokratisk ledarstrategi 

söker i stor utsträckning efter elevernas ögonkontakt. Ögonkontakt tas i flera fall genom att läraren 

vid individuell undervisning placerar i förhållande till elevens och placerar sitt  huvud på elevens 

nivå. 

I de situationer läraren tillämpar en auktoritär ledarstrategi är kroppsspråket väldigt sparsamt och 

läraren är ofta stillastående. Lärarens spatiala placering vid tillämpning av en auktoritär 

ledarstrategi var oftast vid den främre delen av klassrummet, framme vid tavlan. Undervisningen 

skedde oftast i helklass och läraren tog då ofta hjälp av till exempel OH-apparat vilket  ledde till ett 

sparsamt användande av förtydligande gester och miner. Den auktoritära ledaren placerar sig inte på 
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elevernas nivå utan ofta på en högre nivå, ovanför elevens huvud. Denna placering är inte anpassad 

efter eleven och medför en icke existerande ögonkontakt samt ett avstånd mellan lärare och elev. 

Lärare som tillämpar en låt-gå ledarstrategi i klassrummet kännetecknas av ett  otydligt kroppsspråk 

och ett sparsamt användande av förklarande och förstärkande gester. Lärarens spatiala placering har 

oftast en utgångspunkt från den främre delen av klassrummet och läraren rör sig endast bland 

eleverna om någon elev tydligt  påkallar hjälp. Under individuell undervisning placerar sig läraren 

som tillämpar en låt-gå ledarstrategi långt ifrån eleven, utan någon ansträngning till att förstå 

problemet ut elevens synvinkel. Detta avståndstagande förstärks av att läraren inte söker 

ögonkontakt med eleverna. 

5.3.1 Tankar om fortsatt forskning

Resultaten kan påvisa det samband som finns mellan lärarens tillämpning av kognitiv strategi och 

hur det påverkar lärarens kroppsliga uttryck med avseende på val av kommunikativa resurser. Att 

hävda att det finns ett samband mellan kroppsliga processer och mentala processer kan kopplas till 

termen ”embodied cognition”. Med ett  kognitionsvetenskapligt perspektiv innebär ”embodied 

cognition” att alla kognitiva processer och fenomen är beroende av och kopplade till kroppen 

(Wilson, 2002). Detta gör att  mentala processer och kroppsliga processer, som i denna studies fall 

syftar på lärarens kognitiva strategi och kroppsliga uttryck, skulle kunna ses som två sidor av 

samma mynt. 

Detta skulle dock strida mot den traditionella synen inom forskningsvärlden om hur kroppsliga 

processer och mentala processer hör ihop. Den traditionella synen går tillbaka till filosofen och 

matematikern Descartes resonemang om att tanke och kropp är två skilda substanser (Heil, 2004). 

Denna studie skulle därför kunna ses som ett bidrag i att  utmana detta traditionella resonemang 

genom att påvisa förekomsten av ”embodied cognition” i en kommunikationsstudie med ett 

multimodalt perspektiv. Jag tror dock att framtida forskning inom detta område kan bidra till en 

fortsatt diskussion om kopplingen mellan kognitiva strategier och kroppsliga uttryck. 

Studier som behandlar mänsklig kommunikation på en djupare nivå än vad som normalt görs tror 

jag är väldigt viktiga för att  öka förståelsen för människans beteende. Genom att utgå från forskning 
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och god förståelse om mänsklig kommunikation, kan denna kunskap tillämpas i andra områden som 

tillexempel konstruktion av tekniska produkter inom robotik eller telefoni. Med avseende på 

studiens bidrag till skapande av simulatorn om kunskap och lärande (Simprov, 2012) kan ett steg i 

att bygga vidare på denna studie vara att undersöka denna tekniska tillämpning av studiens resultat.

Skillnaderna i hur läraren använde sig av kommunikativa resurser fick mig att tänka på huruvida 

alla strategier är exempel på gott ledarskap eller inte, det vore intressant att undersöka frågan 

närmare. Kanske är vissa strategier mer lämpade för vissa typer av klassrum och elever och vissa av 

strategierna är mer inriktade på ledarskap än lärarskap enligt Granströms (2007) definition. Enligt 

dataanalysen är det den demokratiska ledarstrategin som bäst överensstämmer med Ghesellis (1972) 

kriterier på ett framgångsrikt  ledarskap. Även skolverket (2012) påpekar att ett klassrum bör styras 

med uppsatta riktlinjer som kan kopplas till en demokratisk ledarstrategi. Den bäst lämpade 

arbetsformen bör vara demokratisk och ge eleverna förutsättningar att agera som demokratiska 

medborgare. Jag tror dock att det är svårt att rangordna ledarstrategier. Då en ledarstrategi är så pass 

beroende av kontext och situation tror jag det är viktigt att påminnas om att en lärare i de flesta fall 

strävar efter lämplig kommunikation till rätt situation och att läraren alltid utgår ifrån sig själv. Det 

”bästa sättet” för en lärare behöver inte överensstämma med denne kollegas tankar om vad som är 

bäst (Stensmo, 2000).

En viktigt aspekt att ta hänsyn till vid interaktionsstudier är att hur människor placerar sig till 

varandra och tillämpar kroppsspråk ofta påverkas av kultur. Granström (2007) påvisar hur en lärares 

ledarskap ofta påverkas av yttre faktorer som kultur och ideologier. Läraren är i sin roll som ledare 

påverkad av personliga erfarenheter och kulturella traditioner om hur denne bör agera. Denna studie 

är gjord med data från en svensk skola med svenska aktörer vilket påverkar mina resultat på så sätt 

att  de visar den ”svenska versionen” av studien. Det skulle därför vara spännande att genomföra en 

liknande studie i en annan kultur och studera likheter och olikheter. 

Det vore också intressant att fördjupa sig i ett mer situationsanpassat ledarskap och hur lärares 

användande av modaliteter påverkar elevernas förståelse för undervisningen. Förslag på vidare 

frågeställning skulle därför kunna vara ”hur påverkas elevernas förståelse av undervisningen 

beroende på lärarens användning av modaliteter?” eller ”i vilka klassrumsmiljöer är vilka 
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modaliteter lämpliga och varför?”. Ur ett  mer kognitionsvetenskapligt perspektiv skulle en 

intressant studie vara att undersöka hur lärarens kognitiva strategi med avseende på ledarstrategi  

påverkar elevernas inlärning. 
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