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Förord                                                                          
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är ett avslutande moment i min 

Interkulturella lärarutbildningsexamen. Examensarbetet är utfört under Höstterminen 2009 på 

Södertörns högskola i Stockholm. Den 3.5 års interkulturella lärarutbildning har täckt upp 

många olika områden. Ett område som även tagits upp under utbildningens gång är ledarskap. 

Detta ämne har vi studenter även fått ta del av och erfara ute i praktiken när vi har haft Vfu 

(Verksamhetsförlagd utbildning) vid olika tidpunkter under dessa år. 

Tack vare att vara ute i olika skolverksamheter har jag lärt mig att se ledarskapets komplexa 

roll och uppmärksammat detta ämne. Jag tror denna studie kan hjälpa andra personer att få en 

djupare inblick i ledarskap. Framförallt då studien kommer gå in mer på en djupare nivå.  

Ledarskap är en viktig del i vårt samhälle. Jag tror att uppsatsen kan vara tillhjälp för både 

studenter som har tankar kring ledarskapsrollen samt verksam personal inom skolan.

Jag vill tacka till de verksamma skolmedarbetarna som har delat med sig av sina kunskaper, 

erfarenheter och åsikter. Utan er hjälp hade denna studie inte kunnat genomföras. Jag vill 

även rikta ett tack till min handledare Petra Garberding på Södertörns Högskola som har gett 

mig vägledning under arbetets gång.

Huddinge. November 2009

________________________

Theres Vastad
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Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad som kännetecknar ett bra ledarskap i skolan. Fem 

personer intervjuades från två skolor. Från den ena skolan intervjuades en kvinnlig biträdande 

rektor. Från den andra skolan intervjuades de resterande fyra som kom att bli en kvinnlig 

rektor samt en manlig biträdande rektor. De andra två var en manlig och en kvinnlig lärare. 

Detta med avsikt att få reda på hur deras bild för ett framgångsrikt ledarskap i skolan kan 

komma att se ut. Dessa fem personers svar jämfördes analyserades sedan utifrån 

ledarskapslitteratur. 

För att kunna jämföra intervju materialet med ledarskapsteorier inleds studien med en 

teoretisk referensram. Teoridelen inleds med en förklaring runt begreppet ledarskap som 

sedan följ upp av ett relativt nytt begrepp Klart ledarskap. Teoridelen fortsätter sedan fördjupa 

sig i begreppet Gott ledarskap och vad det innebär.

Studien visar att rektorerna både biträdande rektorer, rektorn samt de båda lärarna har många 

liknande åsikter om ett framgångsrikt ledarskap i skolan. Samtidigt skiljer sig deras svar åt. 

Detsamma gäller informanternas svar och ledarskapsteorierna där vissa delar överensstämmer 

och andra inte.

Sökord: Ledarskap, Ledarskapsegenskaper, skola.
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Abstract

The purpose of the thesis is to find out what characterizes a good leadership in the school.

Five persons from two different schools were interviewed. From one school the female vice 

principal was interviewed. From the other school four persons were interviewed – the female 

principal, the male vice principal, a male teacher and a female teacher.  This was executed to 

get a picture of their view on a successful leadership in the school. These five persons answers 

were then analysed with the literature in leadership.  

To compare the material from the interview with the leadership theories the thesis starts with 

a theoretical frame. The theory part begins with an explanation of the term leadership and is 

followed by relatively new term: Clear leadership. Then the theory part continues with a 

deeper explanation of Good leadership and what that means.

The study shows that the principals, the vice principal and the teachers have many similar 

opinions on a successful leadership in schools. But in the same time their answers differ. The 

same applies to the interviewed persons and the leadership theories where some parts

correspond and some parts do not. 

Seek words: Leadership, Leadership characteristics, school.
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1.Inledning

1.1 Bakgrund
Vi har alla någon gång i livet varit i kontakt med en form av ledare. Vissa kan ha påverkat oss 

positivt eller rent av negativt på grund av deras ledarskap. Det kan ha varit till exempel 

upplevelser från vår egen skoltid från lärare, fritidspedagog eller någon annat verksam 

skolpersonal som gjort bra eller dåligt intryck på oss. Även i vuxen ålder ute i arbetslivet 

möter vi chefer och deras ledarskap. Ett framgångsrikt ledarskap är viktigt och aktuellt då det 

ligger till grunden för ett fungerande samhälle och i verksamheter och dessa möten med 

ledare börjar redan i skolan. Vad kännetecknar då ett bra ledarskap i skolan, vilka 

ledarskapsegenskaper bör en ledare ha och vara medveten om, hur kan ledare på effektivt sätt 

hantera konflikter och sätta gränser? Vilka krav ställs från omgivningen på en ledare? Vad 

anser rektorer och lärare är ett framgångsrikt ledarskap ute i skolan vid möte med elever, 

arbetskolleger och föräldrar? Genom att intervjua en verksam rektor, två biträdande rektorer 

samt två lärare kan en jämförelse göras för att ta reda på om det finns olika uppfattningar, 

anställda emellan, om hur ett framgångsrikt ledarskap kan komma att innebära. Studien är 

utförd i Huddinge Kommun. 

1.2 Syfte
Syftet är att ta reda på hur ledarskap uppfattas ute på skolan och vad som krävs för att utöva 

ett framgångsrikt ledarskap. 

Därefter jämförs resultatet med ledarskapslitteratur inom ämnet. Studien skall även ta reda på 

vilka egenskaper en bra ledare bör ha. Med denna utgångspunkt skall studien undersöka om 

det finns någon skillnad mellan medarbetarna om vad som kännetecknar ett bra ledarskap. 

Uppsatsen fokuserar bland annat på områdena: ledarskap, ledarskapsegenskaper, 

förhållningssätt, kommunikation, konflikthantering och självkänsla. Fokus läggs på hur vissa 

beteenden och handlingar kan leda till ett mera framgångsrikt ledarskap i skolan.

1.3 Frågeställning
 Vad kännetecknar ett bra ledarskap i skolan?
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2. Metod
Det här avsnittet kommer att redovisa de tillvägagångssätt och metoder som använts under 

arbetets gång. Avsnittet beskriver även hur insamlat material har analyserat och bearbetats.

2.1 Datainsamling
För att ha möjlighet att utföra den här formen av studie behövs en grund av information och 

data. Datainsamlingen skedde genom kvalitativ metod som resulterar i den kvalitativa 

forskningsintervjun där man försöker förstå världen från de intervjuades synvinkel, utveckla 

mening ur deras erfarenheter samt avslöja deras levda värld (Kvale & Brinkman, s. 17). 

Eftersom studien är baserad på personliga tankar, åsikter och uppfattningar passar den 

kvalitativa studien mycket bra. 

2.2 Val av undersökningsplats
Valet av undersökningsplats blev inte som jag tänkt mig. Jag hade kontaktat en skola i 

Stockholm stads kommun. Tanken med det valet var att byta kommun för att ta del av hur 

ledarskap kan komma att uppfattas i en skola i Stockholm stads kommun. Den skolan tackade 

nej. Då kontaktads två andra skolor som båda ligger i Huddinge Kommun. På den ena skolan 

tackade man ja och den andra undersökningsplatsen som även tackade ja kom att bli den skola 

där jag utfört min verksamhetsförlagda utbildning på. Studiens korta tidsperiod var avgörande 

när det kom till att välja ut dessa skolor då den första skolan avböjde.

2.3 Val av undersökningsgrupp
I denna studie har fem personer deltagit. Varför det kom att bli följande personer som deltagit 

i studien är på grund av att när förfrågan skickades ut till dessa två skolor anmälde sig de 

frivilligt till att delta i studien.  Personerna kom att bli en kvinnlig rektor, två biträdande 

rektorer (en manlig och en kvinnlig) samt även två mellanstadielärare, en kvinnlig och en 

manlig lärare. Den kvinnliga rektorn samt den manliga biträdande rektorn har jag träffat 

tidigare på min verksamhetsförlagda skola. De andra personerna har jag inte träffat tidigare. 

Att jag är närmare bekant med dessa två intervjupersoner kan eventuellt ha haft en inverkan 

på studiens resultat. I den här studien gjordes en individuell intervju samt två parintervjuer. 

Att det blev parintervjuer var de intervjuades förslag vilket även passade in i studien. Fördelen 

med parintervjuer är att det kan vara lättare att få människor att prata samt att de kan 

komplittera varandra. En nackdel är att de kanske inte vågar vara ärliga i den andres närvaro 

(Larsen, 2009 s. 86). 
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2.3.1 Intervju

Den metod jag har använt mig av i min studie är en kombination av två typer av 

intervjuformer. Den ena är den kvalitativa intervjun som är av typen ostrukturerad karaktär. 

Det innebär att intervjuaren är medveten om vilket ämnesområde som ska täckas in men 

intervjusvaren ställer frågorna i den följd som situationen inbjuder till. Detta sker ofta med 

hjälp av en frågeguide med en uppsättning teman. Med utgångspunkt i ett antal huvudfrågor 

som ställs likadant till alla, följs svaren upp på ett individualiserande sätt (Stukat, 2005 s. 39). 

Man kan ibland göra en kombination av den här typen av intervju med en annan intervju typ, 

den strukturerade intervjun. I den här typen använder intervjuaren ett färdigställt 

intervjuschema, där både frågornas formulering och deras ordningsföljd för frågorna är 

bestämda. Det handlar mer eller mindre om slutna frågor. Oftast kan den intervjuade där bara 

välja mellan olika förutbestämda svarsalternativ (Ibid: 38). I Intervjuerna här är 

intervjufrågornas formulering och deras ordningsföljd för frågorna bestämda. Med

utgångspunkt i dessa frågor ställdes de likadant till alla fast med öppna svar och vid behov 

följdes svaren upp på ett individualiserande sätt. Innan intervjuerna inleddes gavs en kortare 

presentation av studiens syfte och till följd där av hur själva intervjun skulle gå till. 

Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter och därefter spelades det in efter godkännande av 

intervjupersonerna. Vid intervjutillfället var intervjuguiden till mycket god hjälp för att få en 

struktur på samtalen och för att få svar på de frågor som var av intresse. Samtidigt avvek 

samtalet från intervjuschemat för djupare diskussioner och eventuella följdfrågor vid behov. 

Detta för att få så mycket information som möjligt. Att alla svarar på samma frågor gör 

jämförelserna lättare (Larsen, 2009 s. 84).

2.3.2 Litteraturstudier 

Som komplement till den inhämtade informationen från intervjuerna gjordes även 

litteraturstudier. Genom att läsa ledarskapslitteratur gavs en större förståelse för ämnet. Detta 

kunde sedan kopplas till de intervjuades personliga uppfattningar och åsikter.

2.4 Dataanalys
När alla fem intervjuer utförts skedde en grundlig transkribering av inspelningarna. Detta 

analyserades sedan för att hitta skillnader och likheter i deras åsikter om vad de anser 

kännetecknar ett bra ledarskap i skolan. Materialet kopplades sedan till litteraturstudierna för 

att ta reda på om teorin och verkligheten i den här studien överrensstämmer. 
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2.5 Etiska principer 
Intervjupersonerna har blivit informerade om att de är anonyma i intervjun och därmed är alla 

namn modifierade. Vad som ofta är nödvändigt och viktigt är undersökningens etiska aspekter 

(Stukat, 2005 s. 130). De medverkade blev informerade om följande punkter. 

1) Informationskravet betyder att de som omnämns i studien skall informeras, både att 

deltagandet är frivilligt och om studiens syfte. 

2) Samtyckeskravet innebär att de medverkande personerna i en undersökning har rätt att 

själva bestämma över sitt deltagande. 

3) Med konfidentialitetskravet menas det med att hänsyn måste tas till de deltagandes 

anonymitet. Personerna som kommer att intervjuas ska vara informerade om att alla uppgifter 

brukas konfidentiellt.

4) Till sist nyttjandekravet, som innebär att informationen från personerna endast kommer att 

användas till forskningsändamålet (Ibid: 130-132).
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3. Teoretisk referensram
Det här avsnittet kommer att introducera den teori som behandlats i den här studien och som 

senare kommer att jämföras med de intervjuades svar. Genom att presentera några 

ledarskapsteorier får läsaren därtill ökad förstålelse för ämnet ledarskap.

3.1 Definition Ledarskap 

Ledarskap kan förklaras på en mängd olika sätt. I och med detta gör det att det finns en stor 

mångfald av ledarskapsteorier och filosofier. Litteratur i denna studie talar om ledarskap i 

skolan, klart ledarskap och gott ledarskap. Vad är då skillnaden mellan dessa olika 

benämningar? Finns det någon bestämd gräns för vad som är eller är de olika uppfattningarna 

om ledarskap länkade till varandra? 

3.2 Ledarskap i skolan

År 2000 utgav Christer Stensmo en bok där han presenterar och skriver i sin bok om 

ledarskap. Hans boks fokus handlar om ledarskap i klassrummet. Stensmo beskriver olika 

forskares syn på ledarskapet i klassrummet samt hans egen syn. Stensmos syn på vad 

ledarskap i klassrummet är beskriver han följande med att i arbete inom dagens skola behöver 

en lärare ha tre typer av kompetenser. Dessa är en didaktisk kompetens, ledarskapskompetens 

samt ämneskompetens. Här beskriver han att ledarskapskompetens betyder att man har 

färdigheter och kunskaper i att organisera och leda skolverksamheten (Stensmo, 2000 s. 7). 

3.3 Klart ledarskap

Boken Klart ledarskap handlar om ledarskap i organisationer.  Bokens primära målgrupp är 

framförallt chefer men även personer som sysslar med utbildning kan ha nytta av boken vilket 

även författaren understryker. Jag kommer dock att relatera författarens (R. Bushe) budskap 

till skolans värld. Gervase Bushe är professor vid Organizational Behavior vid Simon Fraser 

University i Vancouver, Kanada. Han är dessutom en erfaren konsult och ledareutbildare 

(Bushe, 2006 s. 5). Han har skrivit boken Klart ledarskap och där beskriver författaren 

begreppet klart ledarskap ur ett annorlunda perspektiv. Begreppet han använder sig av menar 

han på bygger på post-moderna teorier. Enligt han innebär dessa teorier att det är ett 
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annorlunda sätt att se på samhälle och människor än tidigare och en tankegång som han 

beskriver att akademiker benämner som ett postmodernt tänkande. 

Här framhävs värdet av att ”ärligt berätta om ens upplevelser” som grundas på vad som äger 

rum i varje individ (Ibid: 6). Han beskriver att det finns mer än en sanning. En sanning som är 

olik sanningen med stort S (Standardiserad objektiv sanning). Objektiv sanning beskriver han 

som all verklighet som kan säkerställas och mätas självständig från våra egna upplevelser. 

Författaren påpekar att när det kommer till ledarskap och relationer så finns det inte en 

sanning (Ibid: 26). Utmaningarna i Klart ledarskap är att ta reda på sina egna subjektiva 

sanningar och förstå andras som man jobbar med och han tar upp att vi människor kan försöka 

att hantera subjektiva sanningar på ett likadant sätt som objektiva. Sen skriver han att det 

finns den tredje sanning som är den ömsesidiga sanningen.  Det är den som vi har enats om i 

den sociala verkligheten som är sanning (Ibid: 27). Klart ledarskap handlar om förmågan att 

kunna beskriva, vara nyfiken, kunna visa uppskattning samt förmågan att känna sig själv 

(Ibid: 28).  

3.3.1 Grunden för klart ledarskap

Grunden för klart ledarskap är att kunna vara differentierad (Ibid: 29). Det är nyckeln till ett 

framgångsrikt ledarskap (Ibid: 73). Att kunna vara differentierad är ett tillstånd som ligger i 

mitten av två svårigheter som står i ett motsatt förhållande till varandra. Dessa två tillstånd är 

separationsångest, rädslan för att bli lämnad och den andra är intimitets ångest, rädslan för att 

komma för nära (Ibid: 71). Här kallar han dessa tillstånd för sammansmältning som drivs av 

separationsångesten och avskuren som drivs av intimitetsångesten (Ibid: 72).  

Orsaken till detta beror på att dessa två sorters grundläggande mänskliga ångesttillstånd får till 

följd av att påverka vårt beteende (Ibid: 71). En person som däremot kan handla differentierat 

är när hon har förmågan att ha en egen avskild individualitet men även kunna vara nära andra 

på en och samma gång (Ibid: 29). Figuren på nästa sida beskriver de skilda tillstånden. 

Liknande figur finns på sidan 90 i hans bok. I figuren här refererar jag med egna ord från hans 

bok då jag vill tydliggöra de olika tillstånden. Det finns olika grader i det sammansmälta 

tillståndet och i det avskurna tillståndet (Ibid: 76).  
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SAMMANSMÄLT

När vi förväxlar ihop oss med allt 

annat som inte är oss själva till 

exempel i relationer, tankar, idéer 

med mera (Ibid: 77).  

DIFFERENTIERAD

Är en nivå där personen kan vara i 

jämvikt med de båda tillstånden. Samt 

även kunna på samma gång vara 

medveten om dessa olika tillstånd och 

därmed kunna välja tillhörighet och 

individuallitet med skarpa gränser 

(Ibid: 90).  

AVSKUREN 

Jag är medveten om dig som en resurs, en 

roll eller ett objekt. Jag tänker inte på att 

jag inte vet någonting om dig som person 

(Ibid: 84).  

Alltför beroende

När mina tankar samt känslor 

endast är reaktioner på dig. Hur 

jag känner mig grundar sig på 

vad du gör och säger (Ibid: 74).  

Kan hålla avstånd till andra utan att 

tappa närhet                                  

Personen kan leva med att andra 

upplever livet annorlunda än den själv 

och måste inte omforma sin 

verklighetsuppfattning för att 

tillfredsställa andra och erkänna andras 

upplevelser. Personen är här sann mot 

sig själv, mot sina egna upplevelser 

och sann i de relationer den har med 

andra (Ibid: 90). Personen lägger lika 

mycket möda på sina egna behov som 

på andras (Ibid: 91).

Alltför separerad och avskuren                                  

Här tenderar en avskuren person att göra 

saker som tillexempel undvika olika 

människor i olika situationer som hon eller 

han inte mår bra av. Detta för att undvika 

att bli känslomässigt påverkad av andra

(Ibid: 85).                 

Inga gränser

Jag är inte säker på var jag slutar 

och du börjar med tankar och 

känslor (Ibid: 75).  

Väl valda och smidiga gränser

Personen är klar över sina egna 

gränser. Vad som är dennes 

upplevelser, tankar, åsikter samt kan 

skilja på sina och andras. Hälsosamma 

gränser är när personen förstår 

skillnaden mellan vad som kommer 

inifrån sig och vad som kommer 

utifrån. Till exempel vad jag är och 

vad som inte är jag och de gör att jag 

kan välja att släppa in och inte      

(Ibid: 93).             

Rigida gränser

Här upprätthåller personen sina gränser 

genom att hålla andra på avstånd (Ibid: 85).  
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Om personen är sammansmällt kan den försöka att ändra på sig själv för att andra människor 

ska få en annan och bättre upplevelse av en. Det förorsakar ett ineffektivt och svagt ledarskap. 

Chefer som verkar ha svårt att fullfölja och fatta tuffa beslut samt svårt att fokusera på ett mål 

kan vara sammansmälta. Det är därför att de är oroliga för andras reaktioner och blir då svaga 

och verkningslösa. Chefer som anstränger sig att bli omtyckta av alla brukar inte kunna uträtta 

speciellt mycket. Med tiden blir medarbetarna emellertid oroliga över avsaknaden på tydlighet 

och handlingskraft hos sådana chefer. Framgångsrika organisationer och team har ledare som 

är beredda att trycka på för att nå upp till målen. Det innebär att man är tvungen att trampa 

någon på tårna någon gång emellanåt, kanske rent utav att gå in i hårda fighter ibland (Bushe, 

2006 s. 83).

Avskurna chefer i högre position uppfattas vara rätt så vanligt. Dessa effekter kan uttrycka sig 

via att chefen inte är villig att släppa sin känslomässiga kontroll samt heller inte begär att folk 

ska ge uttryck för sina egna upplevelser. Dessa avskurna personer visar heller ingen 

nyfikenhet på hur deras egna handlingar eller idéer uppfattas av andra människor. De frågar 

inte om andras känslor, behov eller tankar (Ibid: 86).

Differentierat ledarskap är att göra ett livsval då det är ett sätt att vara. Att lära sig att vara 

differentierad i livet är en livslång resa. Att vara differentierad innebär att vara sann mot sina 

egna behov och viljor men även kunna bygga ömsesidiga och nära relationer med andra, som 

gynnar bådas utveckling och självkännedom (Ibid: 92).

Reaktiv mot samspel

Detta tillstånd kontrollerar en. Vi 

tänker inte över saken utan bara 

gör det. Detta är ett omedvetet 

tillstånd (Ibid: 71).  

Medveten och fri att välja under 

samspel med andra              

Tillåter sig att ta intryck av känslor 

och tankar med låter sig inte bli 

överrumplad eller kontrollerad av 

dessa eller av omedvetna motiv. 

Personen är medveten och mindre 

reaktiv (Ibid: 92).             

Reaktiv mot personen

Detta tillstånd kontrollerar en. Vi tänker 
inte över saken utan bara gör det. Detta är 
ett omedvetet tillstånd (Ibid: 71).  

Egna upplevelser grundar sig 

på den andra personens 

upplevelser (Ibid: 90).  

Vill veta andras upplevelser men 

bibehåller sig själv och sin 

övertygelse på ett autentiskt sätt

(Ibid: 90).  

Personen har ingen uppfattning och 

ingen uppmärksamhet på hur andra 

personer upplever olika saker (Ibid: 90).  
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I dessa följande punkter innebär ett differentierat ledarskap sammanfattningsvis:

 Medveten om sina upplevelser, sina möjligheter hon har samt vilka val hon gör. Öppet 

försöker förstå hur andra upplever saker med hjälp av kommunikation. Vill veta hur 

han påverkar andra, inte nödvändigtvis ändra sitt handlande utan mer för att förstå. 

Kan beskriva sina upplevelser för andra (Ibid: 91).

 Personen är klar över omfattningen om sitt uppdrag. Personen är klar över sina beslut 

han har fattat samt förväntar sig att få genomförda. Och vilka beslut han väljer att få 

andras åsikter om. Hon är klar och tydlig över hur mycket makt hon vill delegera till 

andra samt när andra ska påverka och när hon inte vill det. Personen är på det klara 

över motiven för sina handlingar och kan därefter beskriva dem för andra. Hennes 

handlingar grundas inte på reaktiva känslor eller rädsla (Ibid: 92).

 Hon tillåter sig att ta intryck av känslor, att förstå budskapen som känslorna förmedlar, 

men låter sig inte bli överrumplad eller bli kontrollerad av känslor eller omedvetna 

motiv (Ibid: 92).

3.4 Gott ledarskap

3.4.1 Det demokratiska ledarskapet

De senaste 50 åren har forskning omkring ämnet ledarskap varit omfattande (Wennberg & 

Norberg, 2004 s. 135) Man har velat veta vad som är effektivt och hur en ledare bör handla 

för att frambringa bästa resultat. Idag är det få som hävdar sig öppet om att en framgångsrik 

ledare ska vara auktoritär. Man vill ha det demokratiska ledarskapet, men man förklarar inte 

alltid vad man menar med det. I somliga organisationer kan det otydliga idealet om 

demokratiskt ledarskap i praktiken betyda inget ledarskap alls. Ledaren har avgått från sitt 

uppdrag. Här har informellt ledarskap en benägenhet att utvecklas. Detta främjar inte alls till 

en positiv miljö (Ibid: 136).

3.4.2 Ledarskapets ansvar och gränssättning

En process som är viktig och fungerar som ett underlag för efterlevnad i skolor är skolors 

regler (Ibid: 136). I ledarskapets ansvar måste det därför formas en miljö där det inte finns 

rum för elever att behandla varandra dåligt. Även mobbing ska förhindras (Ibid: 144). Det 

finns idag en stor skillnad mellan lärarnas vardag och den önskade verkligheten. Lärarna har 
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en viktig ledarroll. Här är det väldigt betydelsefullt att känna till vad som är realistiskt att 

åstadkomma, vad man kan kräva av sig själv (Ibid: 14). En stor del av utvecklingen i 

skolåldern handlar om att lära sig ta ansvar för sitt känsloliv och se konsekvenserna av sitt 

handlande. Eleverna lär sig detta genom att ha tydliga gränser och genom att få ta 

konsekvenserna av olämpligt uppträdande. Eleverna ska känna till vilka reglerna är och vilka 

konsekvenserna blir om man bryter ner dem. Tydlighet och konsekvens är nyckelord när det 

gäller att lära ut ansvarstagande. Det föder trygghet (Ibid: 134). Alla som jobbar inom skolan 

ska via sitt förhållningssätt hjälpa elever till en inre ordning (Ibid: 19). Vuxenuppgiften 

handlar om att visa vägen och hjälpa barn så att de ska kunna klara sig i livet. Den 

vägledningen är ansträngande. Det handlar om att i en konflikt med eleven vidmakthålla sin 

uppfattning för elevens bästa. Men den uppgiften fordrar kraft och ork (Ibid: 20). Ofta så 

godtar vi många gånger uppföranden och handlingar som barnet varit i behov av att få hjälp 

med. Barnet behöver hjälp med att kunna kontrollera eller förändra sina handlingar. Den 

vuxne har då inte hjälpt till att sätta gränser som varit passande. För att minimera risken att 

barnet utsätts för den kränkning som en utskällning innebär när en vuxen grips av vanmakt 

och skäller ut barnet bör den vuxne istället sätta fler naturliga gränser. För om barnet inte 

upplever att gränsen är nådd kan barnet lätt överskrida den så ju färre naturliga gränser ett 

barn känner desto sämre blir det (Ibid: 21). I lärarens ledarskap kan hon eller han lugna en 

elev med mycket ilska genom att bekräfta känslan istället för att kritisera beteendet. Ett 

effektivt sätt att kommunicera med sådana elever som ledare är att bekräfta känslan.

 Som ledare kan man säga att man ser att eleven är arg och att det är ok att känna så.

Däremot måste man som ledare förklara för eleven att eleven inte får på några villkor 

vräka ut sig elakheter (Ibid: 62). För det är inte godtagbart (Ibid: 63).   

 Som ledare bör man bekräfta känslan och ställa krav på beteendet (Ibid: 63).   

3.4.3 Ledarskapsegenskaper 

För att ha möjlighet att bedriva ett bra ledarskap behöver man ha bra kontakt med sitt eget 

inre. Man kan ha känslor och tankar som man inte är medveten om. Till exempel att man har 

hamnat i en maktkamp med en elev, eller känner att en elev är obehaglig, eller att man tycker 

att man känner sig underlägsen föräldrarna (Wennberg & Norberg, 2004 s. 23).  Är man 

uppmärksam om dessa känslor och tankar som styr ens eget beteende kan man komma till 

insikt att det är sin egen svaga självkänsla som bidrar till att man känner sig osäker (Ibid: 24).  
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Man kanske då tänjer sig och tar till sig en attityd man står ut med- men eleverna ser igenom 

oss allt som oftast. Våra egna känslor och tankar lyser igenom. För en elev kan de fejkade 

känslorna vara obehagliga (Ibid: 25).  En grund för ledarskapet är att ha insikt i hur förnuftet 

samspelar med känslorna. En lärare som visar respekt för känslorna och har tillträde till sitt 

känsloregister får det lättare att hantera alla beslut (Ibid: 50). Det kan vara att kunna tillåta sig 

när det uppstår att känna irritation (Ibid: 59). Känslor som aggressivitet och ilska såväl som 

andra negativa känslor kan vara svåra känna igen, möjligtvis för att de stundtals kan vara 

svåra att acceptera. Man vill se sig som i första hand god och det kan innebära en fara i sig 

men det är mänskligt och naturligt att känna så. (Ibid: 65). Att ha för höga krav, egna eller 

från andra, kan innebära en hälsofara (Ibid: 60).

3.4.4 Självkänsla

Även lärare har ett behov av att känna att han eller hon duger. Tyvärr söker läraren då och då 

den bekräftelsen hos eleven. Det kan bidra till att läraren börjar utveckla ett behov av att vara 

eleven till lags. När läraren sedan uppfattar eleven vara nöjd då kan läraren känna sig nöjd 

(Ibid: 14). I skolmiljön vore det allra bästa om att alla ledare hade god självkänsla En viktig 

förutsättning för att kunna jobba med unga människor utan att uppleva sig hotad är en stark 

tro på det egna värdet (Ibid: 69). ”Självkänsla definieras som förmågan att uppskatta sig själv 

för den man är” (Wennberg & Norberg, 2004 s. 68). En vuxen person som har svag 

självkänsla har svårt med att lyfta en ung person. Då känner sig person ynklig och mindre 

värdefull. I de lägena känner sig personen mindre värdefull, hotad och kanske ett offer för 

andra. Man kan rent av uppfatta att andras till synes goda självkänsla fungerar som ett hinder 

för att man ska ha möjlighet att kunna värdesätta sig själv. Då uppstår behovet av att hävda 

sig genom att trycka ner en annan människa (Ibid: 69).   

Man kan ändå utöva ett gott ledarskap om man kan som ledare kan stå ut med att självkänslan 

ibland brister (Ibid: 70). Som ledare är man i behov av man känna till om man har bristande 

självkänsla och hur det yttrar sig. Just för att man ska kunna undvika detta i sitt ledarskap. Ett 

rimligt risktagande mynnar ut till ökad självkänsla och till ett bättre ledarskap (Ibid: 76). 

Genom att pröva nya saker går det dock att bidra till sen egen utveckling av självkänsla både 

som vuxen och barn. Risker kan förklaras såsom allt som man står inför och som får en att 

tveka en aning. Det kan till exempel vara att man tänker att en person kommer bli sur om man 

berättar vad man tycker. När man har tagit sig uppför branten och märker att det gick bra har 

känslan av att duga förstärkts (Ibid: 75 ). 
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Den perfekta läraren som alltid uppför sig kontrollerad kan ge eleven ångest eftersom eleven 

kan ha växlande häftiga känslor inuti sig själv. Elever har behov av lärare som då och då 

också bär sig illa åt, handlar ogenomtänkt och sedan försöker ställa detta tillrätta. Eleverna 

behöver sådana lärare. De är bra förebilder (Ibid: 80). 

3.4.5 Försvagat Ledarskap

Det är vägande att man både kan känna in och underordna sig andra personer vid samarbete. 

Emellanåt är det inte nödvändigt, men man gör det ändå. Det kan ge upphov till en inre ilska.  

Ledarskapet blir kanske osynligt eller försvagat om läraren alltid uppfattar vissa behov och 

underordnar sig dem (Ibid: 121). Underordning kan handla om att man i själva verket 

undviker ansvaret för att yttra en åsikt som är obekväm. Kommer man på detta är det ett 

tecken att vid nästa situation ska man se upp och pröva möjligheterna att handla på något 

annat sätt (Ibid: 124).   
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4. Analys och diskussion
___________________________________________________________________________

Det här avsnittet kommer att presentera intervjupersonerna samt intervjufrågorna. Därefter 

följs kapitlet av sammanställningar av intervjuernas information och dessa kommer att 

analyseras tema för tema. Slutligen kommer eventuella slutsatser att presenteras. Analys och 

slutsatser gäller endast de intervjuade personerna och kan inte ses som generella för alla 

lärare eller rektorer. 

4.1 Redovisning av intervjupersoner

De personer som ingår i denna studie är:

Biträdande rektor Anna som är i grunden lärare mot yngre åldrar. Hon har jobbat i skolan 

ända sedan hon gick ut sin lärarutbildning 1983. För fem år sedan började hon arbeta som 

biträdande rektor på skolan. 

Mellanstadielärare Martin är från början lågstadielärare och har sedan läst upp sig till 

mellanstadielärare. Han har både jobbat med låg- och mellanstadiet och jobbar nu på 

mellanstadiet. Han har jobbat som lärare sedan 1988.

Mellanstadielärare Karin har jobbat med fyror, femmor och sexor tidigare. Nu har hon hand 

om en årskurs femma. Hon har jobbat som lärare i trettiosex år.                                                                                                                  

Rektor Frida är lärare mot yngre åldrar och speciallärare. Hon blev därefter biträdande rektor 

och senare rektor. Hon började 1968 att arbeta inom skolan.                                                                        

Per jobbar som biträdande rektor. Hans bakgrund är att han är fritidspedagog i grunden och 

har arbetat inom skolan sedan 1985. Sedan dess har han jobbat i skolan men har under den här 

tiden bytt tjänst till biträdande rektor. 
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4.1.1 Intervjufrågor

De frågor som har används i intervjun är formade utifrån syftet och består av tolv förberedda 

frågor. Dessa frågor ska förhoppningsvis ge svar på studiens forskningsfråga om vad som 

kännetecknar ett bra ledarskap i skolan. Frågorna finns i bilagorna där hela intervjuerna 

redovisats. Resultatets redovisning av intervjuerna har delats in i fyra teman. 

4.2 Kännetecken för ett bra ledarskap i skolan?

Så gott som oberoende av vilken fråga som ställs till en grupp personer kommer deras svar att 

skilja sig åt. Det var inget undantag när intervjupersonerna fick till uppgift att beskriva vad 

som kan komma att känneteckna ett bra ledarskap. Ingen av intervjupersonerna hade ett 

entydigt svar när det kom att handla om följande tema.

Anna utgick från hur hon själv skulle vilja ha sin chef vilket blev hennes utgångspunkt. Från 

hennes svar kom det fram att hon själv vill att en chef ska se sin personal. Med det menar hon 

på att chefen ska vara insatt i vad personalen håller på med. Hon skulle även vilja att chefen 

skulle uppmärksamma och tycka att Anna själv såg bra ut någon gång. Detta kan tolkas med 

att hon i tidigare i sitt arbete reflekterat över detta. Kännetecken på ett bra ledarskap tyder 

enligt Anna på att kunna ge feedback eller beröm emellanåt men även att kunna ge positiv 

kritik. Hon berättade även om sin personal, som vill ha sin chef ute i verksamheten. Att hon 

väljer att berätta det kan uppfattas som att hon anser att ett bra ledarskap kan komma att 

innebära att man bör vara synlig. 

Per berättar att man måste bestämma ibland, att veta vad uppdraget är samt att som ledare veta 

vad man har för uppdrag på sin arbetsplats och stå på den grunden. Även Per anser att man 

ska vara synlig men tillägger även tydlighet. Han tar upp en annan sak som inte Anna tagit 

upp. Det är att han anser att när det kommer till personalen måste man kunna se personalens 

olika personligheter och att man ska tänka på att inte dra alla över en kant.

Martin tar också upp vikten av att man som ledare bör ha övergripande kunskap över vad gör 

samt anser även kännetecken som att kunna entusiasmera, engagera, vara lyhörd, vara en god 

lyssnare och lyssna till gruppen är nödvändigt. Martin tycker även skapa förtroende är viktigt 

genom att ge ansvar och kunna lita på andra. 
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Frida menar att man bör vara drivande men tillägger att som ledare även vilja något med 

verksamheten. 

Något som de andra inte svarade men som Karin gjorde var att våga vara vuxen, våga vara 

ledaren samt att ta det ansvaret. Hon påpekade också att det kräver att man har tillit till sig 

själv genom att man litar på det man gör och genom att tro att det man gör och säger i är det 

bästa för alla parter.

Diskussion/ analys

I lärarnas svar poängterade den ena att kännetecknarna är att ha övergripande kunskap över 

vad man gör vilket även en rektor pekade på. Detta anser även Stensmo när det kommer till 

ledarskapet i klassrummet. Han menar på att man bör ha tre typer av kompetenser: didaktisk 

kompetens, ledarskapskompetens samt ämneskompetens. Med ledarskapskompetens menar 

han färdigheter och kunskaper i att just kunna organisera och leda skolverksamheten 

(Stensmo, 2000 s. 7). Fortsättningsvis i lärarens svar anses även att kännetecknen som att 

kunna entusiasmera, vara engagera, lyhörd, en god lyssnare och lyssna till gruppen samt 

skapa förtroende är viktigt. 

Den andra läraren tog upp kännetecken som att våga vara vuxen, våga vara ledaren, har tillit 

till sig, litar på det man gör själv samt att ta ledaransvaret. Detta stämmer in på teoriavsnittet 

om gott ledarskap, där jag nämnt att en grund för ledarskapet är att ha insikt i hur förnuftet 

samspelar med känslorna. Genom att man visar respekt för sina känslor så får en lärare eller 

ledare det lättare att hantera alla beslut (Wennberg & Norberg, 2004 s. 50) 

Kännetecknen på ett bra ledarskap från intervjupersonernas svar kom att handla om relationer 

vilket både rektorerna och lärarna framförallt ansåg vara viktiga. Det är svårt dock att dra 

slutsatsen att rektorerna har en syn på vilka kännetecken som tyder på ett bra ledarskap och att 

lärarna har en annan. Men en viss skillnad kan dock urskiljas. Rektorerna ser från en annan 

vinkel då de har ansvar för skolan i helhet. Trots att lärarna förmodningen förstår vikten av 

skolans helhet så utelämnar de dessa faktorer och betonar samspel och relation mellan lärare 

och elev.

Vad man kan se av svaren i det här temat är att den samstämmighet som finns hos 

informanterna är att man som ledare bör vara synlig ute i verksamheten. Med andra ord kan 

detta tolkas som att kännetecken som en avskuren ledare har inte gynnar ett framgångsrikt 
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ledarskap. Det är kännetecken som när ledaren endast är medveten om sin personal som en 

resurs samt inte tänker på att han eller hon inte vet någonting om sin personal som individer 

(Bushe, 2006 s. 84).  

Den andra samstämmigheten som finns är att en ledare bör ha kunskap över sitt uppdrag. En 

person menar att man som ledare behöver ha övergripande kunskap över vad man gör. En 

annan att som ledare veta vad man har för uppdrag och den tredje personen anser att man 

måste våga vara ledaren och ta det ansvaret. Detta stämmer in på det differentierade tillståndet 

som är grunden för klart ledarskap (Ibid: 29). Tillståndet är nyckeln till ett framgångsrikt 

ledarskap (Ibid: 73).  I det tillståndet är ledaren klar över omfattningen om sitt uppdrag, klar 

över sina beslut ledaren har fattat samt förväntar sig att få genomförda och ledaren är på det 

klara över motiven för sina handlingar (Ibid: 92).

Alla rektorerna gav individuella svar vilka kännetecken som de ansåg att man bör ha. Detta 

behöver inte betyda att de anser att det är de enda kännetecknen för ett bra ledarskap. Det är 

just de intervjuades spontana svar. Med mer betänketid och djupare analys kan svaret ha blivit 

något annat. Svaren skiljer sig sedan åt men med en översikt av personernas svar framkommer 

bland annat följande kännetecken: att kunna ge feedback, ge beröm, ge positiv kritik och vara 

tydlig. Men även att man måste kunna bestämma ibland, entusiasmera, engagera, vara lyhörd, 

vara en god lyssnare, skapa förtroende, tillit till sig själv och lita på det man gör.  

Dock finns det en röd tråd i alla rektorernas svar men det finns inget korrekt svar. Med andra 

ord anser alla rektorerna att kännetecknarna bland annat är att ha bra kontakt med personalen, 

vara drivande och veta sitt uppdrag. I lärarnas svar kring detta ämne finns ingen röd tråd. Det 

kan tolkas som att de intervjuade hållit med den andres svar och därefter velat komplettera 

den andres svar med ny information. 

Alla svar som både rektorerna och lärarna gav i studien kan eventuellt ha påverkats av deras 

relation de har gentemot varandra. Oftast gav de individuella svar. Detta kan tolkas att 

informanterna för det mesta själva var i det differentierade tillståndet som innebär att 

personen har förmågan att ha en egen avskild individualitet men även kunna vara nära andra 

på en och samma gång (Ibid: 29). Men det kan också innebära att intervjupersonerna kan ha 

hamnat stundvis i det sammansmälta tillståndet. Där kan en person försöka att ändra på sig 

själv för att andra människor ska få en annan och bättre upplevelse av personen (Ibid: 83).  
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4.3 Ledaregenskaper

Både Frida och Anna anser att en viktig ledaregenskap är att lyssna. Anna tar upp att vara 

väldigt otydlig som ledare kan bli svårt för både personal och elever. Anna tyckte även 

egenskaper som att vara tydlig, vara rak i sin kommunikation samt att inte alltid ha svar på 

alla frågor utan få medarbetarna att tänka själva är bra.

Vidare pekar Frida på att det är betydelsefullt att vara kreativ, ha drivkraft, vara nyfiken, vilja 

lite nya saker inte bara ta hand om det som är samt att ha intresse för pedagogiska frågor. Per 

håller med Frida i hennes åsikter kring ledaregenskaper. 

Martin däremot utgick utifrån vad eleverna tänkte kring ledarskapsegenskaper och ansåg att 

man som ledare bör vara kunnig, tycka om människor, vara auktoritär men också kamrat. 

Dock menar Martin att man inte kan bli en kamrat i gruppen för att eleverna då tar över. Han 

pekar också på att det gäller att hitta en nivå där eleverna känner att de kan diskutera med en 

om någonting som ligger dem varmt om hjärtat.         

Karin svarade att man ska ha många egenskaper men det hon tar upp är att man bör ha respekt 

för barnen. Hon menar på att man bör påpeka om någon har gjort fel. Att det är handlingen 

som man inte gillar men att man fortfarande tycker om personen som människa fast den har 

gjort fel. Hon pekar på att de är viktigt att få eleverna att förstå varför man blir arg. 

Diskussion/ analys

Både Frida, Anna och Per anser att en viktig ledaregenskap är att lyssna. Även Martin menar 

att det gäller att hitta en nivå där eleverna känner att de kan diskutera med en om någonting 

betydelsefullt. Vidare pekar Anna på att vara väldigt otydlig som ledare kan bli svårt för 

andra. Att vara otydlig som ledare kan kopplas till litteraturen. När en lärare alltid uppfattar 

vissa behov och underordnar sig dem kan ledarskapet bli försvagat (Wennberg & Norberg, 

2004 s. 121). Detta kan vara en orsak till att ledaren är otydlig. Underordningen kan handla 

om att undvika ansvaret för att yttra en åsikt som är obekväm. Detta är ett tecken att vid nästa 

situation se upp och pröva möjligheterna att handla på något annat sätt (Ibid: 124).   

Frida och Per anser båda att det är betydelsefullt att bland annat ha en drivkraft och vilja lite 

nya saker inte bara ta hand om det som är. Det som skiljer svaren åt är bland annat Martins 

svar som pekar på egenskaper som att tycka om människor, vara auktoritär men också 
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kamratlig. Dock menar Martin att man inte kan bli en kamrat i gruppen för att eleverna då tar 

över. Det är han ensam om att svara. Detta innebär att Martin av sin arbetslivserfarenhet har 

upptäckt att ledarskapet kan bli försvagat om man inte håller ett visst avstånd och detta kan 

tolkas som att han strävar efter ett differentierat ledarskap och vill undvika det sammansmälta 

ledarskapet. Detta för att undvika ett ineffektivt och svagt ledarskap som det sammansmälta 

ledarskapet innebär (Bushe, 2006 s. 83). Tillståndet gör även att vi kan förväxla ihop oss med 

allt annat som inte är oss själva i till exempel relationer (Ibid: 77). Med andra ord så innebär 

det att som ledare inte blanda ihop sin ledarroll med en kompisroll till eleverna.

Anna och Karin anser att kommunikation är viktigt. Anna menar på att man ska vara rak till 

sina medarbetare medan Karin beskriver hur man bör vara rak och tydlig i kommunikation 

med elever som gjort något fel.  Den här beskrivningen Karin gör överensstämmer med 

litteraturen där författarna tar upp att i lärarens ledarskap ingår det att lära eleverna ta ansvar 

genom ha tydliga gränser och genom att ge eleverna konsekvenser av olämpligt uppträdande. 

samt att det föder trygghet (Wennberg & Norberg, 2004 s. 134).   

Rektorer och lärarna fick beskriva vilka ledaregenskaper de ansåg var bra att ha som ledare. 

Egenskaper som beskrev en bra ledare visade sig framförallt handla om att kunna lyssna. Två 

av de tre rektorerna ansåg att egenskaper som kreativitet, ha drivkraft, vara nyfiken, vilja lite 

nya saker och ha intresse för pedagogiska frågor var viktiga. Den andra rektorn tog inte upp 

dessa egenskaper utan ansåg att vara rak i sin kommunikation var en bra egenskap. En av 

lärarna utgick inte enbart från sig själv i den frågan utan tog upp vad hans elever tyckte vilket 

kom att bli egenskaper som kunnig, tycka om människor, vara auktoritär och kamratlig. Båda 

lärarna tar upp kommunikation och att det är viktigt hur man får eleven att känna sig sedd på 

ett positivt sätt. I teorikapitlet framgår vikten att för att ha möjlighet att bedriva ett bra 

ledarskap behöver man ha bra kontakt med sitt eget inre (Ibid: 23). Detta var inget som 

intervjupersonerna valde att ta upp. Det kan vara så att de tycker att det är en självklarhet att 

de har bra kontakt med sitt inre eller så är det någonting de inte reflekterar över i sitt dagliga 

arbete. Detta kan ge till följd av konsekvenser på ledarskapet. Det differentierade ledarskapet 

tar också upp mycket om hur ledaren bör vara vilket bland annat är framförallt att ha kontakt 

med sitt inre. Om man väljer att utgå från teorin som författaren till boken Klart ledarskap

beskiver, att vi styrs av två ångesttillstånd som kan komma att påverka ledarskapet är en 

intressant tanke (Bushe, 2006 s. 71). Med den teorin som utgångspunkt innebär det att alla 
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ledare ute i skolan förmodligen inte är medvetna om att vi styrs av två ångesttillstånd vilket i 

det fallet kan komma att påverka ledarskapet på många olika sätt. 

4.4 Ledarens förhållningssätt

Anna svarar med utgångspunkt från sin egen erfarenhet att hon anser att man bör som ledare 

vilja få personalen att vilja göra det bästa som de ska göra. Hon anser att en viss måtta rättvisa 

även måste finnas i ledarens förhållningssätt. 

Per tycker att man ska vara trevlig. Han menar på att det handlar mycket om att vara lyhörd, 

se att alla är olika individer samt att anpassa sig för att alla är olika. Han fortsätter med att 

säga att man inte kan köra alla i ett spår, att vi alla har våra olika verkligheter, att man ser på 

saker på olika sätt då den ena upplevde det på ett sätt och den andra på ett annat sätt. Detta 

svar kan tolkas som att i en ledares förhållningssätt bör ledaren vara medveten om att vi alla 

är olika individer med olika verkligheter och ta hänsyn till det.

Frida pekar på att man ska vara glad, lyhörd samt att kunna ta tag i problem var det än är och 

prata om det för att få till ett bra jobb tillsammans med föräldrar och med personal för barnens 

skull. Hon menar att i konflikter med föräldrar får man inte dras med i konflikten utan att man 

måste sätta sig över den. Hon tycker det är viktigt att man reder ut det och gör det snabbt för 

att det går alltid att lösa. Av Fridas svar kan man tolka att hon anser att en ledares 

förhållningssätt är att vara positiv, professionell i sin yrkesroll samt att se lösningar i problem.

Både Frida och Per anser att vara lyhörd är viktigt.

Martin tror på ödmjukhet inför alla uppgifter och till alla man träffar men att man bör ha ett 

förhållningssätt där man själv vet vad man vill. 

Karin anser att man måste kunna lita på sig själv, att man har en tanke med det man gör och 

att man tror på det. Hon menar på att om man inte har den tryggheten i sig själv så smittar den 

av sig på eleverna. Enligt Martin och Karins svar kan det tyda på att deras svar handlar om att 

en ledare bör ha en bra självkänsla. 

(Här kommer en sammanfattning av följdfrågans svar som gavs både till Per och Frida som 

kom att handla om att alla har olika verkligheter och ifall de ansåg att det synsättet fanns förut 

också eller om de tyckte att man såg mera till att det fanns en sanning)                                          
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Både Per och Frida tror att man lyssnar mera nu på den ena och den andre än förr. Per menar 

på att första gången han var chef för tjugofem år sedan då gick han på den enas sanning men 

glömde ta reda på den andra sanningen och då blev det fel. Han menar på att då hade man inte 

de två olika verkligheterna. Det här menar han på är väldigt viktigt, att man ska stanna upp i 

dessa ögonblick och fundera. 

Diskussion/ analys

Rektorer och lärarna fick förklara vilket förhållningssätt de ansåg vara bra att ha som ledare. 

Ena rektorn pekar på ett förhållningssätt där man kan få personalen att göra sitt bästa samt att 

vara rättvis. Andra rektorn pekar på att man ska vara glad, lyhörd samt att kunna ta tag i 

problem och att inte dras med i konflikter utan lösa dom. Två av rektorerna anser att lyhördhet 

är viktigt och en av de menar att man även måste ta hänsyn till att vi är olika individer med 

olika verkligheter. Dessa två rektorer tror även att man lyssnar mera nu på den ena och den 

andre än förr. 

Med hjälp av postmoderna teorier visas det att synen på individen har förändrats och hur detta 

i sin tur har påverkat synen på ledarskap. Bushes tillämpning av det postmoderna tänk han 

använder i sin bok pekar just på att när det kommer till ledarskap och relationer så finns det 

inte en sanning (Bushe, 2006 s. 26). Idag är det inte bara de vuxnas sanningar som gäller som 

det var förr i skolan, utan idag respekterar vi och lyssnar också på barnens sanningar. Detta 

kan även uppfattas utifrån informanternas svar där både rektorer och lärarna pekar på vikten 

med att vara lyhörd. Rektorerna som syftar på att lyssna på personalen och deras skilda 

sanningar och lärarna som menar på att lyssna till sina elever. Ett annat exempel är hur vi förr 

såg på lärare och skolledare: man hade mycket respekt för dem och de bestämde vad 

sanningen skulle vara, man fick inte ifrågasätta den. Här handlar det också om att samhället 

och även skolan var mer hierarkiskt strukturerade än vad de är idag. Dock kan det tänkas att 

många ledare i skolan har olika uppfattningar om begreppet verklighet. Är man inte som 

ledare medveten om detta postmoderna tänk utan ser på världen utifrån en objektiv sanning så 

som informanterna beskriver att de gjorde förr kan det komma att innebära problem.  

Ena läraren anser att man ska vara ödmjuk inför alla uppgifter och till alla man träffar men att 

man bör ha ett förhållningssätt där man själv vet vad man vill. Här kunde man även se likheter 

i den andre lärarens svar att man måste kunna lita på sig själv och har man inte den tryggheten 

i sig själv så smittar det av sig på eleverna. Detta stämmer in på det som jag beskrev i teorin 
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om att våra egna känslor och tankar lyser igenom och för en elev kan de fejkade känslorna 

vara obehagliga (Wennberg & Norberg, 2004 s. 25).

Enligt lärarnas svar kan det tyda på att det handlar om att en ledare bör ha en bra självkänsla. 

Att prata om sin självkänsla kan kännas för privat då vissa inte vet vad de står i den punkten 

just för att självkänslan kan svikta då och då. I teoridelen skrev jag om självkänsla och 

ledarskap och där framgår det att man ändå kan utöva ett gott ledarskap om man kan som 

ledare stå ut med att självkänslan ibland brister (Wennberg & Norberg, 2004 s. 70).  Som 

ledare är man i behov av man känna till om man har bristande självkänsla och hur det yttrar 

sig. Just för att man ska kunna undvika detta i sitt ledarskap (Ibid: 76). Vad menar Wennberg 

& Norberg med att självkänslan brister ibland? Författarna skildrar att läraren kan söka 

bekräftelse hos en elev och börja utveckla ett behov av att vara eleven till lags och när eleven 

är nöjd då kan läraren känna sig nöjd (Ibid: 14). Det skriver även att tecken som att en vuxen 

person har svårt med att lyfta en ung person innebär att den vuxne har svag självkänsla. Då 

känner sig person ynklig och mindre värdefull och ett behov uppstår av att hävda sig genom 

att trycka ner en annan människa (Ibid: 69). Ledarens självkänsla påverkar andra då ledaren 

projekterar sin dårliga självkänsla på dem. Ledaren vill med andra ord att de ska känna sig 

mindre värda precis som ledaren själv känner sig. Då en ledare ska leda andra människor kan 

det bli förödande om ledarens förhållningssätt är att sänka andra för att lyfta sig själv. Vuxna 

har dock förmågan att avgöra om en ledares förhållningssätt är ett destruktivt beteende som 

påverkar andra negativt. För de vuxna personer som blir ledda kan välja att sätta stopp för

ledaren men barn har inte den möjligheten. Detta kan komma att innebära att barnen tar efter 

beteendet och lär sig att sänka andra eller så kan det också innebära att barnen känner sig 

mindre värda.

Bra självkänsla kan även kopplas samman med det differentierade tillståndet. Där kan person 

leva med att andra upplever livet annorlunda än den själv, inte omformar sin 

verklighetsuppfattning för att tillfredsställa andra och är sann mot sig själv och i sina 

relationer (Bushe, 2006 s. 90). 

4.5 Konflikthantering

Anna svarar att hon anser att det gäller att mötas och föra resonemang. Hon menar på att det 

inte är så ofta som det inträffar att lärare och elev kommer i konflikt med varandra men att det 
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kan vara så ibland. Hon pekar även på att det gäller att försöka skapa förståelse hos den vuxne 

hur det är att vara den lille eleven då men också prata med eleven om målet och att försöka 

lösa det. Sen anser hon att när det handlar om föräldrar och konflikter kan det se väldigt olika 

ut. 

Martin menar att finns det möjlighet att försöka förklara för elever att de har gått över gränsen 

vad det gäller regler så måste man förklara hur reglerna är. Han anser att de ska rätta sig efter 

dem och att de inte kan gå längre än så. Han menar också att det är likadant i samhället och att 

det är viktigt att beskriva vad reglerna är. Han tycker att vuxna som arbetar med yngre barn 

bör delge sina kunskaper hela tiden. Detta menar han på för att barn är långt ifrån klara med 

vad det är som gäller samt att det är viktigt att sätta stopp i vissa ställen där man inte kan träda 

över.

Det som är gemensamt för Anna och Martin är att de båda lyfter fram att ledarens 

konflikthantering innebär att den vuxne ska hjälpa barnet genom konflikten genom att försöka 

förklara för elever om gränser och vilka reglerna är.

Frida anser att det är viktigt att lyssna på alla parter samt att uppmana folk att de kan komma 

till ledaren om personalen känner att de inte kan lösa det så det inte gror. Per tycker också att 

det är jätteviktigt att lyssna på alla parter. 

Diskussion/ analys

Det är viktigt att kunna lösa konflikter på en arbetsplats och framförallt i skolan. Alla tre 

rektorer ansåg att vid konflikter måste man försöka lösa det. Två av rektorerna tog upp att det 

kan göras via att lyssna på alla parter. Det som är gemensamt för lärarna och rektorerna är att 

de båda lyfter fram att en ledarens konflikthantering innebär att ledaren ska hjälpa personen 

genom konflikten med hjälp av skolans regler. I informanternas utsagor stämmer detta in på 

teoridelen där jag nämnt att alla som jobbar inom skolan ska hjälpa elever till en inre ordning 

(Wennberg & Norberg, 2004 s. 19). Vidare nämnde jag även att vuxenuppgiften handlar om 

att visa vägen och hjälpa barn så att de ska kunna klara sig i livet men att den vägledningen är 

ansträngande. Ansträngande på så sätt att i en konflikt med eleven vidmakthålla sin 

uppfattning för elevens bästa och att den uppgiften fordrar kraft och ork (Ibid: 20).

Informanterna beskrev hur de anser att en ledare bör sköta en konflikt. Frågan är hur det är i 

praktiken. Wennberg & Norberg påstår att vi alltför ofta godtar många gånger uppföranden 
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och handlingar som barnet varit i behov av att få hjälp med för att kunna kontrollera eller för 

att förändra (Ibid: 21). 

Idag vill man ha det demokratiska ledarskapet, men man förklarar inte alltid vad man menar 

med det (Ibid: 136). Tidigare i skolan sa man bara åt barnen vad de skulle göra utan att säga 

varför. Idag har vi gått över till att lyssna till alla inblandade parter i en konflikt och att 

förklara för barnen varför vi gör det vi gör. Det framkommer här särskilt tydligt när det 

handlar om konflikthantering. Mina informanter betonar till exempel att man ska prata med 

alla inblandade parter, lyssna till dem och förklara reglerna för barnen. Det är någonting som 

jag skulle beskriva som ett demokratiskt ledarskap, där alla ska få säga sitt och ska bli 

lyssnade till. Till exempel som en av mina informanter sade, att man ska lyssna på alla parter i 

en konflikt och inte bara på en. Det ledarskap, som mina informanter talar om, kan beskrivas 

som ett demokratiskt ledarskap. 

Medvetenhet

Av litteraturen framgår att ett bra ledarskap är att kunna vara differentierad och inte vara 

avskuren eller sammansmällt vilka kommer av två sorters grundläggande mänskliga 

ångesttillstånd som påverkar ens beteende som jag nämnt tidigare (Bushe, 2006 s. 71). Att 

kunna vara differentierad är en livslång resa då det handlar om att vara sann mot sina egna 

behov och viljor men även kunna bygga ömsesidiga och nära relationer med andra (Ibid: 92). 

Utgår man från den här teorin och tillämpar den på intervjupersonerna kan man se att det är 

viktigt som ledare att reflektera över sig själv och sitt förhållningssätt. Dock anser jag att det 

är svårt som ledare att kunna vara differentierad då detta trots allt är enligt Bushe två sorters 

grundläggande mänskliga ångesttillstånd. Är man dock medveten om den här teorin kan den 

hjälpa en att upptäcka dessa tillstånd samt uppmärksamma när de reaktiva känslorna eller 

rädslorna tar över ledarskapet. Att dessa olika tillstånd kan komma att påverka ledarskapet var 

inget som jag uppfattade intervjupersonerna var medvetna om. 
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5. Resultat 
__________________________________________________________________________

Detta kapitel kommer att redogöra för de resultat som har framkommit från mina jämförelser 

från informanterna och dels från analyserna. 

5.1 Rektorer respektive lärares syn på ledarskap

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur ledarskap uppfattas ute på skolan och vad som 

krävs för att utöva ett framgångsrikt ledarskap. Problemformuleringen har besvarats, de 

intervjuade har gett sina svar på vad de anser kan komma att känneteckna ett bra ledarskap. 

Genom kvalitativa intervjuer har jag fått fram informanternas uppfattning om detta och svaren 

har analyserats och jämförts. Överlag kan man se att alla de intervjuades svar skiljer sig åt. 

Detta kan ha påverkats av hur intervjuupplägget var strukturerat med en individuell intervju 

samt två parintervjuer. Det finns både fördelar och nackdelar med de båda intervjuuppläggen. 

En parintervju kan både ha fördelen att informanterna kompletterar varandras svar men även 

att informanterna känner sig begränsade i vad de vill svara på grund av den andre informanten 

som också deltar. Fördelen med individuella intervjuer är att som intervjuare ha möjligheten 

och tiden till att ställa följdfrågor och gå in mer på djupet i informantens svar. Svaren kan då 

bli mer personliga och uppfattas bli mer äkta.   

Fem personer, en rektor, två biträdande rektorer samt två lärare fick i uppdrag att beskriva 

bland annat vad de ansåg kännetecknar ett bra ledarskap i skolan. De har även delat med sig 

av sina åsikter kring vilka egenskaper, vilket förhållningssätt och hur man som ledare bör 

sköta konflikter. Det som överensstämmer är att rektorernas samt lärarnas svar har 

gemensamma faktorer när det kommer till att en ledare måste ha övergripande kunskap över 

sina arbetsuppgifter. De anser att en ledarens uppgift även är att kunna hantera konflikter samt 

ha förmågan att lösa dem. 

Annat som överensstämmer är att båda yrkesgrupperna anser att ledarskap handlar om att 

förstå att en ledares relation med sin personal eller sina elever är viktiga och behöver vårdas.
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Ett bra ledarskap i skolan kännetecknas enligt intervjupersonerna av att ledaren skall vara 

intresserad av sin personal och eleverna på skolan. 

Ena läraren i studien anser att bra ledarskap skall visa sig genom att kunna vara engagerad 

och lyssna till gruppen. Den andra läraren pekade på vikten att våga vara vuxen, våga vara 

ledaren samt att ta ledaransvaret. Båda lärarna tar upp att en ledares kommunikation är viktig i 

möte med elever. Lärarnas gemensamma faktorer för ett bra ledarskap var att en ledare måste 

kunna lita på sig själv och vara trygg i den man är, med andra ord ha en bra självkänsla. 

Rektorerna själva poängterade vikten av att man som ledare bör vara synlig ute i 

verksamheten. En utav rektorerna ansåg att en ledare ska kunna ge beröm medan en annan 

menar på att en ledare ska kunna se personalens olika personligheter. Den tredje rektorn tog 

upp att ledaren ska vara drivande och vilja något med verksamheten. De ansåg att 

ledaregenskaper framförallt handlar om att kunna lyssna. Två av de tre rektorerna tog upp 

kreativitet, ha drivkraft, vara nyfiken, vilja lite nya saker och ha intresse för det pedagogiska. 

Den andra rektorn tog upp egenskaper som rak kommunikation och vara rättvis. En utav 

rektorerna tar även upp att en ledare måste ta hänsyn till att alla är olika individer med olika 

verkligheter. 

De svar som denna studie har gett både från intervjupersonerna samt litteraturfördjupningen 

ger inte ett helt entydigt svar på vad som kan komma att känneteckna ett bra ledarskap i 

skolan. Det är dock många bitar. Från resultaten från informanterna och dels utifrån 

analyserna så har jag kommit fram till en mängd olika kännetecken för ett bra ledarskap i 

skolan. Dessa är att en ledare måste ha övergripande kunskap om sitt uppdrag, vara synlig ute 

i verksamheten samt vara drivande och vilja något med verksamheten. Ledaren måste även 

kunna hantera konflikter och vårda sina relationer med sin personal eller sina elever. Med 

andra ord ska ledaren vara glad, engagerad och lyssna till sin grupp men också vara rak och 

tydlig i sin egen kommunikation till andra och vara rättvis. Ledaren måste kunna lita på sig 

själv och vara trygg i sig själv, med andra ord ha en bra självkänsla. Detta bidrar då till att 

ledaren kan lyfta andra människor och ta hänsyn till att alla är olika individer med olika 

verkligheter men ändå kan vara klar med vad ledaren själv anser är det bästa för de andra. Ett 

bra ledarskap i skolan innebär med andra ord att som ledare kunna vara differentierad och 

demokratiska i sitt ledarskap. 
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6. Slutsats 

I min undersökning har jag fått ta del av några rektorers och lärares syn på vad som kan 

känneteckna ett bra ledarskap i skolan samt fått en djupare uppfattning av tre forskares förslag 

på vilka kännetecken som det kan vara. En sammanfattande slutsats är att grundstenen för att 

utöva ett bra ledarskap börjar med ledarens egen självkänsla då den färgar bland annat 

ledarens förhållningssätt och ledarens egenskaper. 

Detta kan mycket väl vara den svåraste biten då ledare ute i skolor troligtvis inte alltid vill ta 

reda på hur det står till med deras egen självkänsla. Dock är det viktigt för barnen att ha ledare 

omkring sig som är medvetna om sin självkänsla då barn i unga år kan färgas av de ledare de 

möter vilket då kan komma att påverka barnens egen identitetsutveckling. 

Ett kännetecken för ett bra ledarskap är att som ledare kunna reflektera över sig själv och över 

sitt ledarskap och vilka delar som ingår i den yrkesrollen då och då. Vi har inte alla en perfekt 

självkänsla hela tiden och det kan vara en styrka i att kunna visa svaghet. Det är bara 

mänskligt.
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8. Förslag till fortsatta studier

_____________________________________________
Denna del kommer att presentera förslag till fortsatta studier som skulle vara intressanta att 

jobba vidare med.

Ledarskap ur andra synvinklar

I denna studie har intervjuer gjorts med rektorer och lärare för att ta reda på vad de anser 

kännetecknar ett bra ledarskap i skolan. Vad som vore intressant att forska vidare om är att 

rikta in sig på hur elever uppfattar lärares ledarskap samt hur lärarna uppfattar rektorernas 

ledarskap men även göra observationer om detta ute i skolverksamheten.  
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Bilaga 1, Intervjuguide

Vad arbetar du med samt vilket utbildning har du?                                                                    

Hur trivs du/ni i ledarrollen?

Vad anser du känneteckna ett bra ledarskap?

Vilka krav uppfattar du att det ställs på en ledarroll från omgivningen (föräldrar, elever, 

kollegor) vid arbete inom skolan?

Hur hittar man en balans som är hälsosam för vad som är rimliga krav från andra och från sig 

själv och hur sätter man den gränsen?

På vilket sätt kan makt vara bra och inte bra att ha som ledare?

Vilka egenskaper anser du att man bör ha som ledare inom skolan?

Vilket förhållningssätt anser du att man bör ha som ledare vid arbete inom skolan?

Vad anser du att man som ledare bör tänka på i sitt arbete när det kommer till kommunikation 

med andra människor i jobbet (elever, föräldrar, arbetskollegor)?

Hur bör man som ledare sköta olika konflikter i skolverksamheten i kontakt med elever, 

arbetskamrater och föräldrar? 

Hur sätter man gränser för vad som är rätt och fel i kontakt med elever, arbetskamrater, 

föräldrar?

Har du ställts inför några situationer i ditt yrke där du har känt dig vilsen i din ledarroll? Hur 

tog du dig ur den situationen?

Vad är du mest respektive minst nöjd med i ditt eget ledarskap?

Man hyllar det demokratiska ledarskapet, men hur funkar det i praktiken?
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Bilaga 2, Intervju med Biträdande rektor Anna 29/10- 09

T: Vill du börja med att berätta vad du jobbar med samt vilken utbildning du har.                                    

A: Jag är en av de sista lågstadier lärarinnorna som gick ut 1983 tror jag. Utbildningen gjordes 

om under min tid. Den utbildningen jag fick känns som den har burit väldigt väl genom alla 

skolan förändringar. Handlade då väldigt mycket om praktik en hel del och det tror jag har 

hjälpt mycket plus ett grundtänk kring elevers lärande. Jag är lågstadier lärarinna. Jag jobbade 

som lärare med vissa avbrott och har haft lite skolledande som studierektor och tillsynslärare. 

Men för fem år sedan hoppade jag på biträdande rektor på skolan. Jag jobbade ett år som 

lärare här och gick över sen till biträdande rektor. Och det gick bra, inte så lätt alltid men det 

gick bra.                                                                                                                                        

T: Vad anser du känneteckna ett bra ledarskap?                                                                                              

A: Jag brukar tänka hur jag skulle vilja ha min chef själv. Det är min utgångspunkt. Jag skulle 

vilja att min chef såg mig och visste lite vad jag håller på med och skulle tycka att jag såg bra 

ut nån gång också. Försöker att ge konstruktiv kritik. Det är så att jag har ett ganska stort 

område. Jag har fyrahundrafemtio elever som jag ansvarar för och rektorn såklart. Så att vara 

ute i verksamheten är ju det svåra. Fast det är ju vad personalen vill. Ibland när jag är där 

brukar jag säga: Nu är jag här i verksamheten för att tydliggöra men det är för lite av det!          

T: Vilka krav uppfattar du att det ställs på en ledarroll från omgivningen (föräldrar, elever, 

kollegor) vid arbete inom skolan?                                                                                               

A: Många gånger ställs kravet att man ska ha ett svar och det kan man ha när det gäller regler 

och lagar eller såna saker. Jag tycker vi måste ha svar på vad vi står för, vad svensk skola för. 

Vilken värdegrund vi har där är jag benhård. Personalen är bra på att lägga saker i mitt knä 

men jag har blivit bättre och bättre på att lägga tillbaka- Hur tänker du? Hur skulle du vilja 

lösa. För det är ändå så att vi måste göra det här tillsammans.                                                               

T: Hur menar du när du säger att du är benhård?                                                                         

A: Jag tänker kring eleven, eleven ska inte känna sig kränkt eller mobbad. Där måste man 

reda ut. Likadant så kan föräldrar också ibland gå in och försöka leka lärare eller skolledare 

också och då får man tala om att du ska vara förälder på den här skolan. För det är ett sånt 

område där vi har sådana föräldrar som kan tycka att de kan kliva in väldigt mycket och så. 

Tycka är ok men man får göra det på ett sjyst sätt eller så. Likadant när föräldrar kan gå för 

långt i tyckandet kring lärandet. Då förvarar jag min personal utåt och för diskussion inlåt.           

T: Hur hittar man en balans som är hälsosam för vad som är rimliga krav från andra och från 
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sig själv och hur sätter man den gränsen?                                                                                                                           

A: Den gränsen får man sätta nästan varje dag. Själv brukar jag börja min morgon med att 

tänka kring dem sakerna och jag är väldigt glad över när jag lyckas säga nej. För jag är som 

alla andra, oftast kvinnor som gör och fixar och donar. Det här är väldigt svårt. Det gäller att 

skaffa sig vissa metoder för att kunna slappna av i vardagen för att vila sig lite. Jag jobbar 

mycket med mindfulness. En kort avslappning där jag känner vart jag är just nu för stunden. 

Det hjälper mig men det är väldigt lätt att gå in i alla väggar och jag har varit på väg också. 

Egentligen är det ett omöjligt uppdrag.                                                                                        

T: På vilket sätt kan makt vara bra och inte bra att ha som ledare?                                                                

A: Jag tror man måste vara medveten om att man har makt, acceptera att man har det. För 

makt kan för många vara väldigt fult. Makt för mig kan också vara en möjlighet till 

förändring. Har man valt att kliva in som ledare så vill man egentligen ha lite makt. Man har 

en vision av att förändra och då har man möjligheten om man har lite makt. Fast jag har lite 

makt för jag är lillrektor ”skratt” Negativt men makt är att den kan användas för att söndra.       

T: Vilka egenskaper anser du att man bör ha som ledare inom skolan?                                      

A: Att lyssna tror jag är en bra egenskap. Jag tror också att en bra egenskap är att som sagt 

inte alltid ha svar på alla frågor utan få medarbetarna att tänka. Jag tror också att det behövs 

en viss tydlighet. Att vara väldigt otydlig som ledare bli svårt för personalen och för eleverna 

om dem inte känner att man är tydlig. Rak  kommunikation.                                                            

T: Vilket förhållningssätt anser du att man bör ha som ledare vid arbete inom skolan?                               

A: Jag tänker hur kan jag få dem att vilja göra det bästa som dom ska göra. Det är så man 

resonerar och det kan se lite olika ut och man lyckas inte alltid men det är så jag tänker i alla 

fall. Jag tänker också att en viss måtta rättvisa måste finnas.                                                                                                          

T: Vad anser du att man som ledare bör tänka på i sitt arbete när det kommer till 

kommunikation med andra människor i jobbet (elever, föräldrar, arbetskollegor)?                     

A: Någonting som är bra är alltid lättare att ta. Att ge beröm eller lyfta i ngt sammanhang eller 

så. När det gäller någonting som inte är bra så blir det väl mera att mötas på kontoret för att 

sitta och prata.                                                                                                                                                          

T: Hur bör man som ledare sköta olika konflikter i skolverksamheten i kontakt med elever, 

arbetskamrater, föräldrar?                                                                                                                                   

A: Det gäller att föra resonemang och mötas. Jag har ansvar för de lägre åldrarna. Det är inte 

så ofta som det framkommer att lärare och elev kommer i konflikt med varandra. Men det kan 

så vara och då gäller det att försöka skapa förståelse hos den vuxne hur det är att vara den lille 
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eleven och så prata med eleven och målet är att vi ska försöka att lösa det. Vi är här för 

eleverna. Sen när det gäller föräldrar och konflikter då kan det se väldigt olika ut.                           

T: Hur sätter man gränser för vad som är ”rätt och fel” i kontakt med elever, arbetskamrater, 

föräldrar?                                                                                                                                                                    

A: När det handlar om värdegrund och vad som är viktigt där så gäller det hur man är grundad 

själv i det. Och där har vi alla olika värderingar såklart. Men det står ganska tydligt och man 

kan luta sig ganska väl på läroplanen och förordningar och så om man nu måste slå i med 

klubban ordentligt. Vi har ju uppdraget att fostra samhällsmedborgare tillsammans med 

föräldrarna.                                                                                                                                                                  

T: Vad är du mest respektive minst nöjd med i ditt eget ledarskap?                                                   

A: Det jag är minst nöjd med är att tiden inte räcker till för att vara ute och stötta eller lyfta 

det goda. Det som man vill att de ska göra mer av. Det jag tror att jag är bra på är att är 

lyssnande och jag tror att man uppfattar mig som jag försöker göra mitt bästa.                                  

T: Man hyllar det demokratiska ledarskapet, men hur funkar det i praktiken.                               

A: Man får både piska och flirta på ngt sätt när man träffar en grupp. Det är väl en tanke som 

alla har kring det att det ska vara så demokratiskt men så funkar det inte. Och alla har olika 

behov. Jag tror ändå att man måste använda hela sin makt och hela handen. Det beror ju på 

hur stort det är också. Det har behövts en kapten på båten i alla tider. Då får det gärna vara 

den som är utbildad kapten som är det. Det är allra bäst.   

Bilaga 3, Parintervju med Lärare Martin och Karin 2/11- 09

T: Vill ni börja med att berätta vad ni jobbar med?                                                                                             

K: Jag är mellanstadielärare från början, så hette det förut. Jag har jobbat med fyror femmor 

och sexor förut. Här har jag en år femma. Nu är de tjugonio elever för en har flyttat.                                                           

M: Samma sak för mig fast a har trettio elever.                                                                           

T: Vad har ni för utbildning?                                                                                                             

K: Lärarhögskolan.                                                                                                                      

M: Lågstadielärare och har läst upp mig till mellanstadielärare. Här har jag jobbat både med 

låg och mellanstadiet. Sen jobbar jag inom idrotten också så jag håller på mycket med det här 

ledarskap.                                                                                                                                     

T: Hur många år har ni jobbat inom skolan?                                                                                        

K: I trettiosex år.                                                                                                                         

M: 1988 började jag som lärare så tjuguett, tjugotvå år.                                                              
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T: Hur trivs ni i ledarrollen?                                                                                                        

M: När jag gick som spelare till att bli ledare så var det jättesvårt, det var det svåraste jag gjort 

tror jag att just inte få vara en och försvinna i mängden.  Man måste vara auktoritär. man 

måste kunna hålla avstånd. Man måste ta tag i saker som man förut inte har tänkt på som man 

inte ville hålla på med och ta tag i utan bara få flyta med lite. Det kan man inte göra tycker jag 

som ledare på samma sätt inom idrotten och det kan man inte heller göra inom skolan heller 

man har alltid ögon på sig man är alltid tvungen att tänka på saker. Med barn gör det ännu 

svårare att man alltid måste tänka sig för. När man jobbat några år så blir det en vana att tänka 

sig för. Man kan inte kramas som man gör med sina egna barn hemma och sådär för det måste 

man ju tänka på. Det är lite svårt ibland. Framförallt om man är känslomässigt så är det ännu 

svårare som hemifrån och uppväxt med det då gör ju det komplicerat och att det inte blir 

naturligt alltid men så är det. Men det är en bit av ledarskap.                                                   

K: Men det beror nog också¨ väldigt mycket på vilken kontakt man har med barnen om de 

tillåter det eller inte. Har man en bra kontakt med ungarna så tillåter dem det att man tar i dem 

men är det så att de inte gillar en då blir ju det ett själ till att fräsa och spotta ännu mera om 

man då försöker att vara sådär kontaktväckande.                                                                      

M: Tanken med att bli lärare var ju inte att klä sig i en ledarroll i första hand. Det är ju 

någonting som kommer.                                                                                                             

K: Man inser ju att man måste. Man kan inte vara en i gruppen, man är den som för framåt, 

annars så drunknar man ju.                                                                                                          

T: Vad anser ni känneteckna ett bra ledarskap?                                                                                

M: Ha övergripande vetskap över vad man håller på med, och man har kunskap över det man 

håller på med det är viktigt, sen tror jag att det är viktigt att man får med sig de deltagare man 

har. Att kunna entusiasmera, engagera och då bli allting mycket lättare att gå vidare sen. Vara 

lyhörd, en god lyssnare. Lyssnar man av gruppen och känner av dem då kan man få dem med 

sig. Ge ansvar och lita på andra. Förtroende tror jag är viktigt. Att har man en grupp där man 

känner förtroende för varandra, dem känner fört för mig och jag för dem. Då skapar man en 

relation.                                                                                                                                       

K: Att våga vara vuxen och våga vara ledare ta det ansvaret, det kräver ju också att man har 

tillit till sig själv. Att man litar på det man gör, inte att jag vet bäst utan jag tror att det jag gör 

och säger nu är det bästa just här och nu för oss.                                                                         

T: Vilka krav uppfattar ni att det ställs på en ledarroll från omgivningen (föräldrar, elever, 

kollegor) vid arbete inom skolan?                                                                                            
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M: En sak som jag ofta tycker återkommer är att många tycker att man alltid ska vara 

tillgänglig oavsett om det är föräldrar eller elever eller annan personal eller skolledningen.   

K: Mm                                                                                                                                        

M: Att alltid vara tillgänglig, men också att vara bred. Det är ju inte endast 

ämnesundervisning utan även social utveckling som man kanske inte alltid får på 

lärarhögskolan som man får skaffa sig av erfarenhet. Är man bara öppen så blir man också 

bred för vad som behövs rent socialt. Det lär man sig ganska snabbt eller så har man det redan 

som person det är viktigt att vara öppen. Kunna leda en grupp hålla ordning på en grupp med 

det menar jag att kunna få dem med sig på sånt sätt att man kan se varje individ.                                  

T: Hur hittar man en balans som är hälsosam för vad som är rimliga krav från andra och från 

sig själv och hur sätter man den gränsen?                                                                                  

M: Det finns en sak som jag tycker är viktigt och det är svårt det är nog att vara noga med 

avtalet som man har i yrket.                                                                                                        

K: Det är krav från så många håll och det tar ett tag innan man upptäcker att man tar på sig för 

mycket att man släpper till för mycket innan man kan sätta den här gränsen.                             

T: På vilket sätt kan makt vara bra och inte bra att ha som ledare?                                            

M: Det positiva är att man kan driva igenom saker som man tror på eller ta bort saker som 

man inte tror på. Det här är inte rätt eller att det här går åt fel håll. Det dyker upp många saker 

i diskussion och så som inte alltid är relevant med det man håller på med eller inte är så bra , 

där utav erfarenhet kan man styra in det på en annan väg, det är en fördel då att ha makt.                      

K: Den makt man har i en skolklass, där kan du ju ha hur mycket makt du vill egentligen men 

det är ju inte det positiva. Det är en balans det där, hur mycket makt ska jag utöva i min 

grupp. Har de förtroende för dig så tillåter dem dig att ha den makten att bestämma.                 

Det är en trygghet för barnen tror jag också att känna att jag har den makten om man då tänker 

positiv makt. Dom blir otrygga om dom känner att jag inte vet vad jag pratar om eller vad jag 

vill. Så blir ju inte en klass säkrare i sig själva eller tryggare i gruppen.                                    

T: Vilka egenskaper anser ni att man bör ha som ledare inom skolan?                                        

K: Många egenskaper ”skratt”.                                                                                                 

M: Jag utgick lite utifrån vad eleverna tänkte på. Kunnig tycker dom är viktigt, att tycka om 

människor, vara akturitär men också kamrat. Inte bli kamraten i gruppen för då tar dom över 

då blir det så att man inte riktigt vem som kan föra gruppen vidare. Men det gäller att man 

ändå kan vara nån form utav, hamna på en nivå där dom känner att dom ändå kan diskutera 

med en om någonting som ligger dom varmt om hjärtat.                                                          
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K: Respekt för barnen. Att påpeka det här att nu har du gjort om vi nu tar fel att jag tycker 

fortfarande om dig som människa fast du har gjort fel. Det är det du har gjort  som jag inte 

gillar så att dom förstår skillnaden där. Varför man bli arg. I: Vilket förhållningssätt anser ni 

att man bör ha som ledare vid arbete inom skolan?                                                                     

M: Jag tror att man ska vara ödmjuk inför alla uppgifter, alla man träffar men ändå ett 

förhållningssätt att man vet vad man vill någonstans själv.                                                        

K: Du måste kunna lita på dig själv, inte att du vet bäst men att du har ju en tanke med det du 

gör och att man tror på det. För det smittar ju av sig ganska snabbt om man velar inför en 

grupp, då utnyttjar ju dom det alltid om man inte har den tryggheten i sig själv.                          

T: Vad anser ni att man som ledare bör tänka på i sitt arbete när det kommer till 

kommunikation med andra människor i jobbet (elever, föräldrar, arbetskollegor)?                  

M: Lyssna är viktigt och vara deltagande.                                                                                 

K: Det är samma sak som med föräldrar som med barnen att dom känner att man hör och 

lyssnar på det dom säger och tar det på alvar det som rör skolan.                                             

M: Mm.                                                                                                                                         

T: Hur bör man som ledare sköta olika konflikter i skolverksamheten i kontakt med elever, 

arbetskamrater, föräldrar?                                                                                                             

M: Vara med om det finns möjligheten att försöka förklara om dom har gott över gränsen vad 

det gäller dem regler man har så måste man förklara att, såhär är reglerna här och dom rättar 

vi oss efter. Du kan inte gå längre än såhär bara. Det är likadant i samhället, det är viktigt att 

beskriva vad reglerna är, och framför allt vi som jobbar med yngre barn så är ju dom långt 

ifrån klara med vad det är som gäller. Det vet ju vi förhoppningsvis och delge det hela tiden. 

Det är det här som gäller och det är stopp i vissa ställen det kan man inte träda över, vi måste 

visa det.                                                                                                                                        

T: Hur sätter man gränser för vad som är rätt och fel i kontakt med elever, arbetskamrater, 

föräldrar?                                                                                                                                       

K: Det finns ju inte heller någon tumregel som säger att såhär långt går man här, det handlar 

mycket om magkänsla hos en när man inte vet. Om man säger konflikter finns det grader på 

det också.                                                                                                                                         

M: Man ska presentera värdegrunden för elever och föräldrar så dom är medvetna om att det 

är det här som gäller på skolan.                                                                                                     

K: Sen är det jätteviktigt att man orkar hålla efter och vara så konsekvent som möjligt, man 

lyckas inte till hundra procent. Att våga vara vuxen och ta det ansvaret, märker man att barnet, 
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eleven inte kan så måste man ju  hjälpa dom på vägen, väldig balans för vad gränsen går för 

vad som är rätt och fel, det är livserfarenhet.                                                                                  

T: Har ni ställts inför några situationer i ditt yrke där ni har känt er vilsen i er ledarroll? Hur 

tog ni er ur den i situationen i sådana fall?                                                                                   

K: Visst är man vilsen. Visst finns det såna situationer man tänker: gud vad gör jag, varför 

blev det såhär, visst hamnar man där hur ofta som helst. Hur kommer man därifrån det är bara 

att man lägger det bakom sig för gjort är gjort, så får man dra lärdom av det.                                  

M: Det är viktigt att stämma av och att man vågar fråga varandra.                                                

K: Kommer dom med konstruktiv kritik, jag pratar mycket om det. Säger jag att: du får gärna 

tala om vad du tycker och tänker men du får inte bara säga vad dårligt utan varför tycker du 

det är dårligt. Vad ska jag tänka på så att det blir bättre?                                                            

M: Det gäller positiv kritik också. Att man får reda på vad bra! Vad är det som är bra? Att få 

reda på vad man har gjort som var bra också.                                                                             

T: Vad är ni mest respektive minst nöjd med i ditt eget ledarskap?                                                  

M: Att alltid få uppleva nya saker för det får man om man jobbar med människor. Det som 

inte är bra är att inte hinna med. Tiden är för knapp per elev.                                                         

K: Det bästa i arbetet är när man känner wow det här temaarbetet har varit sådär att alla har 

varit med entusiastiska då känner man sig mest nöjd, man har lyckats i sin roll som ledare.              

T: Man hyllar det demokratiska ledarskapet, men hur funkar det i praktiken?                          

K: Funkar i praktiken, inte till fullo för dom är så små för att ta det ansvaret. Det måste finnas 

en ledare i en grupp men det behöver ju inte vara mindre demokratiskt för det men det måste 

finnas en ordförande.                                                                                                                 

M: Får eleverna vara med och forma sin undervisning så når man ofta bra resultat, men då 

måste man oftast göra det tillsammans då. Där kanske man kan vara en demokratisk ledare få 

in det tankesättet att alla får vara med i den här processen men de dom har kommit fram till i 

gruppen det är det man gör.

Bilaga 4, Parintervju med Biträdande rektor Per och Rektor 
Frida 6/ 11- 09

T: Vill ni börja med att berätta vad ni jobbar med. .                                                                     

F: Jag är från början småskole lärare och speciallärare. Sen har jag varit biträdande rektor och 

sen rektor. Jag började 1968 så det är förtiett år.                                                                        
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P: Jag jobbar som biträdande rektor och min bakgrund är fritidspedagog i grunden sen1985 

och har jobbat i skolan sen då kan man säga men först på fritids då självklart.                         

T: Hur trivs ni i ledarrollen?                                                                                                            

F: Det är den man går in i när man har ett sånt här jobb, det är det man väljer att göra så att 

säga det är ändå att leda en skola. Jo jag trivs ju bra,  annars skulle jag inte gjort det. Jag 

tycker att det är jätteroligt.                                                                                                                                 

P: Så är det ju, man söker inte en sån här tjänst om man inte tycker att det är kul att utveckla 

verksamheten. Det är ju det som driver en det är utvecklingen någonstans.  Känner man att 

man kan styra någonting till det bättre så blir man taggad.                                                          

T: Vad anser ni känneteckna ett bra ledarskap?                                                                           

P: Man ska vara tydlig till exempel. Man ska vara synlig. När man tar hand om personal kan 

man inte dra alla över en kant man måste kunna se de olika personligheterna också, man får 

vara flexibel och inte gå in i prestigefrågor. Sen måste man bestämma ibland så är det ju.                   

F: Sen att man är drivande tycker jag och vill något med verksamheten. Och har en förmåga 

att få med sig folk och lyssna in så att det går ihop det man själv vill och det personalen vill.  

P: En ledare vet vad uppdraget är. Att man vet i grunden vad man har för uppdrag på den här 

platsen så att säga. Stå på den plattformen.                                                                                  

T: Vilka krav uppfattar ni att det ställs på en ledarroll från omgivningen (föräldrar, elever, 

kollegor) vid arbete inom skolan? F: Det är ju många krav. Man ska kunna lagar och formella 

krav. Man ska uppmuntra alla i de jobb dom gör, se alla barn, man ska kunna prata med 

föräldrar och hålla i möten det är ju det som är spännande också. Man vet aldrig riktigt hur 

dagen kommer att se ut.                                                                                                               

P: Allt mer eller mindre. Det är vi som måste se till att det blir rätt.                                                

T: Hur hittar man en balans som är hälsosam för vad som är rimliga krav från andra och från 

sig själv och hur sätter ni den gränsen?                                                                                     

F: Det gäller ju att inte ta på sig allt utan putta tillbaks det också. Man kan inte bara säga det 

fixar jag. Man måste ju kunna delegera också. Det är ju ett sätt. Man måste se till att man gör 

annat också. Man ser till att man har en fritid. Det är viktigt.                                                          

P: Jag håller med det handlar om att delegera och sortera. Ska det här handla på mitt bord eller 

är det så att det ska landa på någons annat för att det ingår i dens uppdrag som dom har. Ju 

längre man har jobbat som chef så tror jag att man lär sig mer och mer.                                     

T: På vilket sätt kan makt vara bra och inte bra att ha som ledare?                                               

F: Ibland måste man ju bestämma då är det väl bra att man har den makten. Det är ju bra både 
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för en själv och andra. Ibland vill man ju att någon bestämmer, så är det ju. Sen får det ju inte 

vara självändamål att bestämma heller.                                                                                         

P: Jag stöter på väldigt sällan att man får fattade beslut som det blir stormar av.                               

F: Nästan aldrig.                                                                                                                                  

P: Nästan aldrig men det kan hända någon gång. Det är väldigt sällan.                                             

T: Vilka egenskaper anser ni att man bör ha som ledare inom skolan?                                             

F: Det är bra att kunna lyssna på andra. Sen tror ja det är viktigt att vara lite nyfiken och lite 

kreativ. Och vilja lite nya saker och att man inte bara ska förvalta det som är. Att man ändå 

har en drivkraft tror jag är viktigt och har ett intresse för pedagogiska frågor.                              

P: Jag kan bara hålla med.                                                                                                                 

T: Vilket förhållningssätt anser ni att man bör ha som ledare vid arbete inom skolan?                        

P: Trevlig! ”skratt” .                                                                                                                          

F: ”skratt” Glad! “skratt” ja jo.. lyhörd.                                                                                               

P: Det handlar mycket om att vara lyhörd och att se att alla är olika individer. Anpassa sig för 

att alla är olika. Man kan inte köra alla i ett spår.                                                                               

F: Mm föräldrar och sådär det är ju inte alltid så lätt att. Man får inte dras med i konflikter och 

komma på en sån nivå utan att man måste sätta sig över det. Och försöka få till ett bra jobb 

tillsammans med föräldrar och med personal i sånt fall för att det ska bli bra för barnen.                    

P: Vi har alla våra olika verkligheter. Man ser på saker på olika sätt. Den ena upplevde det så 

och den andra si.                                                                                                                             

F: Det är viktigt att ta tag i problem. Var det nu kan vara och sätter sig ner pratar om det. Att 

man reder ut det och gör det snabbt. Det går ju alltid att lösa.                                                      

T: Jag tänkte på det där du P sa om att alla har olika verkligheter. Tycker ni att det synsättet 

fanns förut också, tidigare eller såg man mera att det fanns en sanning?                                          

P: Första gången man var chef för 25 år sen då gick man på enas sanning och då 

konfronterades man men den sanningen jämte mot den andra det vart himla fel. Då hade man 

inte de två olika verkligheterna så att säga för alla såg på sitt sätt på olika sätt då vart det ju 

mera problem. Man gick på den första sanningen men man glömde ta reda på den andra 

sanningen. Det är det här jag tycker är så viktigt, att man stannar upp i de här ögonblicken och 

funderar.                                                                                                                                         

F: Jag tror man lyssnar mera nu på den ena och den andre än förr.                                                           

P: Det tror jag med. För tjugofem års sen hade man inte riktigt, man gick mera på personalens 

sanning än vad man gjorde på förälderns sanning. Då vart det mycket konfrontationer mellan 
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förälder och personal.                                                                                                                         

T: Vad anser ni att man som ledare bör tänka på i sitt arbete när det kommer till 

kommunikation med andra människor i jobbet (elever, föräldrar, arbetskollegor)?                                  

P: Då är vi tillbaks till tydlighet. Då kommer det tillbaks det här med verkligheter. Det jag 

säger till en annan kan uppfattas på ett sätt. Jag säger en sak men den andra personen tolkar 

det på ett helt annat sätt än det jag har sagt som jag tycker att jag har sagt. Att försöka att vara 

så tydlig i kommunikationen.                                                                                                           

F: Informera är jätteviktigt!                                                                                                           

T: Hur bör man som ledare sköta olika konflikter i skolverksamheten i kontakt med elever, 

arbetskamrater, föräldrar?                                                                                                                  

F: Lyssna på alla parter.                                                                                                                     

P: Ja lyssna på alla parter det är jätteviktigt!                                                                                       

F: Mmm och uppmana folk att dom kommer till oss om man känner att man inte kan lösa det 

så att det inte gror.                                                                                                                          

T: Hur sätter man gränser för vad som är ”rätt och fel” i kontakt med elever, arbetskamrater, 

föräldrar?                                                                                                                                           

P: Det finns ju ett regelverk.                                                                                                                     

F: Ja.                                                                                                                                               

P: Är det något mera etiskt då får man gå på sin egen inre kompass. Det får man ju göra det är

det är man ju tvungen till.                                                                                                                     

F: Vi har ju en värdegrund som gäller. Vi tycker nog ganska lika om vad som är rätt och fel 

här på skolan.                                                                                                                                 

T: Har ni ställts inför några situationer i ert yrke där du har känt dig vilsen i din ledarroll? Hur 

tog ni/du dig ur den situationen?                                                                                                        

F: Inte vilsen över att inte hitta någon lösning utan vilken lösning är bäst.                                          

P: Man provar sig fram.                                                                                                                      

T: Man hyllar det demokratiska ledarskapet, men hur funkar det i praktiken?                                         

P: Då är man tillbaks igen på det demokratiska. Det handlar ju mycket om att lyssna och 

känna att alla är delaktiga i olika processer. Det är jätteviktigt.                                                         

F: När det är något som ska genomföras tänka igenom vilken turordning man informerar så att 

ingen känner sig förbigångna. Det kan i olika fall olika vägar som är det rätta vägen och då 

gäller det att tänka igenom.


