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Abstrakt 

 

"A safe and stable leader, quite strict but also soft "- A study of how leisure teachers 

perceive their own leadership style 

 

Studien avser att undersöka hur fritidslärare ser på sin ledarstil i verksamheten. Syftet 

för studien är att ta reda på hur verksamma fritidslärare ser på sin egen ledarstil och 

vilka utmaningar de ser i den.Vi har genomfört kvalitativa intervjuer på fyra olika 

verksamma lärare i fritidshemmet. Materialet har analyserats i relation till tidigare 

forskning. Resultaten visar att lärarna själva har relativt svårt att definiera sin egna 

ledarstil men att de ger tydliga svar på vilka faktorer som är viktiga för att en bra 

ledarstil ska kunna verka på fritidshemmet. Lärarna i studien anser att trygghet är en av 

de främsta faktorerna för att skapa en bra ledarstil gentemot eleverna. De nämner att 

man bör vara rättvis och att vara detta kan tolkas olika från person till person. En faktor 

som lärarna är överens om är att man i sin ledarstil på fritidshemmet måste kunna skifta 

från att vara den hårda och auktoritära till den demokratiska ledaren ganska frekvent. De 

nämner också att kommunikationen kollegor emellan är viktig för att kunna skapa bästa 

förutsättningar för eleverna. Lärarna beskriver även vissa svårigheter och utmaningar de 

möter i sin ledarstil och hur de hanterar dessa. Lärarna anser att hanteringen av 

konflikter är den största utmaningen i ledarstilen. 

 

Nyckelord 

Ledarstil, skola, fritidshem, auktoritet, fritidslärare, sociokulturellt perspektiv 

 

 

Tack 

 
Vi ägna ett stort tack till alla som deltagit under denna studie och ett stort tack till 

respondenterna som tog sig tid för att göra vårt arbete möjligt. Vi vill också tacka vår 

handledare Kajsa Higgins som funnits där och stöttat oss under hela arbetet.  
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1 Inledning 
 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi som lärarstudenter kunnat 

observera ett antal olika ledarstilar. En av våra VFUer gjorde vi på två skolor i utlandet, 

en tysk skola respektive en svensk skola i Spanien. Under dessa fem veckor fick vi 

uppleva andra kulturer och andra synsätt på lärarnas olika ledarskap i skola och 

fritidshem. Genom våra nya och tidigare erfarenheter uppkom intresset för hur lärarens 

ledarstil har utvecklats och hur den ser ut samt hur den används och uppfattas i Sverige 

idag. Eftersom det varit stora diskussioner i samhället om hur ledarstilar uppfattas och 

används ett tag känner vi även att ämnet är relevant att skriva om och försöka att få en 

större inblick i. Då det är ett väldigt brett ämne har vi valt att i denna studie endast titta 

på hur fritidslärare ser på sin egen ledarstil.   

 

Efter valet 2006 kom Alliansen till makten och inom skolvärlden initieras en diskussion 

om hur skolan skulle förändras och förbättras och mycket fokus låg på ordning och reda 

i skolan. Det ansågs att eleverna i skolan förlorat respekten för pedagogerna och den 

hierarki som en gång hade funnits existerar inte längre (Larsson 2013). Efter detta har 

det i medierna debatterats om hur en lärare ska vara, hur läraren ska agera och hur 

läraren kan ses som en ledare. Diskussionerna kom igång ordentligt de senaste fem åren 

och har ofta handlat om elevernas prestationer. Karin Nilsson (SVT 25/5 2015) skriver i 

ett debattinlägg att föräldrar idag agerar serviceinrättning för sina barn och när barnen 

börjar skolan har de svårt att ta ansvar för sig själva och sitt agerande. Detta menar 

Nilsson leder till att det bli problem i skolan och att allt fler föräldrar skyller på skolan 

när det inte går som föräldrarna har förväntat sig för sina barn. Helena von Schantz 

(SVT 2/2 2015) menar att den ökade föräldrakontakten stressar lärarna och att 

föräldrarna försöker styra och ställa för mycket. Eleverna påverkas av föräldrars 

inställning till lärare vilket resulterar i att eleverna behandlar lärarna respektlöst. Jonas 

Nilsson (SvD 6/10 2016) menar att det är läraren som ska vara ledaren i klassrummet 

och att läraren behöver hitta metoder för detta och de behöver också lära sig att kunna 

coacha eleverna. Han är för att lärare ska utbildas i ledarskap för att kunna få en trygg 

och lugn studiemiljö i skolan. Larsson (2013) har gjort ett antal undersökningar som 

visar att många pedagoger var villiga att införa ordning och reda i skolan och att detta 

då skulle bedömas eftersom många ansåg att för mycket lektionstid gick åt för att skapa 

ordning i klassrummet. 

 

Det finns även studier som visar skillnader mellan hur lärande och dess villkor uppfattas 

i olika länder och kulturer. Detta kan vara viktigt att ha kunskap om då ledarstilar 

påverkar lärandet och kan se olika ut olika länder. Men att man också kan se skillnader 

från skola till skola. Stevenson & Stigler (1992 i Säljö 2000) intresserade sig för detta 

och studerade hur undervisning organiseras i två olika länder. Deras resultat visar att 

skillnader i uppfattningar av lärande verkar spela en avgörande roll för barnens 

förhållningssätt i skolan och för sin studieframgång. I det ena landet uppfattar man att 

barns förmåga antas ha olika begåvningar och därmed olika möjligheter att tillgodogöra 

sig kunskaper. Dessa barn kan då bli mer benägna att se på sina egna studieresultat som 

utslag av deras begåvning. Genom denna iakttagelse beskriver Stevenson och Stigler 

olika typer av ’’inlärningssvårigheter’’ som exempelvis ADHD, DAMP osv. 

Dessa inlärningssvårigheter/neuropsykiatriska diagnoser påstås numera vara ganska 

frekventa hos de barnen. I det andra landet görs inga kopplingar mellan begåvning och 

barns studieresultatet på samma tydliga sätt som i första landet. Däremot dominerar 

uppfattningen att alla kan lära som utgångspunkt och eleverna har inte alls fått samma 
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genomslag av inlärningssvårigheterna. Det är givet att dessa föreställningar om hur 

lärande ska förstås och förklaras har avgörande betydelse för hur man hanterar 

svårigheter och problem (Säljö 2000). Men vi ska inte fördjupa oss mer i den frågan. Vi 

vill förutom de vi nämnt ovan också ta reda på hur relationerna i skolan påverkas och 

hur lärare ser på sin roll. Frelin (2012) skriver om sin syn på relationer i skolan och hur 

dessa uppstår och utvecklas och bland annat menar hon om att läraren i Sverige behöver 

bli accepterad som lärare av eleverna för att det ska bli en bra undervisningssituation 

och att man i skolan behöver skapa funktionella relationer. 

 

2 Bakgrund 
 

I bakgrunden kommer vi behandla ett antal olika aspekter som vi anser viktiga inom 

studien om lärarens ledarstil. Vi kommer titta på hur auktoriteten har förändrats och hur 

lärarrollens betydelse hos läraren har utvecklats. 

 

2.1 Locke och Deweys forskningstraditioner 

 

Om vi går tillbaka till studierna om de två länderna som studerades i Säljö (2005) visar 

det på två tydliga lärandetraditioner. Locke och Dewey lyfter olika forskningstraditioner 

som studerar hur individer lär och kan använda sig av vardagstänkande och sättet att 

organisera undervisning. Dessa två traditioner brukar benämnas som rationalism (eller 

nativism) respektive empirism. Skillnaden mellan dessa traditioner kan ta sig i uttryck 

att den ena ser utveckling och lärande som något som kommer inifrån människan själv. 

De flesta utvecklingspsykologer som studerat hur individer utvecklas fysiskt, kognitivt, 

emotionellt och socialt har också arbetat med denna mognadsmetafor: utveckling är 

något som kommer inifrån individen, och ofta har man också fäst stor vikt vid hens 

medfödda egenskaper. Den rationalistiska benämningen är den som vi kan se användas i 

det första landet vi nämnde ovan. Den andra traditionen ser lärande som något som 

förvärvas. Inlärningspsykologin ser lärande som en fråga om att förvärva beteenden och 

inhämta kunskaper och färdigheter. Det kan även tolkas som att man menar att vi 

formas helt av våra erfarenheter; vi kommer till världen som oskrivna blad och kan 

fyllas med i stort sett vad som helst. Det är empirism som används framförallt i det 

andra landet i exemplet. Det finns naturligtvis fler teorier om hur individer lär men 

dessa två kan vi se är de vanligaste (Säljö 2005). 

  

2.2 Ledarskap 

 

I klassrummet och på fritidshemmet i Sverige är det läraren som har det faktiska 

ledarskapet. Läraren är den formella ledaren. Samtidigt pågår det en rad aktiviteter i 

klassrummet och på fritidshemmet som konkurrerar med den undervisning som läraren 

bedriver och där eleverna får ett informellt ledarskap. Detta innebär alltså att det i 

skolan kan skapas konkurrens om det faktiska ledarskapet mellan lärare och elever 

(Stensmo 2008). 

 

Många av en lärares handlingar och undevisningsstrategier präglas av lärarens 

pedagogiska grundsyn dvs. uppfattningar om eller syn på kunskap, lärande, etik, 

undervisning samt elever och skolans uppgifter i samhället. Den pedagogiska 

grundsynen kan också handla om vilka värden och normer läraren har och vilka som 

finns i verksamheten men även hur samhället och närmiljön ser ut i relation till skolan. 



  
 

7 

Viktigt i den pedagogiska grundsynen är också hur man uppfattar läroplanen och hur 

man ser på undervisningen, hur man lär sig något och hur klassrummet organiseras för 

att optimera lärande (Stensmo 2008). Hen menar att den professionella läraren måste ha 

ett eget yrkesspråk för att kunna förstå och utveckla praktiken i sin egna 

undervisningsmiljö (a.a). 

 

Ledarskap handlar även om att läraren bör ha kontroll över eleverna och för att få detta 

behöver läraren ta ställning till ett antal olika faktorer. Läraren är, som nämnts tidigare, 

tilldelad en formell ledarstil i klassrummet och fritidshemmet Detta kan man likna vid 

auktoritet och i skolmiljön kan läraren välja olika auktoritetsutövningar. Läraren kan 

vara stark genom att själv ta alla beslut. Läraren kan vara svag genom att överlåta 

besluten till eleverna eller så kan läraren ha en kombination av att vara stark och svag 

och fatta beslut i samråd med elever. Läraren bör också fundera hur hen förhåller sig till 

disciplin, ordning, reda och gott uppförande. Detta är inget som bedöms men som krävs 

för att kunna tillämpa ett gott lärande (Stensmo 2008). 

 

2.2.1  Realtioner 

 

Relationen mellan läraren och eleven är en central del i hur ledarskapet kommer att 

utspela sig. Frelin (2012) definierar relationen mellan elever och lärare som 

undervisningsrelation. Definitionen innefattar alla slags lärare. Hon påstår vidare att om 

man jobbar med barn eller vuxna där lärande är i fokus så kan en undervisningsrelation 

skapas. Dock existerar inte alltid en sådan relation. Läraren erbjuder sig att undervisa 

eleven, men eleven måste gå med på att låta läraren undervisa. Läraren behöver alltså nå 

fram till eleven. För att läraren ska kunna ha en bra relation med sina elever finns det 

många egenskaper som krävs, bland annat att läraren är en rättvis ledare. Det betyder 

dock inte att läraren själv behöver uppfatta sitt arbete rättvist utan eleverna ska tycka 

detta annars kan relationen raseras istället för att byggas upp. Rättvisa är ett begrepp 

som man inte riktigt kan sätta ord på, utan något som uppfattas individuellt av varje 

individ. Läraren behöver vara konsekvent i sitt handlande för att eleverna ska känna sig 

trygga i sitt eget handlande. Det är viktigt att lyssna på sina elever, engagera dem som 

medmänniskor, erkänna och förstå deras perspektiv och syn på tillvaron, och vara 

uppmärksam på deras relationella behov (Frelin 2012).  

 

Ekholm (1976) pratade redan då om att man i relationer signalerar till varandra för att 

visa vilken roll den andre har i vårt samspel. Men även att vi skickar signaler angående 

hur vi uppfattar varandra. Han menar att dessa signaler skickas genom bl.a. språkets 

form och innehåll, ansiktsuttryck och ögonrörelser. 

 

2.2.2 Definition av auktoritet och demokrati 

 

Slår man upp ordet auktoritet i nationalencyklopedin är betydelsen: “auktoritet (franska 

autorité, äldre franska auctorité, av latin auctoritas ’makt’, ’myndighet’, ’inflytande’), 

social relation där en person (grupp, institution) har inflytande över en annan person 

(grupp, institution) och där inflytandet uppfattas som rättmätigt eller legitimt av den 

senare.” (Nationalencyklopedin 2017) 

Auktoritet kan förstås på många olika sätt och finns i många olika former. De sätt vi kan 

koppla auktoritet till skola kommer att beskrivas mer ingående i nästa kapitel.  

 

Ordet demokrati definieras som folkmakt eller folkstyre. Ordet kommer ursprungligen 

från Grekland där ordet dēmokratiʹa innebär folkvälde. Demokrati är ett ord som likt de 
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flesta samhällsföreteelser befinner sig i en ständig förändring. Detta betyder att 

individer kan ha delade meningar om vad ordet skall innebära (Nationalencyklopedin 

2017). Maltén (2000) beskriver ordet demokrati som att man ger makt åt folket. 

 

2.3  Lärarens ledarstil 

 

Lärarens ledarstil har många ansikten samt olika sätt att beskrivas på vilket gör det svårt 

att definiera ordet ledarstil. Som det nämndes i inledningen anser delar av allmänheten 

att ledarstilen blivit annorlunda de senaste åren. Eberhard (2013) menar att lärarna 

behöver återfå makten över både föräldrar och barn. Eberhard talar om att barnen har 

tagit makten både i hemmet och i skolan och hon anser att vi lärare måste få samhället 

och framförallt eleverna att förstå att allt i skolan inte alltid kan vara roligt, men att 

skolan är ett ställe där man lär sig och att det är läraren som ska lära ut och bestämmer 

vad som ska läras ut (2013). En av anledningarna till att lärarens roll blivit mindre 

respekterad kan vara för att även läraryrket fått lägre status i samhället. Allt färre 

ungdomar väljer att söka sig till lärarutbildningar och allt färre utbildade lärare jobbar 

fram till pensionen (Kornhall 2013). Frelin (2012) skriver om Evertson & Weinsteins 

(2006) syn på hur lärare ska agera, de nämner att man inte bara bör vara en lärare utan 

även visa intresse för sina elever. De använder begreppet varma kravställare där de 

menar att läraren ska ha både höga förväntningar och bry sig om eleverna och bemöta 

deras behov. Bloman & Terrence (1997) menar även att en ledaren inte alltid behöver 

vara ensamma ledare i skolans värld eftersom att ledarskap finns både delad och 

individuell. En delad ledarstil kan exempelvis vara på fritidshem där en lärare har en 

ledarstil samtidigt som en kollega har en annan ledarstil. Genom detta kan lärarna 

komplettera varandra men i elevgruppen är eleverna trygga med båda ledarstilarna. Den 

individuella rollen ser man oftast i klassrumsmiljöer där läraren är ensam och sätter sina 

egna regler (Bloman & Terrence 1997). 

 

2.3.1 Auktoritär ledarstil 

 

Den auktoritära ledarstilen beskrivs enligt Maltén (2000) som diktatorisk, med en lärare 

som noga detaljkontroll, behov av stabilitet, ser människan som en maskin eller objekt 

samt att ha kontroll över människor. Ledaren med en auktoritär stil vill oftast styra sin 

grupp med järnhand, fattar alla besluten själv, rådgör sällan med gruppen och håller en 

klar distans till dem. Han menar också att auktoritet kan vara formell, “tillskriven 

uppifrån eller “förtjänad” nerifrån då följarna, i detta fall eleverna, har tilltro till sin 

ledare.  

 

Auktoritet i skolan handlar om att respektera varandra, eleverna accepterar läraren i sin 

roll och profession och lärarna accepterar eleverna och deras roll. Läraren har ansvar 

över elevgruppen och vad som händer i skolan. Händer något oförutsett behöver läraren 

alltid göra det bästa i situationen. Detta kan dock innebära att resultatet blir negativt för 

en eller flera elever. Som lärare är det svårt att ge alla elever det bästa i alla situationer, 

vissa situationer och handlingar kanske gynnar den blyge och andra den stökiga. Det är 

svårt att hitta något som passar bäst för alla. Personliga relationer måste också tas 

hänsyn till och dessa kan påverka eleverna både positivt och negativt och lärar-elev 

relationer fungerar olika i olika grupper. I diverse relationer lär eleverna känna sig 

själva, de växer som personer och de hittar sitt jag (Frelin 2012). 

 

När man talar om relationsperspektiv av begreppet auktoritet menar Frelin (2012) att det 
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uppstår i en relation. För att lärares auktoritet ska bli till, krävs det bland annat att det 

sker genom en social konstruktion som förhandlas med interaktion mellan lärare och 

elev. Detta formas även av yttre faktorer som exempelvis skola och samhället 

runtomkring. För att auktoriteten ska fungera kräver skolans värld att läraren är tydlig 

med sina förväntningar av eleverna och att eleverna är medvetna om vad läraren 

förväntar sig av dem i undervisningen (Frelin 2012). Hon menar att auktoritet är inget 

man har utan det är något som byggs upp i samband med relationen och att målet med 

auktoritetsrelationer ska vara att de är onödiga, att eleven blir oberoende av dessa i sitt 

lärande. Det finns olika legitimitetsgrunder på auktoritet, alltså grunder som auktoritet 

baseras på. Dessa menar Frelin (2012) är traditionell som bygger på elevens lydnad 

gentemot läraren. Karismatisk bygger på att läraren har kvalitéer som hos eleverna 

framkallar engagemang. Byråkratisk grundar sig i regler och förordningar men även 

användningen av belöning och straff. Professionell innebär att läraren besitter 

expertkunskaper inom sitt ämne eller inom pedagogik och dialogisk bygger på omtanke 

och lyhördhet. Det finns många faktorer som kan förändra auktoritetsrelationer, både 

yttre omständigheter i skolan och i resten av samhället. Med ett ökat tryck på lärarna att 

nå resultat och fokus på att ha instrumentella mål och lyckade provresultat ändras också 

auktoritetsrelationerna. Lärares sätt att lära ut börjar fokuseras mer på att bara lära ut 

information och fakta istället för att ta hänsyn till att eleverna skulle förstå (Frelin 

2012). Som tidigare nämnt handlar det om att eleven går med på att läraren lär ut och 

har den rollen som den har. I alla dessa olika auktoritetsrelationer kan eleven välja om 

hen vill avvisa eller acceptera lärarens handlingar (Frelin 2012). 

 

2.3.2 Demokratisk ledarstil 

 

Maltén (2000) definierar den demokratiska ledaren som deltagande, humanistisk, 

funktionell, målstyrd och ser människan som tänkande och kännande. Den 

demokratiska ledaren ger framförallt klara anvisningar och uppmuntrar gärna sina 

gruppmedlemmar till eget ansvarstagande. I skola stöttas demokratin genom att 

skolpersonal ordnar exempelvis klassråd och elevråd. Man lär av varandra men det finns 

alltid en tydlig och rättvis ledare som eleverna kan luta sig mot. När Maltén (2000) talar 

om den demokratiska ledarstilen menar han att de demokratiska ledda grupperna har 

den bästa kvaliteten på sitt arbete i jämförelse med den auktoritära ledarstilen. Det 

handlar om att den demokratiska ledaren ger klara anvisningar och uppmuntrar gruppen 

till eget ansvarstagande. Gruppmedlemmarna som vi kopplar till eleverna lär av 

varandra, ger ömsesidigt hjälp och stöd, utvecklar grupptillhörigheten och solidaritet. 

Eleven får även lära sig att delge engagemang och entusiasm för den gemensamma 

uppgifterna samt omprövar attityder och värderingar. Slutligen tydliggöra vi med att 

nämna att det demokratiska ledarskapet förtjänar man nedifrån (Maltén 2000). 

 

(Lennéer- Axelsson & Thylefors 2005) Förklarar den demokratiska ledarstilen som mer 

positiv i jämförelse med den auktoritära ledarstilen. En individ med en demokratisk 

ledarstil är kunnig och villig i att ge maktdelning och maktinflytande till sina 

medarbetare, i detta fall eleverna och personalen i verksamheten. Ledaren ska även hitta 

de olika kompetenserna i gruppen som ska påverka processer inom verksamheten. 

Tonnquist (2006) menar att den demokratiska ledaren överlägger med gruppen vilket 

leder till att det skapas ett intresse för arbete hos eleverna och därför trivs de i skolan. 

Tonnquist menar även att de flesta svenska ledarna är av den demokratiska ledarstilens 

karaktär (Tonnquist 2006).   
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Mullins (2002) menar att makten ligger i stor utsträckning hos gruppen som helhet och 

det är mycket interaktion mellan chefen och de anställda när de gäller den demokratiska 

ledarstilen. Ledaren är en del av gruppen och många belsut och frågor rörande 

verksamheten fattas gemensamt (Mullins 2002). Nilsson (2003) förklarar den 

demokratiska ledarstilen som att gruppen styrs genom att alla deltar i beslut och 

planeringen av arbetet. Ledaren uppfattar sig som en del av gruppen. Är miljön 

dynamisk och instabil kan den demokratiska ledaren bidrar till jämn och hög kvalitet i 

verksamheten (Nilsson 2003).   

 

I Läroplanen (2016) nämns det en del om hur både skola och lärare bör behandla en 

demokratisk verksamhet. Läroplanen tar upp olika mål och syften där man menar att 

undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och att skolväsendet ska vila 

på demokratins grund. För att skapa elevinflytande i skolan måste vi som lärare ge 

eleverna möjligheten till att ta del av de demokratiska principerna att kunna påverka, ta 

ansvar och vara delaktiga. Eleven har även rätt till att ta initiativ till frågor som ska 

behandla ramen för deras inflytande (Läroplanen 2016). 

 

3 Syfte 
 

I vår studie vill vi kartlägga hur olika fritidslärare uppfattar och beskriver sin ledarstil 

och vilka utmaningar de kan koppla till sitt eget ledarskap 

 

Våra empiriska frågeställningar är följande: 
Hur beskriver de intervjuade fritidslärarna sin ledarstil? 

Vilka utmaningar menar de intervjuade fritidslärarna att de har i sitt ledarskap? 
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4 Tidigare forskning 
 

I kommande kapitel kommer vi redogöra för viss forskning inom området lärarens 

ledarstil. Det är svårt att identifiera forskning om ledarstilarna och ledarstilar då 

forskare använt begreppet auktoritet mer frekvent. Texterna som handlar om auktoritet 

kan vi starkt förbinda till vårt ämne och har därav valt att även titta på detta när det 

kommer till tidigare forskning. Vi har också upptäckt att det inte finns mycket tidigare 

forskning som riktar in sig på specifikt fritidslärare inom det ämnet vi valt, däremot 

desto mer inriktat på klasslärare. 

 

4.1 Lewins resultat på ledarstilar 

 

1939 gjorde Lewin ett experiment tillsammans med Lippitt och White. Forskningen 

handlade om att ta reda på vilka olika ledarstilar som används av lärare i skolan. Deras 

experiment och forskning om ledarstilar har sedan dess legat till grund för fortsatt 

forskning inom ämnet (Thornberg 2013). I sin studie utgick Lewin, Lippitt & White 

(1939) från tre olika ledarstilar; den auktoritära, den demokratiska och låt-gå stilen. 

 

Forskarna delade in 20 pojkar i fyra grupper, där varje grupp leddes av olika ledare, den 

auktoritära, den demokratiska och låt-gå ledaren. Grupperna fick en ny ledare var sjätte 

vecka, det framgår tyvärr inte om de endast hade tre ledare eller fler så alla grupper 

hade en ledare konstant. Alla grupper fick sedan i uppgift att i grupp göra olika pyssel 

t.ex. göra teatermasker, bygga modellflygplan, karva figurer i tvål etc. Ledarna hade 

samma grupp ett antal gånger innan man bytte. Efter fem månader hade alla grupper 

haft varsin sex veckors period med vardera ledare. Lewin, Lippitt och White menar att 

ledarskapet är betydande för hur gruppen påverkas i deras prestationer (Lewin, Lippitt 

& White 1939) 

 

Nedan följer en mer noggrann förklaring av deras tre ledarstilar. Den auktoritära 

ledaren styr sin grupp och tar alla beslut på egen hand. Ledaren låter inte gruppen få 

något inflytande på det som ska göras och ofta uppstår det en hierarkisk stämning 

mellan gruppmedlemmarna och gruppen blir osjälvständig. Även tekniker och 

arbetssteg bestäms av ledaren vilket gör att framtida steg i uppgifter blir osäkra. Oftast 

bestämmer ledaren arbetsuppgiften och vilka som arbetar tillsammans. Ledaren hjälper 

inte till i gruppen utan låter gruppmedlemmarna det mesta av arbetet själva men ger 

personlig beröm och kritik och framstår som vänlig men opersonlig. Den demokratiska 

ledaren låter gruppen vara delaktig i olika beslut och planering endast med sitt stöd i 

form av uppmuntran och assistans. Målen i gruppen är tydliga och ledaren är benägen 

till att hjälpa till och ge handledning till gruppmedlemmarna vid behov. För ledaren i 

den här gruppen är det oftare tillåtet att välja samarbetspartners och även upp till 

gruppen att dela upp arbetsuppgifterna. Ledaren är själv delvis delaktig i arbetet och 

gruppmedlemmarna känner sig trygga och delaktiga. Låt-gå ledaren är passiv i sitt 

ledande och ger handledning och hjälp endast när gruppmedlemmarna frågar efter det. 

Vid arbetsuppgifter och diverse uppdelningar har ledaren inga åsikter och lägger allt 

ansvar på elevgruppen. Denna ledaren upplevs som tillbakadragen, gruppen får göra 

som de vill, det är låg arbetsmoral och gruppen känns otrygg (Lewin, Lippitt & White 

1939). 
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4.2 Ledarstilar 

 

Som tidigare nämnts har Lewins forskning blivit en klassiker och framförallt 

inledningen används fortfarande av forskare och författare som studerat och studerar 

ämnet sedan dess. Nedan följer ett antal olika studier om ledarstilar, där vi ser likheter 

med Lewins tre huvudkategorier: Auktoritär, Demokratisk och Låt-gå.  

  

Maltén (2000) menar att en ledare behöver ha kunskap och erfarenhet från det aktuella 

yrkesområdet och man behöver ha en förmåga att kunna leda och stimulera 

medarbetare, i detta fall elever. Ledaren behöver också kunna hantera konflikter och 

relationsstörningar (Maltén 2000). Han har även sammanfattat en rapport där resultatet 

visar att majoriteten önskar en lärare med engagemang för eleverna men som även är 

sträng så det blir ordning i klassrummet. De tillfrågade var före detta elever i åldern 17-

87 år. Ämneskunskap kommer enligt den här rapporten i andra hand och visar tydligt att 

det anses vara viktigare med andra egenskaper hos läraren. 

 

4.2.1  Tvådimensionellt ledarskap 

 

Blake & Mouton (1964, 1985 i Maltén 2000) genomförde ett antal olika undersökningar 

med syfte att belysa hur man ska förena inriktningen på målen med omsorgen om 

personalen. De jobbar med en tvådimensionell ledarskapsmodell dvs. anligt ett “både-

och” tänkande. Blake & Mouton (1964, 1985 i Maltén 2000) menar att läraren behöver 

vara såväl resultat- och uppgiftsinriktad som personinriktad. Detta innebär att läraren 

bör besitta uppgiftskompetens och äga social kompetens samt att läraren har höga 

anspråk på prestationens kvalitet. Läraren bör också ha visioner om framtiden för det 

uppgiftsinriktade ledarskapet. I det personinriktade ledarskapet uppmuntrar och 

stimulerar läraren sina elever genom att skapa laganda och uppmuntra till initiativ i 

gruppen men även ge konstruktiv kritik och ta upp det som gått snett i arbetet. De menar 

alltså att man som ledare inte ska behöva välja ett sorts ledarskap utan man bör vara en 

kombination av båda. Dessa två ledarskap de beskriver kan man likna med auktoritärt 

och demokratiskt ledarskap (Blake & Mouton 1964, 1985 i Maltén 2000). 

 

4.2.2 Lärarrollens olika skepnader enligt Säll 

 

Säll (2000) har studerat vilka föreställningar lärare har om lärarrollen. Hon har följt 

fjorton studenter genom deras lärarutbildning och sedan följt dem in i 

yrkesverksamheten. Hon har dokumenterat genom att föra dagboksanteckningar och 

intervjuer. Intervjuerna handlar om respondenternas föreställningar om lärarrollen både 

innan de började utbildningen, under utbildningens gång och sedan även hur den 

utvecklats efter att de varit verksamma som lärare under  en tid. Säll (2000) kommer 

fram till tre olika skepnader av lärarrollen; estradören, regissören och illuminatören. 

Estradören är en lärare som har något att berätta och behöver få sina åhörares 

uppmärksamhet, inom denna roll bör man inför lärandesituationen vara väl plaanerad 

och ha en struktur på hur aktiviteten ska gå till. Ofta beskrivs estradörsrollen som en 

karismatisk personsom lyckas fånga alla sina elever i sin framställning. Regissörens roll 

sker mestadels utanför klassrummet, hens arbete är en skapningsprocess av 

undervisningen. Regissören planerar och konstruerar aktiviteter samtidigt som hen tar 

hänsyn till klassrumssituationen och planerar även utifrån målen med verksamheten. 

Illuminatören sätter varje individ och elevgruppens behov i fokus, både socialt, 

emotionellt och inlärningsmässigt, denna lärare använder sig mycket av individanpassat 
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lärande och kunskaper om barns sociala och kulturella bakgrundsmiljö har stor 

betydelse i denna roll (Säll 2000). Hon kan också se att estradörsrollen är den roll som 

inte utvecklades ju längre respondenterna kom i sin utbildning, detta  för att detta 

ledarskap anpassar sig efter elevernas respons på lärarens agerande och det ger en 

neddämpande effekt på lärandet. Regissörens och illuminatörens roll visar sig bli mer 

nyanserade och differentierade ju mer respondenterna utvecklas inom sin yrkesroll (Säll 

2000). 

 

4.2.3 Samproducerat ledarskap 

 

I Ludvigssons (2009) avhandling studeras samproducerat ledarskap i skolan. Studien 

genomfördes på tre olika F-6 skolor under ett år. Studien visar hur sociala, politiska och 

kulturella dimensioner i samspelet påverkar skolledarnas och lärarnas ledarskap och 

agerande. Fallstudier, intervjuer och observationer har använts som metodstrategier. De 

personer som var med i studien representerade skolans olika verksamheterna; 

skolledare, förskola, förskoleklass, fritidshem, idrottslärare och en för varje årskurs, 

alltså elva personer från varje skola. Resultatet visar att samspelet mellan lärare och 

skolledare fungerar bäst om de får möjlighet att se varandras perspektiv i 

förhandlingsprocesser. Det handlar t.ex. om att skolledaren är lyhörd för att kunna förstå 

lärarna och vad som sker i verksamheten. En annan viktig faktor som studien visar är att 

skolledaren och lärarna behöver hantera känslor av olika slag, något som kan bli en 

utmaning när det gäller känslor vid konflikter och samarbetssvårigheter (Ludvigsson 

2009). Något som också spelar stor roll i ledarskapet hur olika föreställningar och 

värderingar som de intervjuade lärarna inom de olika verksamheterna är bärare av, och 

detta kan definieras av arbetet och samarbetet inom verksamheten. Det finns 

statusskillnader och hierarkier inom de olika verksamhetsområdena i skolan, framförallt 

gällande de olika utbildningsbakgrunderna, även bland lärarna och det har betydelse 

både för hur de själva och andra bedömer dem (Ludvigsson 2009). Alla dessa faktorer 

påverkar i sin tur hur ledarskapet framförs och utvecklas inför eleverna och hur det 

sedan uppfattas (Ludvigsson 2009). 

 

4.2.4 Situationsanpassad ledarstil 

 

Hersey & Blanchard (1982 i Maltén 2000) menar att det är situationsanpassad beroende 

på vilken ledarstil man använder sig av. De påstår att läraren först måste se till 

situationsfaktorerna innan hen kan göra en avvägning mellan uppgifts- och 

personinriktning. De menar att ledaren behöver utforma sitt val av ledarstil utifrån en 

situationsanalys där ledaren tar hänsyn till olika betingelser som kan påverka 

ledarstilen. De har även tagit fram olika faktorer i situationen som påverkar ledarskapet: 

ledaren, hur denne agerar och förhåller sig till sin ledaruppgift, samt vilka erfarenheter 

hen bär med sig. Medarbetarnas/elevernas kompetens och mognadsnivå, deras ålder, 

vilka erfarenheter eleverna har och deras motivation för arbetet. Gruppens unika miljö, 

vilken kultur som finns på platsen som arbetet utförs. Uppgiftens art, vilken karaktär 

uppgiften har om den är övervägande kognitiv eller affektiv/emotionell. Tid till 

förfogande, hur mycket tid det finns till uppgiften, ju mindre tid desto mer frestad blir 

ledaren att styra (Hersey & Blanchard 1982 i Maltén 2000). 
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5 Teoretisk ansats  
 

Allwood & Eriksson (2010) nämner filosofen Peirce´s olika former för 

kunskapsbildning. En av dem handlar om att man som individ förlitar sig på vad som 

sägs eller skrivs av någon man har förtroende för. Enligt Peirce är denna kunskap i hög 

grad knuten till statens uppfostran av medborgarna, genom olika kanaler som skolor och 

lagar (Allwood & Eriksson 2010). Denna teori ger oss ett större perspektiv på hur 

förtroendet är viktigt när det handlar om en ledares auktoritet. 

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Vygotskys grundval var att studera och förstå människans medvetande och hur den kan 

utvecklas. Vygotsky menar att en viktig del i lärande och utveckling handlar om social 

samverkan med andra individer som kan handla om exempelvis sociala aktiviteter och 

kulturella handlingsmönster som är historiskt betingade. Vi ville undersöka hur 

fritidslärararna uppfattar sin egna ledarstil och vi kan därför koppla den sociokulturella 

teorin till vårt arbete. Lärarna ska också lära sig att vara ledare och utveckla sitt 

ledarskap. Det är en process som har möjlighet att utvecklas genom interaktion med nya 

individer eller i detta fall med kollegor och övrig skolpersonal. Som Vygotsky menar 

sker mycket av inlärningen i sociala aktiviteter och handlingsmönster vilket ger lärarna 

en möjlighet att utveckla sin ledarstil. Lärande och utveckling ligger därför till grund för 

bildandet av processerna och deras utveckling (Dysthe 2003). Bland annat undersökte 

Vygotsky både kulturella och kognitiva redskap som språk, skrivande, minne och 

perception. Beroende på i vilket land en individ bor kommer individen att påverkas och 

formas av de regler, traditioner, kultur etc som det omgivande samhället har. Detta är 

något som också händer i skolans miljö, där personalen tillsammans med eleverna 

skapar sitt eget klimat som de byggt tillsammans med de normer och värden som 

majoriteten upplever som viktiga (Dysthe 2003). 

 

Säljö (2014) beskriver det sociokulturella perspektivet som lärande, produktion av 

kunskaper och färdigheter. Han menar att detta perspektiv används för att analysera 

utveckling. Det handlar även om hur människor tillägnar sig och formas av deltagande i 

kulturella aktiviteter och hur de använder sig av de redskap som kulturen tillhandahåller 

(2014). Om man ska studera den företeelse som Säljö kallar lärande i ett sociokulturellt 

perspektiv, måste man uppmärksamma olika, men samverkande företeelser:  

Den första är utveckling och användning av intellektuella redskap och det kan handla 

om det psykologiska eller språkliga, eller som Vygotskij kallar det ’’psychological 

tools’’. Den andra är utveckling och användning av fysisk redskap eller verktyg och 

slutligen den tredje som är kommunikation och de olika sätt som vi individer utvecklat 

former för samarbete i olika verksamheter (Säljö 2014). 

 

Som pedagoger kan vi förutsätta att den centrala insatsen för inlärningen sker genom 

skolan och vi kan försöka kartlägga hur individer tillgodogör sin kunskap och vilka 

grupper som lyckas eller inte lyckas använda sig av skolans lärprocesser för att skaffa 

sig kunskaper (Säljö 2014). 
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5.2 Konstruktivismen 

 

Konstruktivismen är ett begrepp som Piaget definierar som teorier om barn och hur de 

konstruerar sin omvärld. Idag ses kunskap som konstrueras av individen själv vilket gav 

begreppet konstruktivism. För barn handlar konstruktivismen om att ’’lära sig att 

tänka’’ eftersom barn utgår från sina tidigare erfarenheter när de ska ta till sig ny 

kunskap. Lärande sker i en aktiv process där barn tar till sig ny information, tolkar, 

knyter ihop den med vad de redan vet och om så krävs omorganiserar de mentala 

strukturerna för att den nya förståelsen ska passa in (Dysthe 2003). Om barnet inte kan 

koppla den nya kunskapen till något som redan finns registrerat hos barnet väljs denna 

nya kunskap bort. Detta bevisar att det är viktigt att som pedagog kunna sätta sig in i 

barns tidigare erfarenheter, kunskaper och ta aktiviteten vidare från denna punkt 

(Arfwedson 2008). Den konstruktivistiska pedagogen ska lära barnen att lära samtidigt 

som läraren tillsammans med barnen har en utforskande roll. Ett slagord för 

konstruktivismen är Learning by doing som Dewey använder sig av. Det handlar i 

princip om att personen ska bli medvetna om sin egen lärprocess. Inom 

konstruktivismen finns även känslomässiga perspektiv, som betonar vikten av 

individens sociala relationer och samspel i relationer. Detta för att skapa ett 

helhetstänkande kring lärande för att stärka individens identitetsskapande (Häikiö 

2007). 
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6 Metod 
 

I kommande kapitel kommer vi att beskriva den metod vi valt, varför vi valt den, hur vi 

valt ut våra intervjupersoner och hur intervjuerna gick till. Vi kommer även beskriva hur 

vi förhöll oss gentemot de forskningsetiska principerna. Slutligen nämner vi vilka 

redskap vi använda oss av och även hur vi upplevde att intervjuerna gick till. 

 

6.1 Val av metod 

 

För att få svar på våra forskningsfrågor valde vi en kvalitativ ansats, dels för att det ger 

oss möjligheten till att få en mer induktiv intervju men även för att det ger möjligheter 

att gräva djupare på både frågor och svar. Trost (2010) beskriver Kvales sju stadier för 

intervjuer som vi inspirerades av för våra intervjuer. Dessa stadier har vi använt som 

utgångspunkt till intervjuerna men vi har inte använt oss utav alla de sju stadierna, utan 

endast de som passat in på vår studie. Kvale menar att man till en början ska tematisera 

genom att formulera syftet med studien och klargöra för vilket område man intresserar 

sig av. Steg två handlar om designen där man noga planerar studien och frågorna. 

Efteråt kommer intervjuerna som sedan leder till nästa steg som handlar om att överföra 

till bearbetning och analys som underlättar inför resultatet. Analysen ska då ha gett 

ledtrådar till vilka resultat vi kan få fram efter vi tolkat svaren från intervjuerna. Efter att 

ha följt denna intervjuguide har vi lyckats med kvalitativa intervjuer (Trost 2010).  

 

Vid en intervju är det viktigt att ställa rätt formulerade frågor som går att utveckla så att 

svaret kan användas i resultatet. Vi använde oss av en öppen intervjuform där 

respondenterna fritt får uppfatta våra frågor och resonerar med sig själv och beskriver 

sammanhang som hen anser vara betydelsefulla för frågans innehåll (Lantz 2013). 

Respondenten beskriver sin bild av verkligheten, detta resulterar i att forskaren får en 

ökad förståelse för människors subjektiva erfarenheter. Intervjupersonerna bestämmer i 

den här formen av intervju vilken kontext som  är betydelsefull och det är intervjuarens 

uppgift att försöka närma sig intervjupersonens tankesätt (Lantz 2013). Denscombe 

(2009) menar att genom att göra intervjuerna ansikte mot ansikte så har forskaren större 

chans att få mer detaljerad information. Vi valde därför att besöka våra respondenter för 

att få samtalet att bli mer avslappnat och personligt. Men också för att vi skulle kunna 

ställa följdfrågor och därigenom ge respondenten möjlighet att tydliggöra och utveckla 

sina svar under intervjun.  Detta underlättar även för oss då vi har möjligheten att 

formulera samt förklara frågorna ifall respondenten missuppfattat eller inte besvarat 

någon fråga. Detta skapar mer kvalite på intervjun då det blir tydligare svar (Bjørndal 

2005). Denscombe (2009) förklarar den kvalitativ metoden som en mall för att 

undersöka människors olika beteendemönster men även kunna få en uppfattning om hur 

människan upplever och tänker om olika saker. Genom frågorna har vi försökt få fram 

respondentens uppfattningar samt upplevelser inom ämnet ledarstil i skolan. Detta för 

att underlätta innehållet och upplägget på frågorna men även för att få ett flyt på 

intervjun med relevanta följdfrågor. 

 

6.2 Urval 

 

För att få en bred syn på hur lärare uppfattar sin ledarstil valde vi att intervjua 

verksamma fritidslärare med olika erfarenheter inom skolan och som har jobbat olika 

länge som lärare. För att urvalet av respondenter skulle bli så opartiskt som möjligt från 
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vår sida så bad vi rektorn på respektive skola att välja ut respondenter som hen ansåg 

vara lämpliga för våra intervjuer. Intervjupersonerna var i olika åldrar och var alla 

kvinnor. Kvinnorna hade något olika utbildning men mycket erfarenhet, något som vi 

ansåg var viktigt för att få en bredare studie och få svar utifrån olika perspektiv. Två 

hade fritidspedagogutbildning och två var utbildade förskolelärare men arbetade på 

fritidshemmet. En av fritidspedagogerna hade även läst till ämnet idrott i sin utbildning. 

Vi genomförde besöksintervjuer hos de fyra olika lärarna som är verksamma på två 

olika skolor i södra Sverige. Respondenterna fick innan intervjun ett mejl med 

information om vad samtalet skulle handla om och vilka frågor som skulle komma att 

ställas och även en del information om de forskningsetiska principerna. Mejlet hade vi 

skickat till rektorn som i sin tur vidarebefordrade detta till de aktuella lärarna. 

 

6.3 Genomförande 

 

Alla intervjuer varade mellan 25-35 minuter. Vi bestämde i förväg vilka frågor som 

skulle ställas samt i vilken ordningsföljd för att få fram relevanta svar till resultatet av 

vårt arbete dock så tillkom under intervjuerna ett antal obestämda följdfrågor. Björndal 

nämner att nackdelar med denna typ av intervju är eventuellt djupet i svaren som inte 

registreras. För att kompensera för detta bad vi om tillåtelse av inspelning via 

mobiltelefonen. Detta för att det gör det enklare för oss att sedan kunna gå tillbaka när 

vi transkriberar och lyssna om några svar vi skrivit ner varit otydliga (Bjørndal 2005).  

 

Respondenterna fick i förväg läsa igenom frågorna eftersom de flesta handlade om hur 

man uppfattar sin egen ledarstil och inga frågor där man kan ha rätt eller fel. Efter detta 

bokade vi in tid med alla för att sedan ta oss ut till skolorna och utföra intervjuerna. Att 

besöka respondenten på deras arbetsplats leder till att respondenten kan känna sig trygg 

i sin miljö vilket också skapar mer sanningsenliga svar. Vid våra intervjuer fick 

respondenten även välja miljö själv på sin arbetsplats, även detta för att det skulle bli så 

tryggt som möjligt. Under intervjun antecknade en av oss och den andre hade koll på 

ljudinspelningen. Vi turades om att ställa frågorna och eventuella följdfrågor. Innan 

intervjun småpratade vi även lite allmänt med respondenten för att få en lättare 

stämning och för att respondenten inte skulle känna sig utsatt. I början av varje intervju 

berättade vi syftet och att det var helt frivilligt och att de har rätten att avbryta 

närsomhelst. Under intervjun utgick vi från våra nedskrivna frågor men vid vissa 

tillfällen ställdes de annorlunda eller så krävdes fler följdfrågor än de vi skrivit upp. När 

alla intervjuer var genomförda var det dags för oss att börja transkribera vår insamlade 

data. 

 

6.4 Databearbetning 

 

Som vi nämnde i genomförandet så använde vi oss av mobilinspelning och en av oss 

antecknade på dator de svar vi fick på frågorna. Viktigt vid bearbetning av den 

insamlade datan är att granska det som sagts ur en innehållsmässig synvinkel och endast 

förhålla sig till det som sagts och inte dra andra slutsatser (Lantz 2013). 

Transkriberingen delade vi upp mellan varandra. Då vi hade fyra intervjuer 

transkriberade vi två intervjuer var, detta gjordes i ett worddokument på datorn. För att 

underlätta för oss och för att lyckas få ett så noggrant resultat som möjligt så spelade vi 

upp inspelningen i slowmotion och stoppade inspelningen ofta för att höra vad 

respondenten sa. Efter transkriberingen läste vi igenom materialet för att sedan hitta 

relevanta svar och utsagor som kunde komma att användas i resultatet och analysen. 
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Dessa meningar och utsagor sammanställdes i ytterligare ett datorskrivet 

worddokument. När man tar information ur dess sammanhang kan det komma att få en 

annan betydelse än det ursprungliga och därför gick vi ofta tillbaka till original 

utskriften av intervjun för att försäkra oss om att den ursprungliga betydelsen står fast 

(Lantz 2013). 

 

6.5 Etikdiskussion 

 

För en studie som våran krävs det att vi följer de forskningsetiska principerna. Enligt 

Hermerén (2011) innebär detta fyra typer av krav som studien måste innefatta och dessa 

är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att vi måste informera respondenterna i studien innan vi 

genomför den. Inom detta kravet ska det framgå vad studien detaljerat handlar om 

respondenterna ska även få reda på att deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta 

när de vill. Samtyckeskravet bygger på att respondenterna i vår studie har gett sitt 

medgivande till deltagande men de har fortfarande rätt att när som helst välja att inte 

vara med trots att de tackat ja. Konfidentialitetskravet handlar om att vi skyddar 

respondenternas integritet och håller dem anonyma genom hela studien. Nyttjandekravet 

innebär att materialet vi samlat in endast kommer användas till vår studie.  

 

I vår studie förhöll vi oss till principerna genom att redan i förväg förklara dem för 

respondenterna i mailet vi skickade ut med information och frågan om deltagande. Vi 

valde även att i resultatet inte skriva ut några namn på varken skolor eller 

intervjupersoner för att öka anonymiteten hos deltagarna. I transkriberingen var vi noga 

med att få med alla ord som sades för mindre risk för misstolkningar eller felaktiga 

slutsatser.  
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7 Resultat och analys 
 

I denna del kommer vi presentera de resultat vi har fått fram genom intervjuerna. 

Resultaten är indelade i olika kategorier vilka är och vi kommer här även presentera 

analysen efter varje huvudområde. Nedan följer en presentation av våra respondenter, 

med fiktiva namn och arbetserfarenheter som lärare. Respondenterna har fått fiktiva 

namn eftersom vi följer de tidigare nämnda etiska principerna.  

 

Intervjuperson Namn Utbildning/Yrke Erfarenhet 

1. Agneta Förskollärare 33 år 

2. Julia Förskollärare/Fritidshem 19 år 

3.  Emelie Fritidspedagog 22 år 

4.  Moa Fritidspedagog/ Idrottslärare 16 år 

 

 

7.1 Hur beskriver fritidslärare sin ledarstil? 

 

Enligt Julia handlar ledarskap om tryggheten och tydligheten och hon anser att ledare 

ska vara konsekventa och stå fast vid det man säger till eleverna. Agneta och Emelie 

tycker precis som Julia att ledare ska vara tydlig. Agneta talar också om att man bör 

vara rak men också glimten i ögat och ha humor.  Emelie och Moa talar mer om att en 

ledare ska ha struktur och mjukhet i sin ledarstil. Det handlar om att vara en bra förebild 

menar Moa.  

 

Emelie trycker extra på att hon försöker vara en tydlig vuxen för att ge trygghet och 

struktur till eleverna. Moa som är både fritids- och idrottslärare skiljer inte på hur hon är 

i sina olika roller utan hon lägger mest vikt på att hon med en ny elevgrupp är striktare 

och håller själv mest i tyglarna för att ju mer hon lär känna gruppen, de henne och sig 

själva låter hon eleverna bestämma mer och hon kan släppa lite på den auktoritära 

rollen. Moa menar att den demokratiska rollen kommer fram snabbare och tydligare på 

fritidshemmet. Julia nämner att kroppsspråket är viktigt och att det även är viktigt och 

att man behöver visa med kroppen att man trivs, är glad, men hon menar att det även är 

viktigt att visa att hon kan vara allvarlig. Precis som Agneta menar Emelie att en ledaren 

ska vara tydlig och återigen nämner hon ordet trygghet. Hon menar även att hon även 

står för regler, normer och värdegrunden som en viktig del i ledarstilen och säger 

“Alltså jag försöker vara en tydlig vuxen, en viktig vuxen som inger trygghet men även 

står jag ju för regler och normer, värdegrunden.”  

 

Samtliga lärarna anser att det är svårt att beskriva hur personerna i skolan som närvarar 

dagligen beskriver eller uppfattar sin egen ledarstil. Moa säger att hon känner att om 

hon skulle bli filmad hade det underlättat för att kunna bedöma sig själv. Hon är 

medveten om att hennes ledarstil ändras beroende på vilka elevgrupper hon arbetar med, 

däremot har hon svårt att sätta ord på vilka skillnader dessa roller har. 
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7.1.1 Relationens betydelse 

 

Att möta föräldrar betyder för Julia att man ska ha ögonkontakt med dem och att man 

ska heja på vårdnadshavaren. Hon menar också att föräldrar vill se att lärarna är med 

eleverna och därför är det viktigt att tänka på att man som lärare släpper fokuset från 

samtalsämnet med övriga kollegor när man har barnen runt omkring sig. Julia fortsätter 

och säger att det skapar en trygghet för vårdnadshavarna om man visar att man lägger 

ner tid på eleverna. Julia nämner att om det varit konflikter under dagen så ska man 

berätta allt för vårdnadshavarna och inte bara att det varit “stökigt” då det ordet  kan 

tolkas på många olika sätt. Hon tycker att lärare bör berätta vad som har hänt, varför det 

hände och om det är löst och hur de löste det. Emelie anser att relationerna gentemot 

vårdnadshavarna handlar om öppenhet, tydlighet men även ett professionellt arbetssätt. 

Professionalitet definierar Emelie som att man inte bör prata om massa annat som inte 

har med saken att göra utan bara det som gäller eleven i fråga. Från kollegorna förväntar 

sig Emelie ett samarbete, en öppenhet, förmåga att kunna delge varandra både bra och 

dåliga saker, planera tillsammans men delvis genomföra på olika sätt. För Julia betyder 

relation en noggrannhet att se och ta barnen på allvar och säger: ‘’Ögonkontakt, hejar, 

kanske släpper fokuset om du står och pratar med en kollega. att man släpper det för att 

föräldrar vill se att man är bland barnen’’  

 

Agneta är den läraren som upplever att hon har fått positiv feedback från de närmsta 

kollegor, vårdnadshavare och elever. Moa menar att oavsett vad som händer i skolan, 

gällande konflikter, beteenden och positiva händelser är viktiga att kunna berätta detta 

för både barnen och deras vårdnadshavare. Hon säger att den är angläget att prata med 

kollegor och att de måste respektera varandra. Moa arbetar med i två olika ledarstilar 

och menar hon att man som ledare på fritidshemmet kan och bör lägga ner mer tid på de 

sociala relationerna med eleverna och hon säger : //...’’när man har lärt känna barnen 

och ha skapat relationer med dem. Då kan man vara med lite mer och bestämma. När 

man lärt känna barnen det är då man kan släppa lite på den auktoritära rollen’’ 

 

7.1.2 Kommunikationenes betydelse 

 

Alla respondenter var eniga om att de anpassar sitt sätt att tala beroende på 

vårdnadshavare eller kollegor. Sättet att tala till eleverna anpassas också beroende på 

grupp, individ och ålder. Julia nämner behovet av vara bestämd och hon själv försöker 

undvika att höja rösten inför eleverna. Hon säger också att det ibland händer att hon 

måste höja rösten men att det i de situationerna är viktigt att kort därefter gå tillbaka till 

normal samtalston, detta för att visa att hon inte är arg på elever och även för att 

undvika att bli den tråkiga sura läraren.  

 

“Eller att du säger till och dom struntar fullkomligt i vad du säger då blir det ju en hög 

röst för min del. Men även där när du har sagt till om någonting, att du därifrån kan gå 

över till att vara lite mjukare igen ganska omgående.” - Julia  

 

Gentemot sina kollegor och övrig personal menar alla respondenterna att det är viktigt 

att respekterar varandra och att försöka ha en god kommunikation med alla. Emelie 

menar att det även är viktigt att inom arbetslaget strävar efter liknande värdegrund för 

alla för att kunna göra ett bra gemensamt jobb med eleverna. Hon påpekar vikten av att 

berätta för beträffande lärare om dagen, om eleven varit oroligt eller om något annat 

förekommit som är bra att veta för de vuxna eller för de berörda eleverna.   
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Vi kan konstatera att en gemensam faktor för alla de intervjuade lärarna är att de 

uttrycker att man bör vara tydlig i sin kommunikation. Vi ser också tydligt de 

intervjuade gör vissa skillnader i kommunikationen beroende på vem som pratas med i 

verksamheten. 

 

7.1.3 Analys av lärarens ledarstil, relation och kommunikation 

 

Resultatet visar att både Emelie och Julia nämner att det är viktigt att vara tydlig och att 

det bör finnas en öppenhet i relationen både till barn, kollegor och vårdnadshavare. De 

menar också att i relationen till vårdnadshavarna att det är viktigt att vara noga med vad 

som sägs och att alltid berätta alla detaljer om barnen när det varit konflikter. Detta kan 

vi koppla ihop med Sälls (2000) studie om ledarstilar, där illuminatören passar bra in på 

det de säger. Illuminatören ser varje individ och lägger mycket fokus på det sociala och 

emotionella som framkommer väldigt starkt i deras utsagor.  

 

Julia talar om vikten av att kunna växla mellan att vara strikt och lite mer demokratisk. 

Men även att klara av den sociala kompetensen och att kunna hoppa mellan rollerna. 

Resultatet visar att det Julia säger om sin ledarstil stämmer överens med Blake & 

Moutons (1964, 1985 i Maltén 2000) teori om det tvådimensionella ledarskapet. Moa 

belyser både den auktoritära och den demokratiska rollen och menar att dessa är två 

viktiga delar i sitt ledarskap. Hennes utsagor kan vi sedan också koppla till resultatet av 

Lewin, Lippitt & Whites (1939) studie om tre olika ledarstilar. Den auktoritära ledaren 

som styr sin grupp och inte ger dem något inflytande, sedan den demokratiska ledaren 

som låter gruppen vara delaktig och där ledar själv är som en medlem i gruppen. I 

kapitlet om tidigare forskning kan vi se att lärarens ledarstil definieras på många olika 

sätt och samma gäller våra respondenter när de talar om sig egen ledarstil och hur de 

definierar den. Hon säger också att hon anpassar både röst och ord till situationen vilket 

stämmer överens med Herseys & Blanchards (1982 i Maltén 2000) teori om 

situationsanpassat ledarskap där läraren känner av situationen och anpassar sitt 

ledarskap efter faktiska betingelser.  

 

Det är uppenbart för oss att i kommunikationen med övrig personal på skolan är Emelie 

den som pratar om att det är viktigt att ha en god kommunikation, framförallt till de hon 

arbetar närmast med. Hon menar också att alla lärare i ett arbetslag bör ha samma 

värdegrund för att kunna ge eleverna en trygg miljö, det fungerar inte om alla har olika 

åsikter och säger olika till eleverna. Detta kan kopplas samman med Ludvigsson (2009), 

vars studie visar att kollegor kräver ett gott samarbete och att man sinsemellan bör vara 

lyhörda. Hennes studie visar att ett bra samarbete fungerar om lärarna får möjlighet att 

se varandras perspektiv i förhandlingsprocesser och att transparens finns i 

verksamheten.  

 

Julia och Emelies utsagor om relationen med vårdnadshavare och hur man agerar i 

närheten av dem kan vi koppla till det sociokulturella perspektivet där vi tolkar att 

relationen med dessa är viktig för skolkulturen som skapas innanför skolans gränser. 

Detta är utvecklande för alla berörda och vi tolkar det som viktigt att vårdnadshavare 

också får sin tolkning och förståelse för de normer och värden som är betydande på 

skolan och fritidshemmet (Säljö 2014). 

 

  



  
 

22 

7.2 Vilka utmaningar ser fritidsläraren i sin ledarstil? 

 

Emelie berättar att när konflikter inträffar är det viktigt att prata med sina närmaste 

kollegor. Hon tycker inte att läraren behöver tala om för all personal på skolan om vad 

som hände en elev, det räcker med att de lärare som har kontakten med eleven får reda 

på vad som hänt.  

 

‘’Det är ju bra om man pratar med sin närmaste kollega om det har varit någonting. ..// 

Sen behöver man inte springa och prata med alla i hela huset utan det är de närmsta då 

på avdelningen.’’ -Emelie 

 

Är det en grupp elever som har hamnat i en konflikt är det viktigt enligt Emelie att prata 

tydligt med eleverna en och en. Hon anser att om man pratar med alla inblandade elever 

samtidigt är det svårt att vara tydlig och reda ut konflikten, då det kan finns de som inte 

vågar säga något eller de som inte säger sanningen när andra elever är i närheten. Hon 

menar att det inte är bra att analysera för djupt med eleverna menar lärarna. När 

konflikter uppstår hos Agneta anser hon att det är viktigt att känna av vilka som är 

inblandade i konflikten för att sedan kunna veta hur hon ska hantera den. Alla elever är 

olika och man kan inte heller bemöta alla på samma sätt:  

 

‘’Det känns som att lilla känsliga-Nisse hade jag kanske inte gått på på samma sätt som 

på tuffa-Kalle’’ - Agneta 

 

Julia anser att när de har uppstått en allvarlig eller en extrem konflikt att ta det direkt 

med vårdnadshavarna men hon säger att lärare bör ha diskuterat med vårdnadshavarna 

hur de vill att man ska göra när det uppstått en konflikt. Det finns en del elever som 

lyckas hamna i konflikter ganska ofta och då väljer Julia att inte meddela 

vårdnadshavare vid varje konflikt, utan istället samlar hon ihop och tar det med 

vårdnadshavarna när det har gått en period. Det är viktigt att ge konkreta exempel till 

föräldrarna. Att använda ordet ‘’stökig’’ förklarar inte elevens beteende eller varför 

konflikterna uppstår menar Julia.  

 

Moa är mer tydlig och säger att hon tycker att man säga rakt ut, till kollegor och elever 

när något känns fel eller hur vi ska jobba, ge och ta och hon tycker det är jätteviktigt att 

lyssna på eleverna som kommer för att berätta när det uppstår en konflikt. Hon 

poängterar att läraren måste se till att lyssna på alla som har varit inblandade och menar 

att man kan fråga eleverna varför det hände och hon tror att det ofta klarar upp sig och 

hon menar att eleven kan bli medveten om vem eller vilka som orsakade problemet. 

Hon tillägger att det är viktigt att ha en god samverkan med kollegorna och att man 

arbetar mot samma mål. 

 

7.2.1 Viktiga egenskaper lärare bör ha  

 

Emelie anser att värdegrunden är en viktig del i lärarens ledarskap. Hon menar att 

lärarna i samma arbetslag ska sträva mot samma värdegrund för att kunna uppfylla 

målen tillsammans. Julia säger att det är viktigt att lärare lär sig att kunna pendla mellan 

att vara allvarlig och neutral och att det är viktigt att i ena stunden kunna vara 

informerande och allvarlig och sedan direkt efter bli mer avslappnad. Emelie nämner 

också vikten av att vara trygg i sig själv för att kunna ha ett bra ledarskap. Moa trycker 

på att man bör vara självsäker, kunna planera och organisera och göra sitt jobb så 

noggrant som möjligt för elevernas bästa och säger:  



  
 

23 

  “Här är det liksom att man ska ha självförtroende, planera organisera och vara 

  självsäker i det man ska undervisa för det är liksom du ska göra det noggrant du kan 

  inte stå där och bara vad ska jag göra nu.”  

  

Agneta ser viktiga egenskaper på ett annat sätt. Hon menar att man kommer in i ett 

klassrum som ledare ska börja på en väldigt låg nivå genom att visa att du har pondus, 

med tiden kan hon bygga upp den mindre allvarlig ledare. Hon tycker att det är lättare 

att börja uppifrån och klättra, med det menar hon att man inte ska släppa på den seriösa 

ledarstilen för snabbt. Eleven ska veta att här bestämmer ledaren. När eleverna har 

förstått det kan man börja ge dem mer frihet och ledaren ska kunna skratta och skoja 

med eleverna när de väl har förstått vem som bestämmer i skolan. 

 

‘’Le inte före jul’’ Ja men för att skapa sig en pondus, för att skapa sig en respekt, en 

styrka. Så ligger det ganska mycket i det talesättet. För att innan man har lärt sig att få 

den här pondusen och sina egna strategier på att få de ramarna på hur man vill ha 

det.’’ - Agneta 

 

Våra respondenter nämner även egenskaper som medverkar till ett sämre ledarskap, 

Emelie menar att om lärare planerar så det blir oklarheter i undervisningen eller på 

fritidshemmet  blir det som ett dåligt ledarskap. Agneta är inne på samma spår, hon 

menar att ett dåligt ledarskap är när läraren inte fullföljer sina uppgifter och inte är 

konsekvent i sitt agerande. Emelie anser att man ska vara trygg i sig själv och vara 

kreativ, nyfiken och även utstråla glädje. 

 

7.2.2 Lärarnas inställning till elevers lika värde 

 

Ledare måste försöka vara rättvisa och med det menar Julia att rättvis är att lärare måste 

sträva efter att behandla elever lika. Julia säger att hon tror att anledningen till att inte 

behandla elever lika beror på att man måste utgå från personligheten, kunskaperna och 

färdigheterna som eleven har. Emelie säger att hon värnar om de barnen som har ADHD 

olika diagnoser eller andra svårigheter. Hon anser att det är viktigt att anpassa sig till 

dessa elever så de får tillgång att vara med utifrån sina förutsättningar och uttrycker 

‘’Rättvis är faktiskt att vara orättvis också.’’  

 

Agneta menar att det viktigaste är allas lika värde, att alla får sin röst hörd och att man 

har ömsesidig respekt. Hon anser också att detta måste synliggöras för eleverna, i 

hennes verksamhet gör de detta oftast vid samlingar på fritids. Emelie tycker även hon 

att detta behöver synliggöras och mycket handlar även om vilka värderingar läraren 

själv har. Men hon säger också att det handlar om att alla ska få säga det de tycker och 

tänker, man behöver inte hålla med alla men man måste respektera allas åsikter. Detta 

kan vi koppla ihop med det Ludvigsson (2009) skriver om samproducerat ledarskap, 

inom ledarskap måste man kunna acceptera och respektera varandra samtidigt som det 

är viktigt att alla får fram sina åsikter. Samma sak gäller i elevgruppen och mellan lärare 

och elev.  

 

7.2.3 Analys av lärarens egenskaper, utmaningar och förväntningar 

 

Tre av våra respondenter nämner att konflikthantering är något som sker dagligen men 

att det även är en svår del att arbeta med. Som Julia nämner handlar det mycket om att 

ha goda relationer med vårdnadshavarna och kollegor eftersom det underlättar då 

konflikter uppstår. Det blir tydligt för oss att detta kan kopplas ihop med Malténs (2000) 
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 teori om att en ledare bör ha kunskap, och en förmåga att stimulera elever. Ledaren 

behöver också kunna hantera konflikter och relationsstörningar (Maltén 2000). Det 

innebär att respondenterna är införstådda i syftet med lärarrollen. Ludvigsson (2009) 

talar också om att lärare och skolledare fungerar bäst om de för möjlighet till att se 

varandras perspektiv i förhandlingsprocesser. Emelie ansåg att det är viktigt att man kan 

känna som lärare att man får stöttning i sina handlingsval från övriga kollegor. Men det 

kan också bli en utmaning när det gäller känslor vid konflikter och 

samarbetssvårigheter. Det tolkar vi som att Emelie gärna ser en samproducerad ledarstil 

i arbetslaget (Ludvigssons 2009). Agneta var tydlig med att hon aldrig ler vid första 

mötet med eleverna för att få den pondusen som krävs när man är ledare. Tidigare 

nämnde vi Lewin, Lippitt & White (1939) tolkning av den auktoritära ledaren vilket vi 

tolkar Agneta använder sig av i sin ledarstil. Den auktoritära ledaren beskrivs som 

ensam i sina beslut i gruppen vilket leder till att det uppstår en hierarkisk stämning 

(Lewin, Lippitt & White 1939).  Efter Agnetas utsagor tolkar vi att hon jobbar på detta 

sätt för att eleverna inte ska tappa respekten för henne. 

 

Slutligen talar Emelie om de utmaningar som läraren stöter på under sitt arbete vilket 

kan vara att få alla eleverna att kunna delta på deras egna vis. Det är tydligt att hon 

tycker att en ledare ska kunna nå ut till alla elever oavsett vilka hinder eller svårigheter 

som finns i elevgruppen. Detta kan jämföras med Frelin (2012) menar att det är svårt att 

hitta något som passar bäst för alla elever. Det handlar mycket om personliga relationer 

som man måste ta hänsyn till eftersom att det är i relationer som eleverna lär känna sig 

själva. Om man kopplar det till en ledarstil enligt  Emelies beskrivning tolkar vi hennes 

ledarstil är illuminatorden som beskrevs som en ledaren som sätter varje individs behov 

i fokus både socialt, emotionellt och inlärningsmässigt. 

 

Det vi kan se i resultatet är att synen på ledarstilarna skiljer sig något beroende på vilken 

utbildning läraren har och hur lång arbetslivserfarenhet hen besitter. Vissa var även mer 

pålästa gällande nya styrdokument och var mer öppna för förändringar än andra. Detta 

är faktorer som spelar stor roll i vilket resultat vi får i vår studie. Så den fråga vi ställer 

oss är om resultatet hade blivit märkbart annorlunda om vi intervjuat personer som har 

den nya utbildningen, grundlärare mot fritidshem.  
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8 Diskussion kring undersökningen 
 

När vi tittar på vårt resultat och tänker på den första frågeställningen som var vilken 

ledarstil respondenterna själva uppfattar sig ha kan vi se tydliga exempel som vi kan 

koppla ihop med forskningsartiklar. Enligt våra respondenter handlar ledare om att ta 

ansvar och ser till att eleverna upplever en trygg lärandemiljö med trygga individer på 

skolan. Sammanställningen av våra intervjuer visar att två ledarstilar framhävs och 

jämfört med Lewins (1939) ledarstilar, dessa är den auktoritära och den demokratiska 

ledaren, Agneta är i sina svar tydlig och rak och vi kan tolka hennes ledarstil som 

auktoritär och sträng med en demokratisk brytning. Hon anser själv att hennes ledarstil 

är framgångsrik och att hon enbart får bra respons angående hur hon agerar. Samtidigt 

kan vi notera att de övriga respondenterna har viss auktoritet i sitt agerande men de 

agerar mer åt det demokratiska hållet, då de anser att det är viktigare att ha en god 

kommunikation för att skapa en trygg miljö för eleverna. Deras utsagor om sin egen 

ledarstil stämmer väl överens med hur Stensmo (2008) förklarar ledarskap i 

klassrummet. Han menar att det främst består av att förebygga uppkomsten av problem 

och att detta sker genom att fokusera arbetet på regler och rutiner som främjar elevers 

självkontroll och inte lärarens yttre kontroll.  

 

Det mesta Moa, Emelie och Julia uttalar sig om angående att vara en ledare kan vi 

koppla både till Blake & Moutons (1964, 1985) teori om det tvådimensionella 

ledarskapet men även Ludvigssons (2009) teori om det samproducerade ledarskapet, 

Emelie lägger extra stor vikt att fungera som ledare för de elever med diagnoser som de 

menar behöver extra stöd för att kunna vara med på sina villkor i den vanliga 

undervisningen. De lägger också mycket fokus på att kommunikationen kollegor 

emellan att fungera och de menar att ett öppet klimat är av stor vikt samt att lärarna ska 

känna att man kan säga allt till varandra men också att viktig information gällande 

eleverna kommer fram till berörda vuxna.  

 

Som vi tidigare beskriver får vi en uppfattning om Agnetas ledarstil. Agneta beskriver 

sig själv som en ledare som är ganska hård där hon först skaffar sig pondusen innan hon 

visar eleverna att hon kan vara mjuk också. Genom detta har vi tolkat Agnetas ledarstil 

som auktoritär men även demokratisk. Under intervjun är Agneta rak och kortfattad och 

vi tolkar om att hon är bestämd angående hur hon ser på ledarstil och hur den ska 

hanteras i skolan och på fritidshemmet. Vi funderar över om hennes starka auktoritet 

kommer från att hon har längst arbetslivserfarenhet eller om det beror övervägande på 

hennes personlighet.  

 

På frågeställningen som handlar om vilka utmaningar fritidslärare möter i sin ledarstil 

kan jämföras då respondenterna gav liknande svar. Tre av våra respondenter anser att 

konflikthanteringen är en av de svåraste delarna i lärararbetet. Även detta kan vi jämföra 

med Ludvigsson (2009) med hans utsagor om det samproducerade ledarskapet och 

kräver god kommunikation med kollegor, framförallt de lärare som arbetar med samma 

elever. Vi kan genom resultatet i intervjuerna förstå att elever nästan dagligen hamnar i 

konflikter med andra elever eller med läraren. För att förebygga svåra konflikter 

försöker våra respondenter hela tiden arbeta med de regler som finns på skolan.  

 

Alla påtalar att de varit mer osäkra i början av sina karriärer, men alla tycker att 

säkerheten och självförtroendet kommer med erfarenheten. De menar att det är 

utvecklande att hela tiden möta eleverna och utsätta sig för det som är “jobbigt”. Hur 



  
 

26 

lärarna utvecklats i sig själva tror vi spelar stor roll i vilka tankar och åsikter de har när 

de tänker på sin ledarstil idag.  

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Trost (2010) beskriver de kvalitativa intervjuerna som ett sätt att försöka förstå 

människors sätt att resonera, reagera, särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster. Frågeställningarna ska ställas på ett sätt där vi som intervjuar kan 

förstå respondentens bevekelsegrunder, känslor, sätt att tänka och handla. Vi vill hitta 

olika mönster i deras svarsalternativ. Genom inspelade intervjuer är fördelarna att man 

lätt kan gå tillbaka och lyssna på dem om man missade något under intervjun. Något 

som också är en fördel är att vi kan höra olika tonfall och ordval upprepade gånger 

efteråt. Trost (2010) menar att det är viktigt att tänka på att intervjuerna oftast bygger på 

små urval vilket på inga sätt är representativa för befolkningen i statistisk mening. 

Något som är viktigt att nämna till respondenterna är att intervjuerna betraktas som 

anonyma och stängt konfidentiell vilket innebär att utomstående inte får ta del av något 

på sådant sätt att den enskilde kan röjas eller igenkännas (Trost 2010). Att använda sig 

av kvalitativa metoder som i detta fall intervjuer har både positiva och negativa sidor. 

Positivt kan vara att svaren är mer utvecklade mer personliga och nyanserade. Negativt 

kan vara att det gäller endast för de personer som blivit intervjuade. Att förstå 

respondentens svar kan vara svårt och är det två intervjuare kan svaren tolkas olika och 

detta påverkar sanningshalten. Något som också kan bli problematiskt med intervjuer är 

transkriberingen. Detta är något som ofta tar flera timmar och detta kan lätt resultera i 

att vi som forskare missar viktiga detaljer (Bryman 2002).  

 

Vi är nöjda med vårt val av metod då studien kräver ingående och utvecklade svar för 

att kunna se skillnader i hur de olika lärarna tänker. Efter vi utfört våra intervjuer kan vi 

se att det eventuellt hade kunnat underlättat för både respondenterna och för oss själva 

om vi inte bara ställt frågor utan avslutat intervjuerna med några få olika cases. Genom 

dessa ‘’case’’ skulle respondenterna få möjligheten att kunna sätta sig in i en situation 

och utifrån den hade de fått uttala sig hur de agerat och kunnat tydliggöra sin ledarstil 

genom detta. Det hade gett oss en tydligare bild om hur de agerar i sin ledarstil. Vi tror 

också att vi hade kunnat få mer varierande svar om vi fått intervjua en eller flera 

manliga lärare då vi skulle kunna tänka oss att de ser ledarstilen på ett annat sätt än 

kvinnor. Även att intervjua fler lärare hade kunnat ge oss en bredare syn på olika 

ledarstilar. 

 

Genomförandet av intervjuerna anser vi fungerade bra, respondenterna visste vad det 

skulle handla om och de fick själva välja en trygg miljö på respektive skola för 

genomförandet av intervjun. Vi höll oss inom ungefär samma tidsram under alla 

intervjuer vilket gjorde att transkriberingen och sammanställningen tog ungefär lika 

lång tid för varje intervju. Vi kan dock kritisera oss själva på hur vi utförde intervjun, då 

vi båda två aldrig gjort något liknande tidigare följde vi vår intervjuguide väldigt noga 

och därav kan det vara så att vi ställde lite mindre följdfrågor än vad vi kunnat. Detta är 

något som kan ha påverkat resultatet och de svar vi fick.  

 

8.2 Förslag till vidare forskning 

 

Under tiden vi gjort vår studie som behandlar hur lärare uppfattar sitt ledarskap har vi 

kunnat konstatera att ämnet är brett och att det finns chans till forskning inom samma 
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ämne. Ett exempel skulle kunna vara att ta reda på hur elever uppfattar sina lärare och 

vilken typ av ledare som de föredrar. En annan forskningsfråga kan vara huruvida det 

finns skillnader i hur lärare i fritidshem ser på sin ledarskapsroll i jämförelse med 

fritidspedagoger vars utbildning är några år gammal.   
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Bilagor 

Bilaga A - Studieguiden 

 

Bakgrundsinformation 
Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka åldrar och ämnen undervisar du i? 

Vad arbetar du med samt vilket utbildning har du? 

 

Uppfattning om det egna ledarskapet 
Vad betyder ordet ledarskap för dig? 

Vilken typ av ledarskap använder du dig av i skolan? Hur funkar den i praktiken? 

Hur trivs du i din ledarroll? 

Hur uppfattar du ledarroll från din omgivning? 

Har du känt dig vilsen i din ledarroll någon gång? Hur tog du dig an situationen? 

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

Vilka normer och värderingar är viktiga för dig i klassrummet/elevgruppen? 

Nämn några viktiga egenskaper du anser en lärare bör ha? 

Har du samma ledarstil i alla situationer? Hur anpassar du den? 

Hur utvecklar du ditt ledarskap? 

 

Alternativ till följdfrågor 
Vilka krav uppfattar du att de har ställts på en ledarroll från din omgivning vid ditt 

dagliga arbete? (t.ex. Föräldrar, kollegor elever och övrig personal) 

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

Vilka förhållningssätt anser du att man bör ha som ledare i skolan? 

Hur bör man som ledare tänka på i sitt arbete när det kommer till kommunikation med 

(elever, vårdnadshavare, arbetskollegor)? 

Hur bör man som ledare sköta konflikter i skolan i kontakt med eleven samt kollegorna? 

Hur sätter man gränser för vad som är rätt eller fel i kontakt med elever? 

Vad uppfattar du som ett gott ledarskap respektive dålig ledarskap? 

Påverkas din ledarstil beroende på vilka åldrar du arbetar med? 

Ser du svårigheter i din ledarstil när du arbetar både som fritidsledare samt idrottslärare 

 

  



  
 

II 

Bilaga B - Brev till respondenterna 
 

 
 


