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Abstract 

School leaders face the challenge of creating and maintaining learning during rapid and 

complex conditions. Some of the challenges associated with leadership based on authenticity 

in intercultural schools will be discussed. The purpose of this essay is to describe and gain an 

insight into three school leaders´ views on leadership in intercultural schools. The study is 

based on scientific articles and the survey consists of three interviews with head teachers in 

different intercultural schools. The hermeneutic research approach has been the basis for this 

study through qualitative interviews and collected data for analysis. To get a better 

understanding of the issues this essay culminates in, different leadership styles are shortly 

presented. The characteristics that underpin this study will hopefully be better understood 

through definitions of key concepts. In an attempt to further define authentic leadership, the 

concept of authentic followership will be introduced and discussed. Effective leadership in 

intercultural schools requires genuine understanding and action. In line with this, various 

strategies are proposed by which leaders can consciously transform and better understand the 

problems and find solutions in intercultural school contexts.  

 

Keywords: authenticity, authentic leadership, followership, culture, intercultural, school 

leader. 

Nyckelord: autenticitet, autentiskt ledarskap, medföljarskap, kultur, interkulturalitet, 

skolledare.  
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1. Inledning och bakgrund 

“You’ve now got people [and organizations]… putting up papers suggesting 

that principals shouldn’t even be teachers; that we should pluck them out of the breweries 

and supermarkets because they are good business managers.”1 

 

Rektorn har ofta setts som den formella ledaren, medan lärare har fått spela en begränsad roll i 

organisationen eller agera som informell ledare till sina kollegor. Rektorer har fått allt fler 

ansvarsområden och arbetsuppgifter som kan upplevas som betungande för den enskilde. 

Kravet att delegera arbetsuppgifter är allt mer nödvändigt och påtagligt, då många skolor har 

upprepade gånger misslyckats med att uppfylla skolans grundläggande krav. 2 Det behövs 

ledare med passion för sin uppgift, med stark personlig integritet och en stark vilja att bygga 

verksamheter som är varaktiga, livskraftiga. Vad vi behöver är en ny typ av ledarskap – 

Autentiskt Ledarskap. Autentiska ledare kännetecknas av transparens, öppenhet, tillit, betonar 

utveckling hos sina medhjälpare och ger riktlinjer mot goda mål. 

Brett och skickligt ledarskap är ett relativt ny begrepp inom utbildningsväsendet. Skolledaren 

har ofta betraktats som den formella ledaren, men då samhället är i ständigt förändring kan 

hon inte längre ensam ansvara för allt. Ledning, lärande och undervisning är alla integrerade 

delar av skolans utveckling. Skolledare står inför utmaningen att skapa och upprätthålla 

lärande under snabba och komplexa förhållanden.3 Hur rektorer tolkas bestäms av en rad olika 

faktorer, de historiska förväntningar som kopplas till  rektorskapet, regeringens lagstadgade 

krav och rekommendationer, skolledares vision, kapacitet och tidigare erfarenheter samt arten 

och behovet av den lokala kommunen där skolan finns.4 Detta för oss fram till syftet med 

uppsatsen, nämligen att få insikt i informanternas syn på ledarskap i interkulturella skolor. De 

vetenskapliga artiklar som använts har som regel publicerats efter 2001. 

                                                           
1
 P. Mcinerney, 2003, s. 62 

2
 C. Rutherford, 2006, s. 62 

3
S. Adalbjarnardottir & E. M. Runarsdottir, 2006, s.17 

4
 R. Webb, 2005, s. 74 
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1.2 Problemdiskussion 

”those who are deeply aware of how they think and behave and are perceived by others as 

being aware of their own and others’ values/moral perspectives, knowledge, and strengths; 

aware of the context in which they operate; and who are confident, hopeful, optimistic, 

resilient, and of high moral character” (Avolio, Luthans och Walumbwa (2004, s4)).5 

  

Några av de utmaningar som är förknippade med ledarskap utifrån autenticitet inom 

interkulturella skolor kommer att diskuteras. Genom detta sätts fokus på kulturens inflytande 

på hur skolorna fungerar och hur ledare kan utveckla autenticitet i deras yrkesmässiga sam-

manhang. Autenticitet är egentligen inte något som går att hitta, utan det är något som 

avslöjas bit för bit genom en pågående upprepningsprocess av lärande och genom att mål-

medvetet engagera studenter, lärare och samhället. Personlig ledarautenticitet i skolan är inte 

nedskrivet inom standardiserade föreskrifter som beskriver hur skolor ska arbeta, utan sker 

genom att tolka vad som är meningsfullt för andra genom pågående social interaktion och 

lärande. Grundläggande argument för detta är att en djupare förståelse för olika kulturella 

inriktningar kan användas som grund för fortsatta arbeten med ledarskapsinlärning i interkul-

turella skolor.6 

Autenticitet har sin uppkomst och ursprung inom filosofi och psykologi. Särskilt relevant för 

forskning om autenticitet är skrifter av de humanistiska psykologerna Carl Rogers och 

Abraham H. Maslow. Rogers och Maslow fokuserar på personligt ansvar, att sträva efter att 

nå så högt som möjligt i sitt välmående och människans fria vilja. Genom att inte begränsas 

av andras förväntningar på en kan autentiska personer göra mer sunda personliga val då dessa 

personer är i samklang med sin sanna natur och ser sig själva och sina liv tydligt och korrekt. 

Intressant nog uppfattar Maslow välmående personer som de som har starka etiska 

övertygelser. Dessa idéer som härstammar från den humanistiska psykologin ger oss 

verktygen att utveckla autentisk ledarskapskompetens.7 

                                                           
5
 B. J. Avolio & W. L. Gardner, 2005, s. 321  

6
 A. Walker och C. Shuangye, 2007, s. 186 

7
 B. J. Avolio & W. L. Gardner, 2005, s. 319 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få insikt i  tre rektorers syn på ledarskap i interkulturella 

skolor. 

1.4 Frågeställning 

- Hur definierar rektorerna ledarskapsbegreppet? 

- Hur definierar rektorerna den egna ledarskapsstilen? 

- Vad gör rektorerna för att främja kunskaps- och kompetensutveckling hos medhjälparna? 

- Hur definierar rektorerna begreppet interkulturalitet? 

 

2. Forskningsläge 

Intresset för ledarskapsforskning har under en längre tid varit stor i främst USA och 

Storbritannien. I Sverige har ledarskapskurser efter utländsk modell börjat uppmärksammas 

mer på senare tid. Synen på effektivt ledarskap har varierat från tid och olika forskare 

förespråkar olika ledarskapsstilar, detta gör att området är svår överskådlig. I detta kapitel 

presenteras tidigare forskning som berör denna uppsats. 

Den första artikeln är en vetenskaplig artikel skriven av Paul T. Begley In pursuit of authentic 

school leadership practices (2001), där han diskuterar de ständigt återkommande utmaning-

arna med ledarskap, tillsammans med de särskilda förhållandena i vår. Utifrån ett 

värdeperspektiv kopplar han teori och empiri samman med målet att främja autentiskt ledar-

skap och demokrati i skolan. Olika forskare föreslår därför en rad åtgärder för skolledare som 

strävar efter bästa tillämpning av ledarskap. 

Två ledande forskare på området, Bruce J. Avolio och William L. Gardner, börjar med några 

av de mer miljö- och organisatoriska krafter som kan ha utlöst intresse av att beskriva och 

studera autentiskt ledarskap och dess utveckling. I sin artikel, Authentic leadership 

development: Getting to the root of positive forms of leadership(2005), tillhandahåller de en 

översikt över dess innehåll, inklusive de olika teoretiska och metodologiska perspektiv 

presenteras, följt av en diskussion om alternativa konceptuella stiftelser och definitioner för 

konstruktioner av autenticitet, autentiska ledare, autentisk ledarskap och autentiska 
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ledarutveckling. 

För att ta itu med nuvarande och framtida behov av ledarskap, föreslår flera forskare med 

William L. Gardner i spetsen, en modell av autentiska ledare och medföljareutveckling, och 

detta undersöks med avseende på dess relation till verklighet och hållbar medföljarprestation. 

I artikeln,”Can you see the real me?” A self-based model of authentic leader and follower 

development (2005), för att utforska dem presenteras och diskuteras testbara förslag och 

anvisningar. 

Intresset för autentiskt ledarskap har varit stor, forskare tror att den senaste uppgången i 

företags- och förvaltningsskandaler och myndighetsmissbruk pekar på att en ny syn på 

ledarskap är nödvändigt. Cecily D. Cooper med flera, konstaterar i sin artikel, Looking 

forward but learning from our past: Potential challenges to developing authentic leadership 

theory and authentic leaders (2005), att det är för tidigt att fokusera på utformning av 

interventioner för att utveckla autentiska ledare, innan noggranna efterforskningar och 

definitioner gjorts. 

I artikeln Moving into dangerous territory? – Educational leadership in a devolving education 

system (2003), undersöker Peter Mcinerney frågan hur mycket auktoritet som bör delegeras 

till skolor, samt hur mycket de själva ska få bestämma när det gäller utveckling av kursplaner, 

styrning och personal. Författaren menar att skolor förlorat mycket av sin professionella 

auktoritet över kursplaner, studentbedömning och utvärdering, men att de förväntas ta mer 

ansvar för personal, lokaler och finansiella frågor. 

James Griffith undersöker i Relation of principal transformational leadership to school staff 

job satisfaction, staff turover, and school performance (2003), den direkta effekten av 

rektorers transformativa ledarskap mot personalomsättning och skolresultat, samt hur detta 

indirekt påverkar skolpersonalens arbetsprestationer. Artikeln visar att personalens beteende 

kan beskrivas i termer av de tre delar som utgör transformativt ledarskap: karisma, individuell 

hänsyn och intellektuell stimulans. Rosemary Webb diskuterar tre olika ledarskapsmodeller 

och presenterar i sin artikel, Leading Teaching and learning in the Primary School: From 

’Educative Leadership’ to ’Pedagogical leadership’ (2005), för- och nackdelar med dessa och 

argumenterar för vilken som är mest effektiv.  

I en artikel av Halia Silins och Bill Mulford, Schools as Leaming Organisations – Effects on 

Teacher Leadership and Student Outcomes (2004), undersöker författarna vilken typ av 
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organisatoriskt lärande- och ledarskapsmetod som bäst främjar organisationen och 

förhållandet mellan lärarens ledarskap och elevernas skolprestationer. De menar bland annat 

att läraren själva inte kan skapa och upprätthålla förutsättningar för den produktiva 

utvecklingen av elever om dessa förutsättningar inte finns tillgängliga för läraren själv. 

Forskaren M. Arthur Garmon tar i artikeln, Six Key Factors for Changing Preservice 

Teachers’ Attitudes/Beliefs about Diversity (2005), fasta på sex viktiga faktorer förknippade 

med att värna lärarnas attityder och föreställningar om mångfald som inkluderar öppenhet, 

självmedvetenhet/självreflektion och engagemang för social rättvisa; och deras erfarenheter, 

som inkluderar interkulturella, utbildnings och grupperfarenheter. Författaren diskuterar varje 

faktor och förklarar hur forskning om effektiviteten i mångkulturella lärarutbildningskurser 

och erfarenheter ger belägg för betydelsen av var och en av dessa sex faktorer.  

Pirjo Lahdenperä lyfter i sin tur fram och betonar arbetet för rektorer i multikulturella skolor 

och utveckling av nya teorier med avseende på interkulturell ledarskap. Studien, Intercultural 

Leadership in School Enviroments (2006),  bygger på intervjuer med rektorer i multikulturella 

skolor och andra ledare i mångkulturella organisationer i Sverige. Baserat på svaren från 

informanterna identifierar forskaren tre delar i ledarskapet som hon redogör för. 

Sigrún Adalbjarnardottir och Eyrún M. Runarsdottir, fokuserar i sin artikel, A Leader’s 

Experiences of Intercultural Education in an Elementary School: Changes and Challenges, 

(2006), på en skolledares professionella kunskap för att främja elevernas interkulturella 

kompetens. Framför allt analyseras ledarens pedagogiska vision: hans mål, handlingar och 

ledarskap, liksom hans motivation för arbetet och hur han kopplar ihop det med motgångar i 

sitt liv. 

Traditionella organisationsmodeller byggde på över- och underordning. Makten och 

ledarskapet koncentrerades på rektorn ensamt. Men det visade sig vara föga effektivt och 

kunde inte möta skolans grundläggande behov. Camille Rutherford menar med anledning av 

detta i sin artikel, Teacher leadership and organizational structure (2006), att det behövs 

strukturer som distribuerar ledarskapsinflytande och ger lärare en större roll i ledningen av 

skolan. 

Barbara J. Davies och Brent Davies hävdar i sin artikel, Developing a Model for Strategic 

Leadership in Schools (2006), att skolor behöver en samtidig eller parallell syn på ledarskaps-
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utveckling där ledarna inte enbart fokuserar på nuet i sina strategiska överväganden utan de 

bör samtidigt bygga en strategisk kapacitet inom skolan. 

Genom att utifrån tidigare forskning diskutera vad och hur ledarskapskapacitet upprätthålls 

och skapas, vill Henry S. Williams med sin artikel, Leadership Capacity – A key to sustaining 

lasting improvement (2009), presentera lösning på hur denna kan förankras genom ett antal 

noga utvalda frågeställningar. 

I artikeln Leader Authenticity in Intercultural School Contexts (2007), menar forskarna att 

effektivt ledarskap i den interkulturella skolan kräver autentisk förståelse samt att detta endast 

kan sökas genom dedikation till ledarskaputveckling. Detta omfattar menar författarna bakom 

artikeln Allan Walker och Chen Shuangye, lärande bortom standardiserade ledarskapspraxis, 

lärande genom kritisk granskning av erfarenheter, inlärning genom elevernas lärande, lärande 

genom variation, lärande genom att titta bortom kultur och lärande genom nyfikenhet. 

 

3. Metod  

Här presenteras tillvägagångssättet för att uppfylla studiens syfte. 

Studien är av explanativ, förklarande art. Tanken är att få djupare kunskap och förståelse av 

det valda ämnet8. Studien är baserad på vetenskapliga artiklar och undersökningen består av 

tre intervjuer med rektorer i interkulturella skolor. Den hermeneutiska forskningsansatsen har 

varit till grund för denna studie då jag genom kvalitativa intervjuer har samlat in data för 

analys. Ett abduktivt angreppssätt har valts då jag har utgått från kvalitativ forskningsansats.  

3.1 Datainsamlingsmetod  

Den hermeneutiska filosofin betonar att förståelse är ett centralt begrepp.  Det är viktigt att 

forskaren försöker få en helhetsförståelse till det som studeras och så lite som möjligt skalas 

bort.9 Av detta skäl har jag valt att i denna studie presentera materialet från intervjuerna 

genom att citera informanterna. Jag vill att så lite som möjligt faller bort från intervjuerna 

samt att mina personliga åsikter inte blandas in i det empiriska materialet. Inom den 

hermeneutiska ansatsen existerar det inget neutralt faktum utan människor har redan tolkat 

                                                           
8
 Björklund, M. & Paulsson, U. 2003, s. 58 

9
 Andersson, S. 1982, s.31 
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den sociala verkligheten.10 Detta tankesätt stämmer då jag utifrån min sociala verklighet har 

valt ut artiklar och rektorer/skolor som ska omfattas av min studie. Detta är något som jag vill 

att läsarna har i åtanke då de läser denna studie då jag tror att resultatet kan variera beroende 

på vem forskaren är.  

Vid användandet av en kvalitativ forskningsansats försöker forskaren utifrån den undersöktes 

perspektiv skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne, händelse och situation.11   Ämnet 

ledarskap har jag åtskilliga gånger kommit i kontakt med, genom bland annat kurser på 

högskolan och genom praktik i olika skolor. Detta har varit en fördel för mig vid skrivande av 

denna studie då jag har kunnat sätta in mig i informanternas situation och förstå deras 

perspektiv. 

Forskare ska ta ställning till det förhållande som råder mellan teori och empiri. Detta kan ske 

på tre olika sätt – induktion, deduktion och abduktion och är avgörande för forskarens vidare 

upplägg och genomförande. Genom att ta ställning aktualiseras hur företeelsen uppstått och 

hur det är preciserat.12 Denna studie utgår från den abduktiva ansatsen, där teori växelvis 

varvas med empiri.13 Efter att jag försett mig med teoretiska förkunskaper genomförde jag en 

empirisk undersökning för att slutligen ställa empiri mot teori för att se om de stämmer 

överrens med varandra.  

3.2 Tillämplighet 

Det önskvärda när en företeelse studeras är mångsidig information. Forskaren bör försäkra sig 

om att situation och respondenter ger så omfattande information som möjligt. De synpunkter 

som förs fram ska vara undersökningspersonalens egna uppfattningar. Informanterna ska med 

anledning av detta så långt som möjligt själva få leda utvecklingen av intervjun. Det betyder 

inte att forskaren i förhand saknar uppfattning om vilka faktorer som är viktiga.14 

Genom personliga intervjuer med rektorer angående ledarskap har hög tillämplighet i denna 

undersökning uppnåtts. Då informanterna visat intresse för problemformuleringen samt att de 

                                                           
10

 Andersson, S. 1982, s. 62 

11
 Holme I. M. & Krohn Solvang B. 1997, s. 92 

12
 Davidson, B. & Pate, R. 1994, s. 21 

13
 Davidson, B. & Pate, R. 1994, s. 21 

14
 Holme, I. M. och Solvang, B. K. 2006, s. 101 
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uppfattat den som betydelsefull ökades informationsutbudet och viljan att ge personliga 

åsikter. 

3.3 Trovärdighet & Urval 

För att åstadkomma pålitlighet för hela forskningsprocessen är tolkning och 

informationsinsamlandet viktigt, och ska inte bygga på stereotypa eller lättillgängliga 

slutsatser. För detta syfte har samtliga intervjuer spelats in för att säkerställa att informanterna 

inte blir felciterade. Vidare har informanterna kunskap och erfarenhet av ledarskap, vilket 

medför att trovärdigheten stärks ytterligare. 

De tre rektorer som ingår i studien har alla en lärarexamen och har själva jobbat som lärare 

under en längre tid. Det visade sig svårare än vad som i ett tidigt skede uppskattats att få 

rektorer att ställa upp på en intervju. Tidsbrist var en annan orsak till att antalet rektorer som 

intervjuades blev tre . Spridning av skolor i olika kommuner som Vantörs Kommun, Spånga 

kommun och Sollentunakommun Kärrdal är avsiktlig och speglar interkulturaliten. Av etiska 

skäl har rektorernas identiteter trots tillåtelse inte nämnts, utan fått olika benämningar (rektor 

A, rektor B och rektor C). 

4.0 Olika ledarskapsstilar 

För att få en större förståelse för frågeställningen som denna uppsats mynnar ut i, redogörs för olika 

ledarskapsstilar för läsaren.  

4.1 Strategiskt ledarskap 

Strategiska ledare planerar för framtiden, de fastställer tidigt den riktning de anser att 

verksamheten ska ha under en lång tid framöver. Strategiska ledare involverar sig i fem 

nyckelaktiviteter: 

1. fastställer målriktning 

2. omsätter strategi till handling  

3. gör det möjligt för personalen att utveckla och leverera strategin 

4. bestämmer effektiva interventions punkter  

5. utvecklar strategiska resurser15 

 För att möjliggöra tillämpning av strategin finns fyra steg fastställda; det första är att ledaren 

offentliggör strategin, detta kan ske på tre sätt, nedtecknat, muntligt eller strategiskt föra 
                                                           
15

 B.J. and B. Davies, 2006, s. 124 
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diskussioner angående dess syfte. Det andra är att förankra strategin hos alla inblandade 

genom utbyte av tankar och erfarenheter. Ledaren har till uppgift att klargöra sin vision och 

beskriva framtiden genom den strategi som utarbetats. Som tredje steg ska ledaren stiga åt 

sidan och lämna utrymme för lärarkollegiet att själva definiera visionen och var skolan är på 

väg. Detta gör att lärarna känner sig delaktiga och får förståelse för förändringsarbetet som 

ligger. Sista steget är att ledaren definierar utgången av strategin, och sätter igång arbetet. 

Detta steg kan endast påbörjas om de tidigare stegen avklarats med goda resultat.16 

Kritik mot strategiska ledare är att de planerar för framtiden. De fastställer den riktning de 

anser att verksamheten ska ha under långa tider framöver. Men det är i grunden omöjligt att 

ändra uppdrag och strategi utan förändringar i kultur och beteenden. Något som strategiska 

ledare inte alltid tagit med i beräkningarna.17 

4.2 Pedagogiskt ledarskap 

Pedagogiskt ledarskap betonar sociala överenskommelser och menar att det upprätthålls 

genom lojalitet, samhörighet, känsla av identitet, skyldighet och plikt, ansvar och 

ömsesidighet, snarare än med hjälp av incitament och sanktioner.18 Pedagogiska ledare 

inspirerar och motiverar inte enbart genom att arbeta genom sina anställda utan i samarbete 

med dem. Nyckelfaktor till deras ledarskap är deras omtanke för kollegornas välbefinnande 

och utveckling. De lyckas förverkliga sin vision hos alla anställda i skolan och se till att alla 

arbetar mot samma mål. Den pedagogiska ledaren arbetar fortlöpande genom, interaktion på 

arbetsplatsen, handlingsplaner, medverkan i klassrumsundervisning (genom att synas i 

klassrummen, visa att de bryr sig om lärare och deras miljö), utvärdera och uppmärksamma 

goda elever prestationer för att främja lärarutveckling.19 Pedagogiskt ledarskap kan ses som 

en form av transformativt ledarskap. Denna ledarskapsstil, menar anhängarna, kan bättre möta 

aspekter som den transformativa ledarstilen utelämnar. Den värdesätter lojalitet, släktskap, 

känsla av identitet, skyldighet, plikt, ansvar och ömsesidighet. Men den är för nära förknippat 

med just samma ledarstil20
 

                                                           
16

 B.J. and B. Davies, 2006, s. 125 
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4.3 Transformativt ledarskap 

I transformativt ledarskap är ledarens vision avgörande, den omfattar inte bara uppnåendemål, 

utan även bredare sociala, moraliska och intellektuella mål och resultat. Enligt Leithwood 

arbetar ledaren med att finna bästa praxis och viktiga organisatoriska värderingar, möjliggör 

kompetensutveckling för lärare, delar beslutsfattande och ledarskap med lärare, är 

experimenterande, med mera.  Genom dessa processer menar han, uppstår förändringar inom 

den kulturella kontext i vilket alla anställda ingår.21 Effektivt ledarskap är när nyckelpersoner, 

rektorn, lyckas få de anställda mindre intresserade av sig själva och mer av gruppen som de 

ingår i. För att utveckla och stärka gruppmedlemmarnas engagemang för gemensamma mål 

och syften, tar ledaren ansvar för att tillgodose medlemmarnas moral och psykologiska behov. 

Moraliska behoven inkluderar en känsla av godhet, rättfärdighet, plikt och skyldighet, medans 

till de psykologiska behoven hör; självaktning, självständighet och självförverkligande.22 

Transformativt ledarskap har kritiserats på två punkter. Det första för att den är alltför bred 

och omfattar inte bara uppnåendemål, utan även bredare sociala, moraliska och intellektuella 

mål och resultat och det andra för att den ger otillräcklig uppmärksamhet åt elevresultat, 

vilket innebär att det inte lämnar rimliga möjligheter att bidra till skolutveckling. 23
 

 

5.0 Definitioner 

I detta kapitel ges definitioner av begrepp, kapitlet avslutas med en redogörelse av skolledar- 

och läraregenskaper som ligger till grund för denna studie, autentisk ledarskap i 

interkulturella skolor. 

5.1 Ledarskap, management och struktur 

Ledarskap och management uppfattas ofta som oskiljaktiga begrepp. Management har en viss 

tendens att definieras som att försäkra sig om att målen med olika uppdrag uppnås genom 

effektiv planering, organisation och övervakning, medan ledarskap handlar om att utveckla 
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och bibehålla en vision och värderingar i en organisation samt att motivera andra och 

uppmuntra initiativ, idéer och skickligheter av olika slag.24
 

Ledarskap och auktoritet kan definieras på olika sätt, många av dessa bygger på begreppet 

ledarskap som en social påverkan. Nedan följer definitioner som gjorts av olika forskare. 

Leithwood och Jantzi beskriver ledarskap som: “//…the exercise of influence over beliefs, 

actions and values of others…//”. Spillane anser denna beskrivning vara fel och förenklande. 

Harris spinner vidare på Spillanes uttalande och menar att ledarskap är; först när inflytandet 

underlättar personlig utveckling av individer eller grupper. En konstruktion enligt detta 

beskriver mer exakt ledarskap som en interaktion som bidrar till lärande och 

kunskapsutveckling. När begreppet ledarskap tillämpas inom en organisatorisk ram kan vi 

betrakta ledarskap som de aktiviteter som försöker påverka kunskap, metod och motivation 

hos medlemmar i organisationens kärnverksamhet. Denna process är den grundläggande 

faktor som skiljer ledarskap från administrativa eller förvaltningsuppgifter. Fördelning av 

administrativa uppgifter till medhjälpare kan endast resultera i delegering av ledningens 

arbete, om verksamheten saknar en överföring av kunskap.25  

Autentisk ledarskap tar sin utgångspunkt i en tankeväckande och noggrann analys av 

ledarskapets verksamhet. Ledarskap per definition avser metoder som sträcker sig utöver det 

vanliga förfarandet i samband med organisationsutveckling. Autentiskt ledarskap innebär ett 

verkligt slags ledarskap – ett hoppfull, öppet, visionärt med kreativa svar på sociala 

förhållanden – i motsats till de mer traditionella dualistiska bilden av förvaltning och 

ledarskap som karaktäriserar föråldrad och ersatt forskningslitteratur om effektiva ledarroller. 

Traditionell management sågs som en mekanisk, närsynt, prejudikatfokuserad och 

sammanhangsbegränsade praxis. Den innovativa dimension som här föreslås är ett antagande 

och tillämpning av värderingar och värderingsprocesser till utbildningsadministration, som 

gör målen för ledarskap mer begriplig, övertygande och genomförbar.26 

Struktur spelar en viktig roll för att skapa organisatoriska processer. Följaktligen kan 

strukturering direkt påverka typen av skolledarskap genom att ”aktivera” 

ledarskapskompetens. Kompetens avser de sociala processer som uppmuntrar ledare att 

ständigt engagera sig i specifika ledarskapsstilar. Strukturella förändringar underlättar ett ökat 
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deltagande i beslutsprocessen, ger stöd åt möjlighet till professionell utveckling och erbjuder 

stimulering åt lärareinteraktion. Dessa är faktorer som bidrar till ledarskapskompetens.27 

Struktur kan också bidra till ledarskap genom att skapa möjligheter för lärare att interagera. I 

traditionella strukturer, arbetar ledarna ofta isolerade från varandra, med liten eller ingen tid 

att träffas, arbeta, eller erkänna det ömsesidiga beroendet av sitt arbete. Genom att skapa 

systematiska och förutsebara möjligheter för lärare att samarbeta och samverka med sina 

kollegor, blir det kollektiva lärandet förbättrat och den berörda har bättre möjligheter att bidra 

till professionell utveckling för sina kollegor.28 

5.2 Definition Authenticity och Sincerity 

Definitionen av authenticity (äkthet) finns i överflöd och många gör misstaget att blanda ihop 

ordet med sincerity (uppriktighet). Lionel Trilling, definierar sincerity som överensstämmelse 

mellan erkännande och genuin känsla, det vill säga uppriktighet som hänvisar till i vilken 

utsträckning ens yttre uttryck för känslor och tankar är i linje med den verklighet som jaget 

upplever. Denna definition innebär att man interagerar med ”den andre” förutom sig själv. 

Ens uppriktighet bedöms därför efter vilken utsträckning jaget representeras korrekt och ärligt 

till andra, snarare än i vilken utsträckning man är sann mot sig själv, den senare definitionen 

faller under autentiskt, eller, ’jagets relation till sig själv’. Begreppet authenticity refererar till 

att äga sina personliga erfarenheter, tankar, känslor, behov, önskemål, preferenser och 

värderingar. I motsats till sincerity, tar authenticity inte någon uttrycklig hänsyn till ”andra”, 

istället betraktas det autentiska jaget som existerande helt av sina egna lagar. Som sociala 

varelser, är de betydelser som vi tilldelar jaget tydligt påverkade av andra personers 

uppfattningar om oss. 

Avolio, Luthans och Walumbwa definierar autentiska ledare som personer som är medvetna 

om hur de tänker och beter sig och uppfattas av andra vara medveten om sin egen och andras 

värderingar/moral, erfarenheter, styrkor, som är självsäkra, hoppfulla och optimistiska.29 

5.3 Värden 

Värdering är ett begrepp, explicit, eller implicit, som är utmärkande för en individ eller 

egenskap hos en grupp, det önskvärda som påverkar valet av tillgängliga former, medel och 

slutgiltiga åtgärder.  
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Inom administrativa sammanhang är det möjligt och nödvändigt att skilja värden som 

manifesteras genom individer från mer kollektiva sociala värden hos en grupp, yrke, samhälle 

eller organisation. Genom att skilja på olika typer av värden åskådliggörs den interaktiva 

relationen mellan uppkomst av personliga värden kontra sociala värden, vilket innebär svar på 

frågan om vilket som kommer först. Värden härstammar från såväl ens individuella 

erfarenheter som interaktion med andra (kollektiva grupper, organisationer och samhället). 

Huvuddelen av litteraturen om ledarskap och ledning har inte varit till hjälp i detta avseende, 

eftersom litteraturen återspeglar övervägande organisatoriskt perspektiv, i den utsträckningen 

att individuella och professionella värden ignoreras. Dessa antas vara densamma som, eller 

helt underordnas organisatoriskt tvång. I litteraturen erkänns värderingar vanligtvis på första 

sidan för att därefter gå förlorad mot obruten kollektiv perspektiv.30 

5.4 Definition autentiskt ledarskap 

Forskarna Shamir och Eilam uttrycker oro över bredden av inledande uppfattningar av 

autentiska ledare, autentisk ledarskap och autentisk ledarskapsutveckling. För att ta itu med 

problemet försöker de ge en renodlad definition. Deras antagande utgår från fyra 

karaktäristiska egenskaper hos autentiska ledare:  

 

1. Hellre än att fejka sitt ledarskap, är autentiska ledare sanna mot sig själva (snarare än den som 

överrensstämmer med andras förväntningar).  

2. Autentiska ledare motiveras av personlig övertygelse, snarare än att uppnå status, utmärkelser eller 

andra personliga förmåner. 

3. ”Autentiska ledare är originella, inte kopior”. De leder utifrån sin egen övertygelse och synvinkel.  

4. Deras agerande utgår från personliga värderingar och övertygelser. 

 

De faktorer som Shamir och Eilam utelämnar från sin definition av autentiska ledare är lika 

viktiga. De avstår medvetet från att beskriva ledarens stil eller innehållet i värderingar och 

övertygelser. Deras perspektiv skiljer sig andra forskares uppfattning av autentiska ledare, 

som de anser omfattar ett positivistiskt moraliskt perspektiv (Luthans & Avolio, 2003; May, 

Chan, Hodges, &Avolio, 2003). 31 

En mer empiriskt grundad syn på autenticitet tillhandahålls av Kernis som en del av en större 

teori om karaktären av ”optimal” självkänsla. Han definierar autenticitet som en obehindrad 
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process där ens sanna jag framkommer i en daglig aktivitet. Autenticitet är enligt Kernis; 

optimal självkänsla karaktäriserad som genuin, sann och stabil, till skillnad från hög 

självkänsla som brukar vara svaga på grund av sin defensiva karaktär, förpliktelser och 

avvikande egenskaper. Fyra komponenter av autenticitet har identifierats av Kernis: 

medvetande, opartisk behandling, åtgärder och rationalitet. Men först och främst måste en 

autentisk ledare uppnå autenticitet, enligt definitionen ovan, genom självkännedom, 

självacceptans och autentiska handlingar och relationer. Autentiskt ledarskap sträcker sig 

bortom ledarens autenticitet och innefattar relationer till kollegor och medhjälpare. Dessa 

relationer kännetecknas av: a) transparens, öppenhet och förtroende, b) riktlinjer mot goda 

mål och c) en betoning på medhjälpare utveckling.32 

Autenticitet innebär att äga sina personliga erfarenheter (värderingar, tankar, känslor och 

föreställningar) och agera i enlighet med sitt sanna jag (som uttrycker vad du egentligen 

tycker och tror och agerar därefter). Autenticitet är inte en antingen/eller tillstånd, det vill 

säga, människor är varken helt autentiska eller icke autentiska.33 För att vidareutveckla sin 

modell av autentisk ledarutveckling, tog forskare ideér från positiva organisatoriska 

beteenden, transformativ ledarskapsteori och etiskt perspektiv på kapacitet och utveckling. för 

att utveckla sin teori Med dessa perspektiv definierar de autentiskt ledarskap av organisationer 

som en process som hämtar inspiration både från positiv psykologi och från positiv 

organisations beteende.34  

När forskarna väl etablerat en konstruktion för att mäta autentiskt ledarskapsutveckling på, 

blir nästa steg att urskilja dess giltighet. För att förvissa sig om dess giltighet, är det 

nödvändigt att empiriskt testa detta för att förvissa sig om huruvida konstruktionen är 

överflödig andra teorier. Autentiska ledarskapsforskare är medvetna om detta då samtliga 

tagit detta i beaktande. Det finns stora likheter mellan autentiskt ledarskap och i synnerhet 

transformativt ledarskap. Inledande försök har gjorts för att begreppsmässigt skilja mellan 

dessa två teorier. Autentiskt ledarskapsforskare föreställer sig autentiskt ledarskap som en 

rotkonstruktion, snarare än likvärdig med andra ledarskapsteorier.35 Genom att stå fast vid 

sina grundläggande övertygelser och värderingar och visa autentisk beteende, främjar ledaren 

positiv utveckling hos medarbetare tills de själva är redo för ledarroller.  Dessutom ska de 
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använda en positiv moraliskt perspektiv och föregå med gott exempel, när de kommunicerar, 

genom sina ord, handlings- och moraliska föreskrifter och värderingar.36 

5.5 Autentiskt medföljarskap 

I ett försök att vidare definiera autentiskt ledarskap introducerade Shamir och Eilam 

begreppet authentic followership (autentisk medföljarskap), vilket uppnås genom att 

medhjälparen följer ledaren av autentiska skäl och har en autentisk relation till ledaren. I en 

artikel av Gardner introducerades begreppet authentic followership med argumentet att det 

återspeglar utvecklingsprocessen hos autentiskt ledarskap och kännetecknas av hög nivå av 

medhjälparens självmedvetenhet, självreglering och som leder till positiv medhjälpare- 

kompetens och utveckling. Autentiska medhjälpare visar prov på harmoniskt beteende av 

uppgifter, relationell transparens och autentisk beteende sida vid sida med dem som betecknas 

autentiska ledare.37 

 

 

Figur 1. konceptuell ram för autentisk ledar- och medföljarutveckling.
38 
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5.6 Rektorsledarskap 

Rektorer kan inte längre ensamma ansvara för allt, utan de måste införliva all personal i 

beslutsfattande som rör skolan. Detta innebär att rektorn måste ge lärarkollegierna fria tyglar. 

De viktigaste kriterierna om detta ska kunna realiseras är genom skapande av lärarlag, det vill 

säga ämnesövergripande arbetslag samt ledningsgrupper. Rektorn måste vidare se till att det 

finns inte bara klara riktlinjer, utan även tid utsatt för lärarna att leda.39 Om en rektor vill 

skapa en effektiv verksamhet ska så många som möjligt involveras. Han eller hon måste 

utnyttja alla de viktigaste aktörerna i skolans hierarki. Alla beslut bör inte fattas av ledaren. 

Det finns ingen regel som säger att alla beslut måste vara toppstyrda och det finns varken tid 

eller kompetens att alltid fatta alla beslut. En bra ledare kan få ut det mesta av sina 

medarbetare, genom att ha rätt personer i rätt ledarskapspositioner. Idén om delat ledarskap 

innebär inte att rektorn ska delegera allt ledarskap, eftersom rektorn i slutändan är ensam 

ansvarig om något går fel.40 Leithwood and Riehls definition av rektorskap är personer som 

antar olika roller i skolan och tillsammans med kollegor formulerar instruktioner och utövar 

sitt inflytande för att uppnå organisationens mål.  Även om denna definition i stort sätt 

erkänner rektorers bidrag, har andra forskare fokuserat på att specifikt beröra konceptet i form 

av lärarledarskap.41 

5.7 Lärarledarskap 

Katzenmeyer och Moller anser lärarledarskap vara när lärare leder såväl innanför som utanför 

klassrummet och på så sätt sätter standarden för andra lärare och ledare att höja 

undervisningsnivån. Centralt för denna uppfattning om lärarledarskap är att använda sitt 

inflytande för att ge vägledning. Smylie och Dennys definition av lärarledarskap 

sammanfaller med de föregående forskarna men menar dessutom att lärarens roll primärt är 

att hjälpa kollegor utvecklas och förbättra sina undervisningsmetoder.42 

 

Forskning visar att lärare med ledarroller anser att om deras nya roll står i konflikt med 

klassrumsundervisningen eller skapar konflikter med kollegor, upplever stress och 

tvetydighet. Hur dessa roller är organiserade och omfattningen av stödet från rektorer, 
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kollegor och administration gör skillnad för deras prestationer och resultat. Hur lärare anser 

sig bli behandlade, särskilt av skolledningen, återspeglas i hur eleverna säger att de behandlas 

av läraren. Läraren själv kan inte skapa och upprätthålla förutsättningar för den produktiva 

utvecklingen av elever om dessa förutsättningar inte finns tillgängliga för läraren själv.43 En 

studie av Louis fann ett starkt samband mellan kvaliteten på lärarnas engagemang och känsla 

av effektivitet. När kvaliteten i lärarnas arbetsförhållanden var hög, så var lärarnas 

engagemang för ledarroller större. Engagerade lärare arbetade hårdare för att göra 

klassrumsklimatet mer relevant och meningsfullt för eleverna, varierade 

undervisningsformerna och blev engagerade i aktiviteter med sina elever. Louis identifierade 

sju kriterier för att mäta kvalitet i arbetslivet. Dessa är: 

1. Respekt från berörda vuxna, som rektorn. 

2. Deltagande i beslutsfattande som stärker lärarnas inflytande. 

3. Täta och stimulerande professionell interaktion med kollegor. 

4. Struktur och rutiner som bidrar till hög känsla av effektivitet genom att ge feedback 

på prestationer. 

5. Möjlighet att använda befintlig kompetens och kunskap för att experimentera och 

skaffa sig nya färdigheter och kunskaper. 

6. Tillräckliga resurser för att utföra arbetet och vara effektiva. 

7. Kongruens mellan personliga mål och skolans mål.44 

 

Framtiden för kommunala skolor är beroende av att majoriteten av lärare utökar sitt arbete till 

att involvera hela skolan och inte bara klassrummet. I en omfattande utredning av 

lärarledarskap, visade det sig att lärarna var motiverade att ta sig an nya ledarroller när dessa 

överrensstämde med deras ordinarie arbetsuppgifter, deras arbete med elever eller som ett 

medel för professionell utveckling. Lärare undvek nya roller om de stred mot deras relationer 

till andra lärare. På det hela taget antog lärare ledarroller om det involverade samarbete med 

andra lärare, över enskilt ledarskap.45 
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6.0 Teori 

I detta kapitel behandlas den teori som kommer att användas i analysen av det empiriska 

materialet. En redogörelse av teorin som ligger till grund för denna studie, autentisk 

ledarskap. 

 

6.1 Effektiv ledarskap i interkulturella skolor 

Effektivt ledarskap i interkulturella skolor kräver autentiskt förståelse och åtgärder. Detta kan 

endast sökas genom hängivenhet till pågående ledarskapsinlärning. I linje med detta föreslås 

en rad olika strategier genom vilka ledare medvetet kan omforma och bättre förstå problemen 

samt hitta lösningar i interkulturella skolsammanhang. 

 

6.2 Lära sig att leda autentiskt i interkulturella skolor 

Ledarskap i interkulturella skolor behöver en variant på vad Spariosu kallar global intelligens. 

Global intelligens innebär att få en förståelse för komplexiteten, inflytande och plats för 

kultur. Han (2004) definierar global intelligens som, förmåga att förstå, svara på och arbeta 

mot det bästa för mänskligheten. Han menar att detta bara kan komma genom att arbeta vidare 

med interkulturell forskning, dialog, förhandling och gemensam samarbete. Med andra ord är 

det ett interaktivt lärandefenomen som tar hänsyn till globala och lokala föreställningar om 

kulturella skillnader och identiteter.46  

Kärnan i ledarskap är kommunikation, och ledare har till uppgift att förmedla sitt budskap 

med hänsyn till mål, arbetsfördelning, attityder, värderingar, visioner, strategier och så vidare, 

och göra dessa begripliga för personalen. Ett gemensamt förhållningssätt, en kultur, gör detta 

lättare. Eftersom mycket av en organisations kultur är osynlig och tas för given, är det svårt 

för medlemmarna att förstå, analysera och beskriva den egna kulturen. Ett interkulturellt 

synsätt innebär att en chef är medveten om att hans eller hennes egen kulturella bakgrund och 

erfarenheter från ett visst land eller företag har skapat ett kulturellt filter som kan begränsa 

hans eller hennes kontakt med människor från en annan kultur med andra erfarenheter.47  

När lärare deltar i beslutsprocessen kan de påverka den samlande kunskapen och metoderna i 

sin skola. Även om vissa av de administrativa uppgifterna fördelade till lärare inte kan 
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betraktas som egentlig ledarskap så underlättar det rektorns arbete med att förverkliga de 

organisatoriska målen. Alla de olika delar som lärare fick delta i som till exempel kursplaner, 

kunskap och kompetensutveckling samt beslutsfattande påverkade direkt andra medlemmar 

inom organisationen som direkt jobbar med att uppnå organisationsmålen. Dessa aktiviteter 

som hjälper att sätta upp riktlinjer samt stödjer organisationsmålen kan också ses som kritiska 

ledarskapsfunktioner som kan bidra till att stärka elevers lärande.48 

Föreställningen om autenticitet är alltid kopplad till idéer om kultur i fråga om skolor som är 

knutna till interkulturella organisationer. Ledarskapsautenticitet är då en interaktiv lyhörd 

process som leder till förståelse och handling snarare än konfrontation eller antagonism. 

Ledare som söker autenticitet ökar sin förståelse för andra kulturer genom lärande på ett sätt 

som leder till bättre praxis i skolorna. Detta innebär mycket mer än att erkänna kulturell 

inflytande och acceptans eller bana väg för den: ledare söker pragmatiskt förståelse som 

verktyg för att undersöka sin egen praxis och teori användning med målet att lyfta fram 

pedagogisk praxis. Det innebär att lära sig förstå vad som händer i interkulturella 

organisationer.49  

Ledarautenticitet i interkulturella skolor kan bara utvecklas genom en förståelse för de 

kulturer som omfattar skolan. Med tanke på att skolkulturer är i ständig förändring, 

ombildning och skiftande är autentisk något som berör lärande. Skolledare som söker 

autenticitet i interkulturella skolor måste därför brottas med lärande på löpande band – eller 

hitta sätt att omformulera problem och lösningar inom deras kulturella sammanhang. Detta 

hjälper ledare att bättre förstå medarbetarnas åsikter och omvärdera relationer och 

interaktioner på olika sätt. Kulturer sätter olika perspektiv på frågor om delaktighet, 

ledarskap, beslutsfattande, resultatöversyn, grupparbete och tidläggning. Antaganden och 

värderingar som tillskrivs vissa kulturer producerar oundvikligen olika uppfattningar och 

beteenden i andra kulturer.  

För att bli en autentisk ledare räcker det inte att vara känslig för olika kulturella inriktningar 

utan att faktiskt använda dem som grund för fortsatt lärande. Om detta hjälper ledare att förstå 

olika kulturella antaganden blir det då möjligt att lära av kulturella variationer på ett sätt som 

kan leda till bättre praxis i skolorna. Denna strategi använder kulturen som en anordning för 

att undersöka ledarskaps- övertygelse och praxis i syfte att utforska nya mönster för 
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pedagogisk praxis. Detta innebär att ledaren behöver lära sig bortom följande fyra 

standardiserade beskrivningar av ”bästa metoder” i skolor: 

 

 

1. lärande genom förtroende och misstroende erfarenhet,  

2.inlärning genom elevernas lärande, lärande genom variation, 

3. lärande genom att se bortom kulturer (i fråga om studenter, lärare och det bredare 

samhället) och  

4. inlärning genom nyfikenhet.  

 

Dessa är inte de enda inlärningsvägar tillgängliga för ledare. Det finns naturligtvis många 

andra, men dessa kan upplysa om en kognitiv plattform, där ledarna för interkulturella skolor 

autentiskt kan forma sitt ledarskaps förståelse och metoder.50 

6.1.2Förståelse 

Autentiskt ledarskap är inte något som uppstår bara genom att förtydliga och följa en 

uppfattning av personlig övertygelse. Den har inte heller en definitiv slutpunkt. Det är snarare 

en pågående interaktion mellan hur väl man förstår sig själv i ett visst pedagogiskt 

sammanhang samt vad som då är bäst att göra för att förbättra elevernas liv och lärande. 

Samma ledare kan oavsett kontext, bygga vidare på sitt ledarskap genom att hämta relevant 

information från olika håll för att utveckla sin autenticitet. En ledare ska till exempel inom 

skolan titta efter skiftande demografiska ändringar, nya elev- och samhällsbehov, olika 

undervisningsmetoder och så vidare och agera autentiskt för att bidra till situationen. Till 

grund för autenticitet ligger dedikation till pågående ledarskapsutveckling. Lärande kan vara 

sökande, exponera och acceptera skillnader mellan vad som är ”känd” och vad som verkligen 

existerar eller vad som kan vara. Lärande sker när skillnaden i vetande producerar kognitiva 

konflikter och utmaningar hos invanda antaganden, övertygelser och sätt att arbeta.  

Med andra ord handlar det om att ledarna ser och har känsla för vad som händer i skolan och 

arbetar med att göra saker bättre genom att skapa nya sätt att lära och skapa relationer. Detta 

innebär inte avsaknad av ledarens egna värden eller övertygelse, eller ens egenintresse, utan 

snarare en insikt om att dessa måste byggas inom olika sociala och organisatoriska 

sammanhang. Trots fokus på det invecklade ledarskapet i interkulturella skolor, förnekar 
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författaren inte att ledare världen över kämpar för att hitta autenticitet inom förvirrade eller 

”hyperkomplexa” miljöer i vilka de ingår. Skolledarskap är oundvikligen osäker och 

påfrestande. Alla skolledare utmanas vara autentiska eftersom de korsar ostadiga terränger 

som skapas av motstridiga inre och yttre värden, strukturer och förväntningar – detta är väl 

etablerad i litteraturen.51 

 

6.1.3 Erkännande av andra kulturer och etnicitet 

Vår fokus på kultur som gemensam modell för värderingar, normer och uppfattningar som 

kan skilja mellan olika etniska grupper kan inte utesluta att många andra faktorer påverkar 

skolor och ledare. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, social, politisk, religiös, 

historisk och ekonomisk påverkan. Inte heller är kulturen som vi använder den här den enda 

formen av mångfald, som ledare måste ta hänsyn till. Frågor som klass och kön, både inom 

och mellan kulturella grupper till exempel, är lika inflytelserika i deras liv. Trots detta 

erkännande, framhåller vi att kulturen fortsätter att utöva ett starkt inflytande över vad som 

händer i skolorna och därmed på autentiskt ledarskap.52 Alveson ser kulturen som ett system 

av gemensamma symboler och betydelser, vilket är en nyckelfaktor för att förstå beteenden, 

sociala fenomen, institutioner och processer och den ram inom vilken dessa fenomen blir 

begriplig och meningsfull. Schein delar in organisationer i tre kulturella nivåer. Den första 

nivån, artefakter, innehåller de dagliga inslagen i det organisatoriska livet och motsvarar den 

’’synliga’’ organisationsteoretiska nivån. Den andra nivån, värderingar och övertygelser, 

inkluderar en organisations åtagandebedömning och det återspeglas i officiella regelverk och 

policydokument inklusive läroplaner och kursplaner i skolor. Den tredje nivån, grundläggande 

antaganden, omfattar våra medvetna och omedvetna uppfattningar, idéer, åsikter och så 

vidare. 53 

6.1.4 Att leda 

Att skolledare i framgångsrika och effektiva skolor är viktiga, är en väletablerad uppfattning. 

Oundviklig aspekt av detta är utmaningen som ligger i att visa hur de gör denna skillnad. Hur 

en ledare gör skillnad i skolan, är knuten till det sammanhang inom vilka de leder. Hur ledare 

lär sig att leda och göra en positiv skillnad, är inbyggda i en social miljö som består av flera 
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överlappande och ständigt skiftande kontextuella faktorer. Kulturella värderingar, den 

dominerande värderingen i en viss kulturell grupp, är bland de mest inflytelserika av dessa 

och formar de normer och uppfattningar som elever och lärare får med sig samt bidrar till 

social tillhörighet i skolan. Elever med en annan kulturell bakgrund och som växt upp under 

ett annat system än vårt demokratiska agerar annorlunda än de som under en lång tid levt 

under våra förhållanden. Lärare och ledare möter elever från olika etniska minoriteter och 

tillhörigheter som har andra behov än de etniskt homogena tillämpningarna. Det är därför 

självklart att om ledarna i den interkulturella skolan ska göra skillnad måste de först lära sig 

att förstå de kulturella influenser som påverkar deras skola. Detta kräver utveckling av 

autentiskt ledarskapskompetens.54 

6.1.5 Påverka och förändra 

Autentiskt ledarskap är alltså att betrakta som en metafor för personlig effektivitet, sund etisk 

och medvetet reflekterande praxis inom skoladministration. Interkulturalism kräver en form 

av ledarskap som stimulerar lärande. Det kräver att tid och plats avsätts för kommunikation 

och utbyte av idéer mellan grupper i en organisation. En organisation och dess verksamhet är 

inte etsad i sten utan är i ständig förändring och utveckling. Ledarskap innebär att påverka och 

förändra djupare nivåer eller outtalade delar av en organisations kultur. Alvesson definierar 

ledarskap som en kultur – påverkande verksamhet. Han ser ledarskap som ’’allomfattande 

och påverkar viktiga mål och strategier och påverkar gruppens sammanhållning och 

identifikation samt värderingar, idéer och känslor’’ .55 

6.1.6 Utövandet av ledarskap 

Starret ger tre principer för dem som vill utöva ledarskap. Den första är att autentiskt 

ledarskap inte kan föreställas enbart i form av mellanmänsklig moral. Att göra det, hävdar 

han, är att ignorera det faktum att ledarskap utövas i ett institutionellt sammanhang, som 

säkert inte är neutral ifråga om struktur eller jämlikhet. Det andra är att ledarskap inte enbart 

handlar om att bemästra strategier och teknik på jakt efter bättre provresultat. En för stor 

inriktning på sådana resultat negligerar den autentiska innebörden av lärande. Hans tredje 

punkt är att autenticitet inte får vara inriktad på inlärning av vuxna utan att först ha studerat 

autenticitet av elevernas lärande undervisning, relationer och resursfördelning. Kort sagt, 

                                                           
54

 A. Walker och C. Shuangye, 2007, s. 188 
55

 P. Lahdenperä, 2006, s. 6 



[27] 

 

autenticitet kan inte utvecklas isolerad från skolan och samhälleliga sammanhang inom vilket 

ledarskapet utövas. En viktig aspekt i detta sammanhang är de kulturer som elever och lärare 

har med sig oavsett institutionell struktur.56 

 

6.1.7 Medvetenhet   

En interkulturell organisationsstruktur innebär att dess medlemmar och ledare är medvetna 

om företeelser som hindrar kulturmöten och ömsesidig kommunikation. Det är viktigt att 

utveckla system för analys och utvärdering av en organisationskultur, till exempel när det 

gäller skillnader mellan anställda och grupper av anställda. På detta sätt kan en organisation 

undanröja institutionella hinder, såsom kön, ras, etnicitet eller social bakgrund när det gäller 

rekrytering och kompetensutveckling. I motsatt till monokulturella organisationer, är 

interkulturella organisationer öppna för ifrågasättande av gamla byråkratiska metoder, 

hierarkier, kategoriseringar och befintliga strukturer och detta leder till att ny kompetens 

kommer in i en organisation, inklusive förmågan att förstå världen utanför organisationen.57  

Begley redogör för tre besläktade punkter som hjälper underbygga argumentationen. Den 

första är att etik ensam inte kan förklara listan av alla mänskliga beteenden och är därför inte 

alltid en lämplig grund för administrativa beslut. Det andra är att autentiskt ledarskap måste ta 

hänsyn till institutionella, politiska och andra relaterade perspektiv förbunden med den 

kontext inom vilken ledningen försöker förändra. Slutligen poängterar den sista punkten 

vikten av att inse att autentiskt ledarskap är en kulturell konstruktion. Till exempel kan 

innebörden av nyckelbegreppen ”reform(reform)” begrepp som ”egenmakt (empowerment)” 

eller ”distribuerat ledarskap (distrubuted leadership)” vara mycket olika i olika kulturer och 

olika interkulturella sammanhang inom skolan.58 

 

6.1.8 Ständig förnyelse 

Ledarskapsautenticitet är därmed kontextspecifikt och rör sig bortom administration och 

inkluderar institutionella (inkluderar lärare och klassrumsföreställningar och praxis) och 

fokuserar på det som eleverna ”har med sig” och vad de ”verkligen” behöver lära sig. Det 

måste ständigt förfinas och kan inte definieras eller operationaliseras i absoluta, formella, 
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subjektiva eller föreläggande termer. Autentiskt ledarskap är då konstruerat och rekonstrueras 

inom ett antal överlappande element, varav ett är den kultur eller kulturer som beskriver 

skolan. Autenticitet i interkulturella sammanhang där de linjer som en gång bundit samman 

skolor, samhällen och ledarskap har blivit allt svårare. Ledarskap sysslar centralt med 

tolkning och antagande av värden. Påverkan av kulturella värderingar om ledarskap och 

organisationsbeteende är en komplex fråga som inte har och förmodligen inte heller kommer 

att vara löst: Men i grund och botten, även om kulturella värden finns i ett komplext och 

dynamiskt större sammanhang, fortsätter de att utöva ett starkt inflytande på människors liv. 

Kulturella värden utgör en viktig del i den hybridiserade miljön för ledarna i interkulturella 

skolor. Ledarna för dessa skolor känner förvirring, men även möjlighet, på grund av 

oupphörligt samspel mellan ibland illavarslande kulturella värden som elever, lärare och 

samhället uppvisar.59 Interkulturella skolor blir allt vanligare runtom i världen. 

Ledarskapsautenticitet inom den interkulturella skolan innebär mer än att bara förtydliga och 

formulera personliga värderingar, åsikter och ändamålsuttalanden. Det måste snarare tas för 

de kulturer som omfattar skolan och hur dessa påverkar relationer, läroplaner, lärande och 

undervisning, bland annat.60  
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7.0 Empiri 

Jag har i detta kapitel citerat rektorernas svar för att inte med egna ord och värderingar på 

något sätt ändra det som framkommit i intervjuerna. 

 

Hur skulle du definiera ledarskap? 

”Det är jätte, jättemycket. Chef kan vem som helst vara. Men ledare det kräver någonting 

mer. Det kräver att man faktiskt har sin personals förtroende. Att man klarar av sitt jobb 

naturligtvis att de litar på att man liksom ja fördelar arbetsuppgifter på ett bra sätt, ta tillvara 

på kompetensen hos alla medarbetare. Det handlar också om att kunna delegera, att ge 

ansvar, under frihet,…” Rektor A  

”Ledarskap är egentligen ganska mkt, tycker jag… det är dels att veta själv vart man vill med 

sin verksamhet och få andra att helst vilja detsamma om jag uttrycker mig kort. Och vägen.. 

och det gäller också att när man vet vad man vill och  försöker få folk med sig på det, då är 

hela den här förankringsprocessen viktig del i ledarskapet, men också att hålla linjen och inte 

ge upp, att så att säga våga ta även dom som inte vill över till vill och det är en lång och stor 

process.” Rektor B 

”Alltså, det är ju ett oerhört komplext begrepp. … för mig är det ju att man ska lägga en 

organisation som håller med utgångspunkt från eleverna, inte utgångspunkt ifrån de som 

jobbade, man ska ha mycket kommunikation, vilket är den svåraste biten, därför att man tror 

att man har kommunicerat, men det förstår man ju ibland att man inte har, man ska 

kommunicera på alla håll, uppåt och neråt o på bredden och tvären och alla håll. När jag 

skulle börja med det som jag skulle fatta som nytt fick man ju börja titta på strukturerna, hur 

jobbade folk… alltså struktur är jätte viktigt, att alla vet vad som förväntas av en. Här kan 

man väl säga att var viktigt, ansvar skulle man delegera ut, för det är ju trevligt att få ansvar 

o så, men det finns ju vissa saker man inte får delegera ut, det står i delegation att en rektor 

ansvarar för. Rektor C 
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Hur skulle du definiera den egna ledarskapsstilen? 

”//…en av mina viktigaste uppgifter att verkligen se till att det finns förutsättningar för både 

elever och personal att göra ett bra jobb. Sen är det naturligtvis jättebra och ha ett ganska 

varmt hjärta. Man kan inte vara den här stenhårda tuffa ledaren på det sättet utan det, då 

gäller också att jag vet att kan jag visa hänsyn i dom situationerna så får jag tillbaka väldigt 

mycket mer, i arbetsinsats så att säga. Just det här med frihet under ansvar är också en jätte 

viktig bit. Där tycker jag då att jag får ut väldigt, väldigt mycket mer utav lärarna när jag ger 

dom friheten.” Rektor A 

”Tydlighet, förväntningar, krav, envetenhet, om man kan säga så, jag är rätt bra på att få 

dom med mig, tycker jag.  Organisation har jag ju också men det är ju inte bara ledning, eller 

ja det är ju en del av ledarskap och struktur också typ. Det gäller ju, alltså det är ju inte bara 

att få käcka idéer som är ledarskap, det är ju en sak, det kan ju alla få, det ska ju också 

omsättas i verkligheten det är då som man måste driva på, följa upp, coacha. Nu skrivs det ju 

ut att rektor ska vara pedagogisk ledare, står i läroplanen,  det står i alla dom styrdokument 

som finns och då måste man ju givetvis som rektor, det är ju ett uppdrag man har, göra det, 

då måste det ju ta, då är det den viktigaste uppgiften.” Rektor B 

”Jag är personalansvarig, jag är utvecklare, jag är ansvarig för rehabilitering, jag är 

ansvarig för ekonomi. Man har elevkontakter och föräldrakontakter, för mig är det ju att man 

ska lägga en organisation som håller med utgångspunkt från eleverna, inte utgångspunkt 

ifrån de som jobbade, man ska ha mycket kommunikation, vilket är den svåraste biten, därför 

att man tror att man har kommunicerat, men det förstår man ju ibland att man inte har, man 

ska kommunicera på alla håll, uppåt och neråt o på bredden och tvären och alla håll. När jag 

kom hit nu så fick jag börja med att ta tillbaka ledarskapet, tala om så här vill jag ha det osv., 

vilket innebär att det blir konflikter, därför att man inte är van att göra så, man känner sig 

otrygg. Man har ju också ett övergripande ansvar som rektor med ekonomin, så är det ju och 

det är utifrån det man måste fundera över att göra en bra pedagogiskt organisation. Jag 

tycker att det är viktigt att bygga en lärande organisation.” Rektor C 
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Hur främjar du kunskaps- och kompetensutveckling hos medhjälparna? 

”Jag vet ju att alltså jag har ju kravet på mig och jag har kravet på min personal att se till att 

förbättra resultaten. Och det klart att när man då som lärare känner att det här inget bra, jag 

är inte nöjd då blir det en stressfaktor naturligtvis så e det ju. Men det är ju också så att man 

ska kunna diskutera med mig. Och se vad kan vi göra för någonting tillsammans. För det e ju 

ofta det, det handlar om att jag kan ge lite tips och råd, jag kan hjälpa till på andra sätt och 

underlätta.” Rektor A 

”Det är också en tradition som man bryter, den kommunala skolans dilemma lite grann att 

inte ha haft ledarskap, man har haft chefskap, därför att den gamla, jag vill inte säga goda, 

men den tiden så var det mer utav att kunna räkna och uppfylla vissa kriterier och skicka 

papper till staten och så fick man försöka utgå från det så det var väl inte något ledarskap att 

tala om något mer hände inte utan det var upp till lärarna om det skulle hända 

nånting.”Rektor B 

”Jag går inte in o petar i klassrummet, men däremot kan jag säga så här, för det är ju deras 

profession, vad vi gjorde nu när jag kom var att vi läste den här boken, makt, känsla och 

ledarskap i klassrummet och hade den som en, alltså vi gjorde några, alltså några grupper, 

så att jag satt med och vi hade en modell som jag tänker fortsätta med som heter lärande 

samtal som Hans Åke Scherp har implementerat i många skolor, problembaserad 

skolutveckling. Den bygger ju på kan man säga på psykologspråk, aktionslärande.” Rektor 

C 

 

Hur skulle du definiera interkulturalitet?  

”Jag tror ju att det som är absolut viktigast på en arbetsplats det e ju att vi som e vuxna har 

en inställning som är inbjudande, tolerant och respektfull. Har man det så visar man också 

att det att en mångkulturell miljö kan finnas. Och sen interkulturell alltså, ja det kan nog 

innefatta väldigt mycket mer såklart. Men precis som när vi jobbar med värdegrunden 

överhuvudtaget ute på skolorna så handlar det väldigt mycket om att vi visar eleverna genom 

vårt sätt att vara hur värdegrunden faktiskt är. Och jag hoppas verkligen att vår skola visar 

en tolerant sida, en förstående sida, en respektfull sida samtidigt som vi naturligtvis också 
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måste hävda att så här gör vi här såklart. Sen har ju vi naturligtvis en fantastisk sjö att ösa ur 

när det gäller elevernas bakgrunder. Och som också naturligtvis vi tar tillvara på i 

undervisningen och som också berikar vår skola på ett sätt som e lite unikt tycker jag.”  

Rektor A 

Själva skolan är ju på så vis interkulturell, därför att det finns ungdomar som har bakgrund i 

hela, alla länder, inte alla länder men i ett 50-60 tal länder på jordens yta. Med skiftande, 

(ohörbart), förutsättningar, idéer, kultur, traditioner och sådant där och alla bor i Sverige 

och har väl tyvärr inte alltid goda erfarenheter av det samhälle som vi har här så att det, 

ghettoiseringen finns ju, dom här människorna, det heter interkulturalitet det är ju tvärtom, 

det är ju den blid som våra ungdomar har, inte alla men ganska många och det som man 

skulle önska det är ju att, att alla försökte se människan i varje individ, slitet uttryck men det 

är ju fortfarande väldigt nyttigt, inte färgen på, ja, slöja eller icke slöja eller vad det nu är för 

någonting man har som yttre attribut eller blond eller ja, ja, utan att man tittar innanför.” 

Rektor B 

”Vi har ju inte så hemskt många barn ifrån andra länder om du tänker på det viset, men 

däremot så, jag vet inte riktigt vad som sker i klassrummen. Men jag har ju naturligtvis 

medarbetare från olika länder om det kan vara en del av det interkulturella och 

förhoppningsvis så pratar man om det, men där kan jag nog säga att jag passar för jag är 

väldigt dålig på att veta hur man göra, det finns inte som våra mål, det finns inte att vi har 

bestämt det som ett av skolans lokala mål, att nu ska vi göra det här, det har jag inte kunnat 

se .” Rektor C 
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8.0 Analys 

Autentiskt ledarskap innebär att ha egenskaper som kännetecknas av transparens, öppenhet 

och förtroende, betona utveckling hos sina medhjälpare och ge riktlinjer mot goda mål. 

Ledarskap, som Spillane definierar det, är först när inflytandet underlättar personlig 

utveckling av individer eller grupper.  Autentiskt ledarskap i interkulturella skolor uppstår 

inte bara genom att förtydliga och följa en uppsättning av personliga övertygelser. Det är en 

pågående interaktion mellan hur väl man förstår sig själv i ett visst pedagogiskt sammanhang 

samt vad som är bäst att göra för att förbättra elevernas liv och lärande i detta. 

Det betyder inte att ledaren inte ska ha egna värden, övertygelser eller egenintresse, utan 

snarare en insikt om att dessa måste byggas inom olika sociala och organisatoriska 

sammanhang. Informanternas svar visar tydliga tecken på att ledarskap enligt dem handlar om 

att övertyga och fördela ansvarsområden snarare än att utveckla ledarskapskompetens hos sina 

medföljare. En informant ansåg att delegering av ansvar var samma sak som att överlåta 

ledarskap, att detta ur medhjälpar-perspektiv skulle uppfattas som ”trevligt” . Uttalandet har 

dock inte stöd i någon forskning inom området. Däremot finns det forskning som visar att 

ansvarsområden inte kan jämföras med ledarskap, utan det att enbart delegera 

ansvarsområden till och med verkar stagnerande på ledarskapskompetens hos medhjälparen. 

En informant påpekar att förankring är en viktig del av ledarskapet, men att det då snarare 

handlar om att övertyga medhjälparna att besluten som tagits är till allas fördel, även om de 

inte aktivt deltar i själva beslutsfattandet. Forskning visar att lärare som anser sig ha insyn i 

områden som de upplever viktiga är positiva till sin skola och hur den styrs. Läraryrket blir på 

detta sätt en sysselsättning som kräver kunskaper och färdigheter som leder till att de 

utvecklar ledarkompetens, vilket även påverkar deras hantering av klassrummet. 

Ledarskapsautenticitet är kontext specifikt, den är inte bunden till administrativa funktioner 

utan inkluderar lärare, klassrumsföreställningar och praxis samt fokuserar på det som eleverna 

”har med sig” och vad de verkligen behöver lära sig.  

Informant  A definierade ledarskapsfunktioner med hjälp av bland annat följande egenskaper: 

hänsyn, förtroende, ett varmt hjärta och att finnas till hands. Hon fortsatte vidareutveckla sitt 

svar och menade att hon var öppen för diskussioner och att medhjälparen alltid kunde komma 

till henne för tips och råd.  En känsla som infann sig var att hon var den demokratiske ledaren 

som värnade om medhjälparnas välbefinnande. 
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Informant B beskrev ledarskapsfunktioner som påminner om egenskaper hos en strategisk 

ledare, i den meningen att hon beskrev ledaren som inte bara en person som får käcka idéer, 

utan en som också omsätter idéerna i verkligheten. Hon beskrev sin ledarstil i termer av 

tydlighet, förväntningar, krav, envetenhet. Hon sa samtidigt att gällande läroplaner och 

styrdokument förespråkade pedagogiskt ledarskap och att detta ingick i hennes uppdrag. 

Informant C uttryckte en klar uppfattning om vad hon vill med sin organisation. Hon utgick 

från eleverna och deras behov och inte nödvändigtvis lärarnas behov och krav. Behovet att ta 

tillbaka ledarskap visar tydligt på detta, något som informanten också var medveten om 

skapade otrygghet hos medhjälparna. Eftersom hon bland många andra uppgifter är ansvarig 

för ekonomin på skolan funderade hon på att skapa en pedagogisk organisation utifrån detta, 

samtidigt som hon även menade att det är viktigt att bygga en lärande organisation.  

Det är svårt att föra en diskussion kring organisations utan att det inbegriper begrepp som 

exempelvis kultur. Scheins tre kulturella nivåer i en organisation samt Alvesons kultur 

definition visar hur viktigt det är att kultur inom en organisation synliggörs. En organisation 

och dess verksamhet är inte etsad i sten utan är i ständig förändring och utveckling. Ledarskap 

innebär att påverka och förändra djupare nivåer eller outtalade delar av en organisations 

kultur. Interkulturella organisationer är i motsatt till monokulturella organisationer öppna för 

ifrågasättande av gamla byråkratiska metoder, hierarkier, kategoriseringar och befintliga 

strukturer. För detta redogör Begley tre besläktade punkter som hjälper underbygga 

argumentationen. 

Vidare nämner informanten att det är viktigt med struktur och att hon fick ta det i beaktande, 

då det är viktigt att alla vet vad som förväntas av dem. Här får informanten stöd av teorin, 

struktur är viktig för att skapa organisatoriska processer, som hon uppenbarligen vill föra in i 

sin skola. Men strukturella förändringar ska också bidra till att underlättas ett ökat deltagande 

i beslutsprocessen och ge stöd åt möjlighet till professionell utveckling. Denna vidare 

utveckling av medhjälparna berördes inte av informanten.  

En av informanterna poängterade särskilt vikten av kommunikation och relationsskapande 

som viktiga aspekter av ledarskap. Hon jobbade mycket med detta och märkte att det var den 

svåraste biten med ledarskap, därför att det blev tydligt att resultaten som förväntades uteblev 

eller att hon inte fick den återkoppling hon förväntade sig.   
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Mycket riktigt är kommunikation kärnan i ledarskap. Enligt teorin ska skolledaren i 

interkulturella skolor förmedla sitt budskap med hänsyn till mål, arbetsfördelning, 

värderingar, strategier och så vidare och göra detta begripliga för personalen. Detta 

underlättas av ett gemensamt förhållningsätt, en kultur. Medhjälparna måste tycka att de 

”äger” målen och att de är väl förankrade hos samtliga i verksamheten. För att lärare ska 

engagera sig måste de sju kriterier som tidigare diskuterats och som rör kvalitet i arbetslivet 

ha påbörjats. Om detta uteblir är risken stor att utgången blir som skolledaren ovan uttryckt.  

Interkulturalitet kräver ledarskapsformer som stimulerar lärande och för att uppnå detta måste 

tid och plats avsättas för kommunikation och utbytte av idéer mellan grupper i en 

organisation. Lärare tar gärna ledarskapsroller som involverar samarbete med andra, visar 

forskningen. Eftersom en organisationsverksamhet är i ständig förändring och utvecklas 

konstant, innebär ledarskap att påverka och förändra nivåer eller outtalade delar av en 

organisationskultur. 

Informanterna är medvetna om bristen på ledarskap i skolan och att detta är något påtagligt. 

Skolan ansågs vara traditionell i sitt tänkande samt att något ledarskap var det inte att tala 

om, utan det var snarare chefskap. Enligt en av informanterna upplevdes lärare ha ett 

traditionellt tänkande och ingen vana vid att tänka strategiskt kring lärande, något som i vissa 

fall kunde leda till att en känsla av otrygghet infann sig hos dem. Lärare må vara traditionella 

i sitt tänkande och obekväma med förändringar, det har sina orsaker. Det är upp till 

skolledaren genom att själva vara autentiska ledare utveckla detsamma hos sina medhjälpare. 

Autentiskt medföljarskap uppnås genom att medhjälparen av autentiska skäl följer ledaren 

och har en autentiskt relation till denne. Detta resulterar i att medhjälparna känner tillit, 

lojalitet och att arbetsplatsen blir välmående. Informantens uttalande visar att denne inte 

lyckats förmedla detta. 

Det finns ingen regel som säger att alla beslut ska fattas av skolledaren eller vara toppstyrda. 

Visserligen har skolledaren som en av informanterna beskrev många ansvarsområden och det 

ingår i deras uppdrag att kunna balansera samtliga så att de tillgodoser skolans grundläggande 

krav, men för att resultatet ska bli positiv, krävs att medhjälparna får utveckla 

ledarskapskompetens.  En bra ledare bör få ut det mesta av sina medarbetare och genom att ha 

rätt personer i rätt ledarskapspositioner kan detta bli verklighet. Märk väl att det inte handlar 

om att dela ut ansvarsområden till medhjälparen utan mer om att dela på ledarskap. Idén om 
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delat ledarskap innebär inte att rektorn ska delegera all ledarskap, eftersom rektorn i slutändan 

är ensam ansvarig om något går fel. 

Informanternas definition av ledarskap varierade kraftigt. En informant ansåg att det var det 

absolut viktigaste på en arbetsplats, att visa genom sitt sätt att vara att en mångkulturell miljö 

finns. Hon menade att deras arbetet med värdegrunden och hur de jobbar med den vägleder 

elever så att de också visar en tolerant-, förstående- och respektfull sida. Interkulturalitet var 

också elevernas olika bakgrunder som berikade skolan, något som de tar tillvara på i 

undervisningen. 

Informant lyfter upp eleverna olika bakgrunder och menar att interkulturalitet är deras olika 

förutsättningar, idéer, kulturer och traditioner. Vidare handlar det om att se människan i varje 

individ och inte olika yttre attribut. 

Sista informanten kunde tyvärr inte svara på frågan. Hon förklarade det med att de inte har så 

många barn från andra kulturer, men att de har medarbetare som är det.  

Utifrån de svar som informanterna lämnade kan slutsatsen dras att de inte är helt enkelt att 

definiera interkulturalitet. Ett interkulturellt synsätt enligt teorin innebar att ledaren är 

medveten om att den egna kulturella bakgrunden från ett visst land eller företag har skapat ett 

kulturellt filter som kan begränsa hans eller hennes kontakt med människor från en annan 

kultur med andra erfarenheter. Fokus på kultur som gemensam modell för värderingar, 

normer och uppfattningar, inkluderar men är inte begränsade till, social, politisk, religiös, 

historisk och ekonomisk påverkan. Kultur som de används i teorin är inte heller här den enda 

formen av mångfald, frågor som kön och klass, både inom och mellan kulturella är 

inflytelserika i deras liv och som en ledare ska ta hänsyn till. 

Elever som växt under ett annat system än vårt demokratiska system och med en kulturell 

bakgrund, agerar visserligen annorlunda än de som under lång tid levt under samma 

förhållanden. Lärare och ledare möter också, som framkommit av informanternas svar, från 

olika kulturer och som har andra behov än de etniskt homogena tillämpningarna. Det är därför 

som ledarna i interkulturella skolan om de ska göra skillnad måste lära sig förstå de influenser 

som påverkar deras skola, oavsett om det är politisk, social, religiös påverkan eller innefattar 

frågor som kön och klass. För att förstå detta krävs utveckling av autentiskt ledarkompetens. 
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Kultur fortsätter att utöva ett starkt inflytande över vad som händer i skolorna och därmed på 

autentiskt ledarskap. 
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9.0 Diskussion 

Ledarskap är inget som bara somliga har erfarenhet av. Vi är många som haft ledarroller i 

olika sammanhang. Att leda är nog inte så svårt i sig. Det svåra är att definiera vad som 

utmärker en bra ledare och ännu svårare är nog att vara en bra ledare.  

Skolledare har en viktig och svår roll i att besluta om vilken kurs skolan ska ha, särskilt med 

tanke på att de pedagogiska kraven skärpts och att samhället kräver bättre resultat av lärare 

och skolledare. Rektorn måste både motivera och förankra sin vision för lärarna och samtidigt 

ta ansvar för den sociala kulturen på skolan. Hon eller han måste våga utmana en skolkultur 

med gamla rötter, vilket gör en rektorsuppdrag ännu mer komplext 

Lärare är den formella ledaren i klassrummet. Det är hon som leder undervisningen och som 

leder eleverna i deras kunskapsbildning och lärande. Skolledare bör förutom ansvarsområden 

och administrativa uppgifter, även ge ledarskapsroller till lärare. En lärare som också har 

ledarroller utanför sitt eget klassrum känner ansvar även för verksamheten i stort. Detta leder 

till kompetens och kunskapsutveckling som gynnar hela skolan. 

Jag är helt övertygad om att de rektorer jag träffat och haft diskussioner med är fullt 

kompetenta att klara av sitt jobb. Det är en svår uppgift att ändra organisation, verksamhet 

och struktur på en skola, samtidigt som de måste ta hänsyn till en rad andra faktorer. Men jag 

tror att de skulle få stor hjälp och lättare nå dessa mål genom att tillämpa autentiskt ledarskap. 

Slutligen tycker jag det är dags att vi försöker förstå hur vi kan utveckla autencititet hos såväl 

våra skolledare som lärare. Resultatet av deras arbete berör ju våra barn och deras framtid, 

klockan tickar vidare. 
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