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Abstract  

There is a lot of knowledge today about factors that lead to increased results 

for the students. Nevertheless, in Sweden, we still have a high proportion of 

students who do not reach secondary competence in grade 9. At the school 

where I am principal, an analysis was conducted in the autumn term 2016 for 

a collaboration project with the Swedish National Agency for Education. The 

result of this analysis shows how the team leaders are an unutilized resource, 

whose mission has become more about mediate information from the principal 

to the team and conducting team meetings, than to lead school development 

processes. 

 

In view of this, I ask the following questions: 

 

1) Which leaderships do team leaders practise in different situations? 

2) How can team leaders view for their own mission understands? 

3) In what way do different background variables affect the way the team 

leader practise her leadership? 

 

A number of hypotheses are set up in purpose to try to answer these questions 

and data collection is done by sending questionnaires to team leaders in various 

elementary schools. The background variables tested are: gender, time at 

workplace, time as team leader, how the assignment is assigned, the size of the 

team, first teacher or not, and what head of school the respondent has. 

 

The respondents reads six different scenarios and then take a stand in different 

action options, based on the theories of four different leaderships: abdicated 

leadership, authoritative leadership, communicative leadership, and ethical 

leadership. There is also a fifth option where the respondent is given the 

opportunity an alternative of her own. 

 

The result of the survey shows that the leadershipstyle that team leaders, 

regardless of  background, choose to the highest degree is the ethical-

communicative. Except in scenario 1 which is about managing a case where a 

colleague does not comply with the norms and values of the school. An 

analysis of the result also shows that there must be a clear mission statement 

with a clear mandate that should be known by everyone. This will create 

greater prerequisites for the team leader to lead the necessary processes 

towards increased goal achievement. 

 

Keywords: team leader, leadership, work team, authoritarian leadership, 

abdicated leadership, communicative leadership, ethical leadership 
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Sammanfattning 

Det finns idag mycket kunskap om vilka faktorer som leder till ökat resultat 

för eleverna. Trots det har vi i Sverige fortfarande en hög andel elever som inte 

når gymnasiebehörighet i årskurs 9. På den skola jag är verksam som rektor 

gjordes en nulägesanalys höstterminen 2016 inför ett samverkansprojekt med 

Skolverket; resultatet av den analysen visar på hur arbetslagsledarna är en 

outnyttjad resurs. Deras uppdrag har mer kommit att handla om att förmedla 

information från rektor till laget och att leda lagmöten, än att leda 

skolutvecklingsprocesser. 

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor:  

1)   Vilket ledarskap utövar arbetslagsledare i olika situationer? 

2)   Hur kan arbetslagsledarens syn på det egna uppdraget förstås? 

3)   På vilket sätt påverkar olika bakgrundsvariabler hur arbetslagsledaren 

utövar sitt ledarskap? 

Ett antal hypoteser ställs upp i syfte att försöka besvara frågorna och 

datainsamling sker genom att en enkät skickas ut till arbetslagsledare i olika 

grundskolor. De bakgrundsvariabler som prövas är: kön, tid på arbetsplatsen, 

tid som arbetslagsledare, hur uppdraget tilldelats, storleken på laget, 

förstelärare eller inte, och vilken huvudman respondenten har.  

Respondenterna får läsa sex olika scenarier och därefter ta ställning till olika 

handlingsalternativ, utformade utifrån fyra olika teorier om ledarskap: 

abdikerat ledarskap, auktoritärt ledarskap, kommunikativt ledarskap och etiskt 

ledarskap. Det finns även ett femte alternativ där respondenten har möjlighet 

till ett eget alternativ.  

Resultatet av undersökningen visar att den ledarskapsstil som arbetslagsledare, 

oberoende av bakgrund, i högsta grad väljer är den etiskt-kommunikativa 

ledarskapsstilen, förutom i scenario 1. Vilket handlar om att hantera ett ärende 

där en kollega inte följer de normer och värden som finns för skolan. Vidare 

visar en analys av resultatet att det behöver finnas en tydlig 

uppdragsbeskrivning med ett tydligt mandat som ska vara känt av alla. Då 

skapas större förutsättningar för arbetslagsledaren att leda de nödvändiga 

processerna mot ökad måluppfyllelse.  

 

Nyckelord: arbetslagsledare, ledarskap, arbetslag, auktoritärt ledarskap, 

abdikerat ledarskap, kommunikativt ledarskap, etiskt ledarskap 
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Förord 

Det är en resa att skriva en uppsats. Den här uppsatsen är inget undantag. Jag 

har under den här resan lärt mig mycket, dels om det ämne jag valt att 

studera, dels om hantverket i att genomföra en undersökning, sammanställa 

den och sedan analysera resultatet.  

 

Det har även varit en resa där jag lärt mig mycket om mig själv, om att tackla 

utmaningar som dyker upp på vägen och om att inte ge upp. Nyttiga 

kunskaper att ta med vidare i livet, och vidare till nästa kurs.  

 

Jag vill tacka alla dem som har trott på mig, som har stått vid min sida och 

uppmuntrat mig att orka gå vidare när jag har tvivlat.  

 

Utan er hade det inte varit möjligt. 

 

Tack!  
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1 INLEDNING  

I december 2016 publicerades resultatet från den senaste PISA-

undersökningen (Skolverket, 2016). Efter att resultatet i svensk skola sedan år 

2000 stadigt gått neråt hade det nu vänt i matematik, naturvetenskap och 

läsförståelse. Trots denna uppgång i resultaten, enligt PISA, är det knappt 13% 

av eleverna som år 2016 inte når gymnasiebehörighet. Skillnaden är stor 

mellan olika elevgrupper, vilket tyder på att skolan misslyckas med det 

kompensatoriska uppdraget: ”En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” 

(Skollagen 1 kap 4§) PISA-rapporten visar också detta, när det gäller 

likvärdigheten i skolorna är resultatet för svenska skolor fortsatt lågt. Vilket 

signalerar att skolan även misslyckas med sitt kompensatoriska uppdrag. 

 
      I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever  

ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara 

att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig  

       utbildningen. (SkolL 1 kap. 4§).      
 

Under 2000-talet har mycket hänt i svensk skola; ny skollag, ny läroplan och 

ett nytt betygssystem är olika reformer som har genomförts i hopp om att 

elevernas resultat ska höjas. Diskussionerna kring vad som är det bästa för att 

eleverna ska nå måluppfyllelse är många, och inför det stundande valet är skola 

och utbildning en av de viktigaste frågorna enligt olika opinionsmätningar 

(Demoskop, publicerad på expressen.se 2018-03-22; Novus, publicerad på 

svt.se 2018-03-04).  

 

Det har under de senaste åren publicerats flera studier om vad som leder till 

bättre resultat för eleverna (t ex Hattie, 2012). Trots all kunskap som finns har 

vi fortfarande alltför många skolor i Sverige där eleverna inte når 

gymnasiebehörighet i årskurs 9.  

 

På den skola jag är verksam som rektor genomförde vi höstterminen 2016 en 

nulägesanalys inför att vi blivit utvalda av Skolverket för att delta i det av 

regeringen beslutade Samverkan för bästa skola1.  I analysen kommer vi fram 

till två problemområden: vi har låga betygsresultat2 och vi brister i det 

systematiska kvalitetsarbetet. I den analysen återkommer vi till arbetslagens 

roll, och då främst arbetslagsledarens funktion; det är en funktion som kan 

utvecklas för att på ett mer optimalt sätt ta en aktivt processdrivande del i en 

skolas utvecklingsarbete. Det är idag ofta en outnyttjad resurs som med ett 

tydligt uppdrag att leda utvecklingsprocesser skulle kunna bidra till att skolan 

                                                 
1http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/06/uppdrag-om-samverkan-for-basta-

skola/ 
2 Det handlar dels om att allt för många elever inte når gymnasiebehörighet, dels om att inte 

hela betygsskalan används fullt ut, vilket tyder på att vi inte heller ger förutsättningar för elever 

att nå de högsta betygen, eller på att vi behöver höja vår kompetens kring betyg och 

bedömning. 

http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/06/uppdrag-om-samverkan-for-basta-skola/
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/06/uppdrag-om-samverkan-for-basta-skola/
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blir den lärande organisation den behöver vara för att kunna utföra det uppdrag 

som regleras i bland annat Lgr 11 (Skolverket, 2016, s 11): 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. 

Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska 

ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att 

skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, 

resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett 

sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och 

i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället.  

Skolan har ett uppdrag där det tydligt står att ”ett aktivt samspel” (Skolverket, 

2016, s 11) krävs för att det ska kunna genomföras. Ett aktivt samspel kan ske 

i ett arbetslag och arbetslaget behöver en ledare som ges förutsättningar att ta 

ansvar för att samspelet leder mot tydliga mål och resultat.   

 

Timperley (2013) definierar skillnaden mellan professionellt lärande och 

professionell utveckling så som att det senare är något som läraren deltar i, 

medan det tidigare kräver att lärare är aktiv i utvecklingen. Den fråga som hela 

tiden driver mig är frågan om hur det vi gör i skolan ska gynna elevernas 

utveckling mot kunskapsmålen. Det är i klassrummet det ska ske; det är 

elevernas måluppfyllelse och deras möjlighet till att få en meningsfull framtid 

som ska vara det som driver skolutvecklingen framåt.  

1.1 Bakgrund 

Under de år jag har jobbat i skola, först som lärare, och nu som rektor, har 

arbetslagen, på de olika skolorna jag har varit verksam i, varit organiserade på 

olika sätt, storleken har varierat, och indelningen har skiftat beroende på 

skolornas behov. De arbetslagen har alla haft en arbetslagsledare, och 

gemensamt för dessa har varit att deras främsta funktion har varit att fungera 

som informationsbärare mellan skolledning och arbetslag. Om 

arbetslagsledaren har ett tydligt uppdrag där det även finns ett mandat att driva 

processer ges förutsättningar att utöva ett ledarskap som leder till att resultaten 

förbättras.  

 

Liljenberg (2018) skriver om ledningsuppdrag för lärare: 

 
       Utan tydlig uppdragsbeskrivning och mandat tenderar lärares ledningsuppdrag att 

       bli begränsade till information, administration och organisering. (s 49) 

 

Vidare skriver hon om vikten av att de lärare som har ett ledningsuppdrag får 

utbildning som är relevant. Läraren behöver även tid och ett tydligt 

sammanhang för att ha möjlighet att utföra uppdraget på ett professionellt sätt. 

Skolledares förståelse för vilka kompetensutvecklingsbehov lärare med 

ledningsuppdrag har skiftar, och även förståelsen för att det ledaruppdrag 

läraren har i klassrummet skiljer sig från uppdraget att leda kollegor 

(Liljenberg, 2018, s 51). Arbetslagsledarens förståelse för uppdraget blir då 

avhängigt skolledarens.  

 



Uppdrag arbetslagsledare  Marika Andersson 

3 

 

För att eleven ska lyckas krävs att lärarna har en samsyn, och att de gemensamt 

strävar efter att utvecklas professionellt (Robinson, 2015). Robinson skriver 

om ett elevnära skolledarskap. Jag tänker att ett elevnära arbetslagsledarskap 

skulle kunna effektivisera den professionella utvecklingen än mer. Där 

skolledarens roll fortfarande ska vara elevnära, och där hen fortfarande aktivt 

ska leda utvecklingsarbetet, men där arbetslagsledarens roll förtydligas, för att 

det gemensamma arbetet i arbetslagen ska hålla ett professionellt fokus, med 

ett professionellt ansvar för det uppdrag skolan har.  

 

En skola är en komplex verksamhet, där rektor ansvarar för många 

medarbetare, och många elever. Att kunna vara en närvarande och aktiv ledare 

i den pedagogiska vardagen blir många gånger problematiskt och där har 

arbetslagsledaren en viktig funktion att fylla. Min nyfikenhet handlar om hur 

arbetslagsledare själva förstår sitt uppdrag, då det är utifrån deras egen 

förståelse det blir möjligt att utveckla rollen. Sandberg och Targama (1998) 

skriver om att ”personers gemensamma förståelse för sitt arbete” (s 90) blir det 

som bör ligga till grund för en grupps kollektiva utveckling. Finns det en 

gemensam förståelse för uppdraget att leda arbetslag bland arbetslagsledare?  

1.1.1 Arbetslag 

För att på bästa sätt kunna lyckas med det uppdrag skolan har behöver lärare 

och övrig personal på skolan samarbeta. Redan i Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 

1969) står det om vikten av samverkan för att nå bästa resultat.  

 
En god samverkan i skolan är alltså ett betydelsefullt mål i sig själv. Samtidigt 

ökar den möjligheterna inte endast till ett väl fungerande och resultatrikt 

skolarbete utan också till trivsel för alla. (ibid, s 27) 

I regeringens proposition om skolans inre arbete m.m. (SOU, 1975/76:39) 

föreslås att skolor ska organiseras i arbetslag, mot tidigare enlärarsystem. 

Argument för detta är bland annat att det finns ett värde i att en lärare inte står 

ensam inför olika uppgifter, att elever ges möjlighet att välja mellan olika 

vuxna och att ett lagarbete kan leda till förbättrad undervisningskvalitet genom 

”ökad individuell stimulans till läraren” (ibid, s 78). Invändningar mot att 

arbeta i arbetslag är till exempel att det kan upplevas som ett tvång för lärarna 

att arbeta i lag och att det skulle kunna försvåra den individuella lärarens 

helhetsbild på eleven (SOU, 1975/76:39). Vid den här tiden handlade 

argumenten mot arbetslag även om att lärarutbildningen var utformad utifrån 

att läraruppdraget är ett individuellt uppdrag.   

 

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och det behövs ett samarbete för att 

skolan ska kunna leva upp till Skollagens krav:  

 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. (SkolL, 1 kap 4§). 
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Genom att organisera skolan i arbetslag där lärare med olika kompetens och 

erfarenhet tillsammans planerar och utvecklar verksamheten, ökar möjligheten 

till att eleven får den utbildning hen har rätt till enligt de styrdokument skolan 

har att följa. I Lgr 11 (Skolverket, 2016)  poängteras hur bland annat ”ett aktivt 

samspel mellan skolans personal och elever” (ibid, s 11) krävs för att skolans 

verksamhet ska kunna följas upp, utvärderas och utvecklas. 

 

För att det ska vara möjligt att på ett effektivt sätt utföra det uppdrag skolan 

ska göra, och arbeta för elevernas lärande och kunskapsutveckling räcker det 

inte med att bara organisera skolan i arbetslag; det krävs även att 

arbetslagsledarens roll som pedagogisk ledare behöver vara tydlig.  

1.1.2 Ledarskap 

När jag utbildade mig till simtränare i början av 1980-talet presenterades olika 

teorier om ledarskap, och mitt intresse för hur ledarskapet påverkar gruppen 

väcktes. De olika ledarskapsstilar som behandlades på de utbildningar jag gick 

var auktoritärt, abdikerat, också kallat laissez-faire, och demokratiskt 

ledarskap. Svedberg (2012) refererar till Lewins studie (1938) där en grupp 

barn möter dessa tre olika ledarskapsstilar. Lewin kommer fram till att 

gruppens agerande är avhängigt ledarens. Från detta mitt första ledaruppdrag 

har det följt mig, att ledarens agerande påverkar gruppen.  

 

I Lewins resonemang är den auktoritära ledaren och den demokratiska ledaren 

varandras motpoler (Svedberg, 2012). I den här uppsatsen ställs auktoritär 

respektive abdikerad ledarskapsstil mot varandra. Den auktoritära ledaren styr 

i detalj, och förväntar sig lydnad av sina följare, medan den abdikerade agerar 

tvärtom, passivt och med otydliga mål (ex Svedberg, 2012; Nilsson, Nilsson 

och Pettersson, 2014; Bakka, och Fivelsdal, 1999; Forslund 2009). Både med 

en auktoritär eller en abdikerad ledare skapas osäkerhet i gruppen. Under ett 

auktoritärt ledarskap handlar det om att gruppen blir osjälvständig på grund av 

brist på tillit från ledaren, och där ledaren bestämmer aktiviteterna mot målen; 

med ett abdikerat ledarskap blir osäkerhet hos gruppen följden av obefintlig 

ledning (Bakka och Fivelsdal, 1999).  

 

Från Lewins tre olika ledarskapstyper har det utvecklats en mängd olika 

teorier. Organisationers olika förutsättningar, sociala, kulturella och 

materiella, kräver olika ledarskap (Svedberg, 2012). Pedagogiskt, dynamiskt, 

resultatinriktat, didaktiskt, coachande är endast några av de olika 

ledarskapstyper det talas om idag (ibid). 

 

I min undersökning väljer jag att, förutom auktoritärt och abdikerat ledarskap, 

använda mig av teorier om kommunikativt och etiskt ledarskap. Det är två 

teorier som är aktuella, och som, enligt mig, utgår från den demokratiska 

ledarskapsstilen, med klara mål, där kommunikation med gruppen leder till en 

känsla av gemenskap och delaktighet. Dessa båda teorier placeras mellan 

auktoritärt och abdikerat ledarskap. Det kommunikativa ledarskapet, även om 

det tillsammans med etiskt ligger i mitten på en skala, ligger närmare det 

auktoritära ledarskapet, medan det etiska ledarskapet ligger närmare det 
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abdikerade. Detta för att jag i min tolkning av det etiska ledarskapet i skolan 

ser att det omsorgsetiska perspektivet får ett stort utrymme i skolan. Det 

perspektivet kan leda till att ledaren abdikerar då omsorgen om laget prioriteras 

framför uppdraget. 

 

Det går att se likheter i teorierna om det etiska respektive det kommunikativa 

ledarskapet, Nilsson, Nilsson  och Pettersson (2014) använder sig av en box 

med de färdigheter som definierar ”Det goda ledarskapet”: förändring, 

gruppdynamik, kommunikation, relationer och värderingar (ibid s 21). 

Färdigheter som finns i både det etiska och det kommunikativa ledarskapet. 

Diskrepansen mellan det kommunikativa ledarskapet och det etiska 

ledarskapet är att det hos den etiska ledaren finns en tydlig moralisk kompass, 

som avspeglar sig i handlandet. Yidong och Xinxin (2012) beskriver detta som 

”moral beliefs”, där värderingar och en vision ligger till grund för ledarens 

agerande.  

1.2 Syfte 

Jag är nyfiken på hur arbetslagsledaren leder processer som kan bidra till 

utveckling av undervisningen. Det handlar om att leda sina kollegors lärande, 

vilket i sig kan leda till komplikationer i arbetslaget. Uppdraget skulle med ett 

tydligt ledaruppdrag kunna leda till konflikt med kollegorna då det kan 

uppfattas som att arbetslagsledaren närmar sig skolledningen, vilket kan ses 

som ett hot mot den kollegiala gemenskapen. Detta kan jämföras med 

försteläraruppdraget där läraren som har uppdraget närmar sig skolledningen 

på ett liknande sätt, där försteläraren kan möta motstånd hos kollegorna till 

exempel i form av ironi (Hjalmarsson och Löfdahl Hultman, 2016).  

 

Min egen erfarenhet av arbetslagsledare, som jag skriver inledningsvis, är att 

de allt för ofta enbart blir en informationsbärare mellan skolledning och 

kollegor, vilket inte leder till skolutveckling. I vissa skolor jag har jobbat på 

har det även funnits ett motstånd mot att arbetslagsledaren har ett tydligt 

mandat att driva skolutveckling; vilket jag tolkar som att det hos övriga 

kollegor kan finnas en oro över att lagledaren närmar sig skolledningen.  

 

I föreliggande studie undersöks hur arbetslagsledaren väljer att agera utifrån 

olika givna situationer. Det olika handlingsalternativen är kopplade till olika 

ledarskapsstilar, då det är ledarrollen i uppdraget som är i fokus. Ser 

arbetslagsledaren själv på sitt uppdrag som ett uppdrag där hen leder sina 

kollegor? 

 

Jag vill också få svar på frågan hur, eller om, olika oberoende bakgrunds-

variabler påverkar arbetslagsledarens agerande.  

1.3 Forskningsfråga och hypoteser 

Utifrån ovanstående syfte är mina frågeställningar följande: 
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1)   Vilket ledarskap utövar arbetslagsledare i olika situationer? 

2)   Hur kan arbetslagsledarens syn på det egna uppdraget förstås? 

3)   På vilket sätt påverkar olika bakgrundsvariabler hur arbetslagsledaren 

utövar sitt ledarskap? 

Utifrån frågeställningarna och de bakgrundsvariabler som ingår i studien ställs 

följande hypoteser:  

 

1)    Män väljer i högre grad ett kommunikativt ledarskap än kvinnor och 

de ligger närmare det auktoritära ledarskapet än det abdikerade. 

2)    Dem som har jobbat länge på arbetsplatsen väljer ett etiskt ledarskap i 

högre grad än dem som har jobbat kortare tid. 

3)    Hur lång tid arbetslagsledaren har haft uppdraget påverkar valet av 

ledarstil, ju längre tid desto högre grad av ett kommunikativt ledarskap.  

4)    Den som har fått uppdraget tilldelat av rektor väljer i högre grad ett 

kommunikativt ledarskap än den som blivit utsedd av det egna 

arbetslaget.  

5)    Den som har ett större arbetslag väljer i högre grad ett kommunikativt 

ledarskap än den som har ett arbetslag med få lärare.  

6)    Förstelärare som i uppdraget har att leda arbetslag väljer i högre grad 

ett kommunikativt ledarskap än dem som inte är förstelärare. 

7)    Har arbetslagsledaren en kommunal huvudman väljer hen i högre grad 

ett abdikerat ledarskap än den som har en fristående huvudman.  
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT  

I följande kapitel presenteras tidigare studier och forskningsresultat som knyter 

an till arbetslag och ledarskap. De databaser som har använts är bland andra 

Libris, DIVA, Academic Search Elite och ERIC. Sökord som har använts är  

arbetslag, skolorganisation, ledarskap, pedagogiskt ledarskap, auktoritärt 

ledarskap, abdikerat ledarskap, etiskt ledarskap och kommunikativt ledarskap. 

I internationella databaser är sökorden schoolteam, schoolorganization, 

leadership, pedagogical leadership, authoritarian leadership, abdicated 

leadership, ethic leadership och communicative leadership.  

2.1 Arbetslag 

För att en skola ska lyckas med sitt uppdrag att leda eleverna till måluppfyllelse 

krävs samarbete mellan lärare, och övrig personal. Samarbete leder till ökad 

samsyn, vilken är en av de förutsättningar som krävs för att en skola ska lyckas 

med uppdraget.  

 

Ahlstrand har i sin doktorsavhandling (1995) följt fyra lärarlag under ett år, 

hon har deltagit som observatör på deras konferenser och samlat in ytterligare 

data genom intervjuer av några av lärarna samt dagboksanteckningar som förts 

av alla lärare. Resultatet i Ahlstrands avhandling visar att lärare vill ha kvar 

friheten det innebär att själv få äga sin undervisning, men att de samtidigt 

upplever ett behov av samarbete där det ges möjlighet att få hjälp av varandra. 

Främst handlar det om elevvård, där lärare ser att arbetet underlättas om det 

finns ett gemensamt synsätt kring eleverna.  

 

Trots att Ahlstrands avhandling är drygt 20 år gammal är den fortfarande 

aktuell; den visar på en av svårigheterna med att få till stånd ett samarbete som 

fungerar brett och långsiktigt i skolan. Det finns fortfarande en kultur som 

innebär att läraryrket är ett ensamarbete och att det är läraren som äger 

undervisningen i det egna klassrummet.  

  

Blossing (2008) undersökte 35 skolors utveckling under åren 1980 -2001. I 

resultatet kommer han bland annat fram till att ett arbetslag behöver vara ett 

arbetande lag för att elevernas resultat ska höjas. Ett arbetande lag är det när 

medlemmarna använder sig av ett kollegialt lärande för att utveckla 

undervisningen. Det är en styrka när olika erfarenheter möts och om alla 

arbetar tillsammans underlättas arbetet med elevvård, konflikthantering och 

omvärldskontakter. Arbetslaget blir en stark resurs där den gemensamma 

kompetensen leder till att professionen stärks, vilket i sin tur leder till att 

förbättringar kan ”spridas till många klassrum och elever” (ibid s 94). Blossing 

skriver om en kollektiv arbetsorganisation där ansvaret för verksamheten delas 

av både lärare och skolledare, där skolledaren genom sitt ledarskap visar vägen 

(ibid).  
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Jarl, Blossing och Andersson (2017) presenterar resultatet från ett 

forskningsprojekt där de studerat åtta skolors organisering över tid. Till 

projektet valdes fyra framgångsrika respektive fyra icke framgångsrika skolor 

ut. Datainsamlingen har bestått av intervjuer med rektorer och lärare på de 

aktuella skolorna, både dem som jobbade vid den tid intervjuerna 

genomfördes, men även rektorer och  lärare som jobbat på skolorna tidigare. 

Genom studien identifierar de vad som ingår i en framgångsrik skolas 

organisation, respektive en icke framgångsrik skolas. I de framgångsrika 

skolorna ser de att det finns utvecklade ”gemensamma normer som gör 

gällande att samarbete är viktigt” (ibid, s 69), och att det är utifrån elevernas 

resultat skolutveckling sker. I de icke framgångsrika skolorna visar resultatet 

det motsatta, där tar läraren ensam ansvar och där finns det ingen eller liten 

gemensam förståelse för uppdraget. I en av de icke framgångsrika skolorna 

visar resultatet även hur arbetslagsledarens funktion främst fungerat som ”en 

informationskanal från ledningen till lärarna.” (ibid s 121) I stället för att leda 

skolutveckling med elevernas lärande som mål.  

 

En professionell gemenskap, där det finns ett kollegialt arbete runt eleverna, 

leder till ett ökat utbyte av kunskaper och erfarenheter, vilket i sin tur leder till 

att den kollektiva kompetensen höjs hos lärarna. Louis och Marks (1996) 

undersöker huruvida utvecklandet av det kollegiala samarbetet lärare emellan 

leder till positiv effekt för eleverna i klassrummet. Urvalet i Louis och Marks 

undersökning är drygt 600 lärare och knappt 6000 elever. Datainsamlingen 

består av klassrumsobservationer, lärares uppgifter och tillika deras 

bedömningsanvisningar, elevarbeten och fallstudier. Resultatet visar att i 

skolor där det finns en professionell gemenskap, där lärarna samarbetar och 

delar med sig av sina kunskaper, når eleverna högre resultat. Det leder även till 

att stödet till eleverna stärks; det blir en social gemenskap som gagnar lärandet.  

 

I en artikel beskriver Liljenberg (2013) hur tre skolor genomförde olika försök 

för att utveckla samarbetet och det gemensamma lärandet. Undersökningen 

söker svar i hur det går att lyckas med att skapa mening i det gemensamma 

lärandet hos lärarna. Den genomfördes i form av flerfallstudier och 

datainsamlingen skedde med mötesobservationer och därefter intervjuer, både 

individuella och i grupp. I resultatet kommer Liljenberg fram till hur de 

institutionaliserade förståelseramarna för samarbete är avgörande, och att det 

är av betydelse huruvida åsiktsskillnader accepteras eller ej. Två av skolorna 

lyckas med att skapa mening och det Liljenberg ser som avgörande i dessa 

skolor är att det finns en tydlighet i rutinerna för arbetet och att det finns 

utsedda ledare som kan leda de nödvändiga utvecklingsprocesserna.  

2.2 Ledarskap 

Ledarskap handlar både om auktoritet och legitimitet. Ledaren har auktoritet 

att leda en grupp, men behöver även legitimiteten hos gruppen, att gruppen 

även väljer att följa ledaren. I följande avsnitt görs nedslag i olika studier om 

ledarskap som på olika sätt visar på vad som är framgångsrikt respektive icke 

framgångsrikt ledarskap. 
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Gini (1997) undersöker olika delar i att vara ledare, “the process of leadership, 

the person of the leader and the job of leading” (s 323). Där han menar att 

delarna kombineras till ett ledarskap. Han definierar ledarskapet som en makt- 

och värdeladdad relation mellan ledaren och följarna. Där ledarskapet alltid är 

moraliskt i den mening att alla ledare har en vision som hen vill att gruppen 

följer. Utifrån ledarens förmåga att få gruppen att följa ligger makten. Gini 

avslutar artikeln med att lyfta Alexander den store som exempel, en ledare som 

lyckades med att förmedla sin vision och genom att vara delaktig få gruppen 

att följa honom (ibid). I skolans kontext handlar det om att arbetslagsledaren 

ska vara en i gruppen, som både leder laget mot skolans gemensamma mål, 

och är delaktig i arbetet mot dessa mål.  

 

Det Alexander den store lyckades förmedla till sina följare är tillit, och han gör 

det genom att vara delaktig och kommunicera en tydlig vision och får på så 

sätt med sig sina soldater. Berson, Da’as och Waldman (2015) resultat, efter 

att ha prövat hur ett karismatiskt ledarskap får effekt på ett lärande klimat, visar 

att just tillit i gruppen är en styrka som gör att ledarens agerande sammanlänkas 

med det lärande klimatet. Vilket stämmer överens med det Gini (1997) 

beskriver med Alexander den store som exempel. I skolan kan 

arbetslagsledaren vara den ledaren som skapar tillit i gruppen genom att leda, 

och vara delaktig, i processer och förmedla skolans vision. På det sättet kan 

hen lyckas med att skapa en teamkänsla, som i sin tur leder till att det blir effekt 

i klassrummet. En arbetslagsledare som enbart förmedlar information från 

skolledningen bidrar kanske inte till det lärande klimatet jag efterlyser i 

klassrummet.  

 

Ett annat sätt att se på ledarens förmåga att få med sig gruppen är att studera 

följarna, vilket Kipting Kiplangat (2017) gör i en undersökning där de 

använder sig av både kvalitativ och kvantitativ metod i form av frågeformulär, 

intervjuer och dokumentgranskning. Det han studerar är vilket ledarskap som 

leder till nöjdhet hos lärare på universitet i Kenya. Kiplangat  tittar på fyra olika 

ledarstilar: exploaterande och välvilligt auktoritärt ledarskap, konsultativt 

ledarskap och delaktigt ledarskap. Resultatet visar att universitetslärarna 

föredrar att jobba under en ledning vars val av ledarskapsstil är det 

konsultativa, där de upplever att det leder till en laganda där personliga 

egenskaper och förmågor tas till vara bland annat (ibid). Även det delaktiga 

ledarskapet skattas högt och leder till nöjdhet på jobbet. Däremot vill de inte 

jobba under ett auktoritärt ledarskap som de menar är själviskt och inhumant.  

 

Ledarens delaktighet och förmåga att kommunicera återkommer i Ärlestigs 

avhandling (2008). Ärlestig presenterar ett femårigt projekt där huvudtemat 

handlar om rektorer och lärares kommunikation, med syftet att studera hur 

struktur, kultur och ledarskap relaterar till skolans resultat. Projektet är 

tvärvetenskapligt med forskare och doktorander från olika fakulteter på tre 

olika universitet. Forskarna intervjuade rektorer och lärare och var även med 

på lektioner, i korridorer och personalrum i syfte att observera kulturen på 

skolorna. Resultatet visar bland annat att lärare önskar att rektor i sin 

kommunikation med dem har fokus på det som händer i klassrummet. Ärlestig 
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ser att rektorer i de framgångsrika skolorna utövar ett pedagogiskt ledarskap 

och är delaktiga i det som händer i klassrummet genom att kontinuerligt följa 

upp och ge feedback kopplat till undervisningen. Till skillnad från de mindre 

framgångsrika skolorna där kommunikationen mer handlar om att förmedla 

information. I den här uppsatsen är det arbetslagsledarens pedagogiska 

ledarskap som undersöks, där det i det distribuerade ledarskapet eventuellt kan 

leda till att det blir en större effekt i klassrummet.  

 

Förutom att ledaren kommunicerar tydliga visioner behövs också struktur och 

tydlighet i verksamheten. Blossing (2013) undersöker förändringsagenter 

roller och de implementeringsprocesser som följer med införandet av dessa. 

kommer fram till när han undersöker förändringsagenters roller och de 

implementeringsprocesser som följer med införandet av dessa. 

Undersökningen genomfördes i form av ett aktionsforskningsprojekt under tre 

år i tre olika kommuner och datainsamlingen skedde i huvudsak genom att 

förändringsagenterna och projektledarna har skrivit loggböcker, samt med 

intervjuer av rektorer på deltagande skolor. Blossings resultat visar på vikten 

av struktur och tydlighet i organisationen och att det även finns en tydlighet i 

förändringsagentens uppdrag. Förändringsagenten, som kan vara 

arbetslagsledaren enligt mig, ska i sitt uppdrag ha fokus på 

utvecklingsprocesser som ska leda till förändring som gör skillnad för 

eleverna. 

 

Ytterligare ett perspektiv läggs av Ludvigsson (2009) som i sin avhandling 

gjort fallstudier i tre olika skolor. Datainsamlingen har bestått av 

fältanteckningar från observationer av formella möten mellan skolledare och 

lärare, intervjuer av skolledare och lärare samt insamling av dokument som 

använts för att inhämta information om de olika skolorna. Hennes resultat visar 

på att ledarskap är något som lärare och skolledare samproducerar; analysen 

hon gör pekar bland annat på det betydelsefulla i att lärare och skolledare delar 

en ”gemensam begreppsvärld” (ibid s 156) för att ”förstå varandra när de 

kommunicerar” (ibid). Det samma bör kunna gälla i relationen arbetslagsledare 

och kollegor. 

 

Sammanfattningsvis visar ovanstående undersökningar på hur ett 

framgångsrikt ledarskap präglas av tydliga strukturer, vilket bland annat 

innefattar ett tydligt uppdrag, en förmåga att kommunicera verksamhetens 

visioner och att vara delaktig tillsammans med gruppen. Då skapas 

förutsättningar för ett utvecklingsarbete som ger effekt; i skolans värld handlar 

det om att det leder till resultat för den enskilda eleven. 

2.3 Min undersökning 

I de undersökningar som idag finns om organisation och ledarskap i skola 

saknar jag forskning som direkt handlar om arbetslagsledarens roll, och hens 

förståelse av uppdraget.  
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Det finns forskning om arbetslag och om skolledare. Det finns forskning om 

organisationer och ledarskap. Idag finns det även studier om 

försteläraruppdraget, men det saknas studier om relationen arbetslagsledare 

och arbetslaget, om hur arbetslagsledarens ledarskap leder till utveckling som 

gynnar elevernas lärande och kunskapsutveckling.  

 

Blossing (2013) skriver om förändringsagenters roll i skolutvecklingen om att 

kommande undersökningar ”behöver fokusera på relationer mellan 

förändringsagenter och rektorer” samt ”den individuella agentens arbete som 

en del av ett kollektivt förändringsagentskap” (ibid s 170). Blossing (2013) 

lyfter även fram att det saknas studier om det distribuerade ledarskapets effekt 

i relation till elevernas resultat. Det är i det mellanrummet min undersökning 

tar plats; jag vill veta hur arbetslagsledarna själva tolkar sitt uppdrag. Det är en 

pusselbit att lägga till de resultat som idag finns utifrån studier om skolors 

organisering och ledarskap.  
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3 TEORI 

I följande kapitel beskrivs olika teorier om arbetslag och ledarskap. Här tas 

även de fyra ledarskapsteorier upp som används som utgångspunkt i 

konstruktionen av studiens enkät: auktoritärt, abdikerat, etiskt och 

kommunikativt ledarskap.  

3.1 Arbetslag 

I en hierarkisk organisation, som idag bland annat kallas för linjeorganisation, 

är det bland annat ”ordning, kontroll och disciplin” som är ledorden (Svedberg, 

2012, s 232). En del av den kritik som finns mot hierarkiska organisationer 

handlar om att det bli ineffektivt och trögarbetat. Svedberg menar att det i det 

här sammanhanget sker en förväxling mellan hierarki, som är en form, och 

byråkrati, som är formens funktion. Den kritik som finns handlar bland annat 

om den regelstyrning som omgärdar byråkratin, Svedberg menar att det blir ett 

självändamål att följa reglerna. I stället för att fokusera på målet, och se regler 

som ett stöd på vägen. Det blir inte givet att det är dem som har kunskapen 

som ges möjlighet att vara delaktig i beslut, utan det blir en organisation där 

det blir viktigare att följa den linje som finns.  

 

Ett annat dilemma är den kontroll som följer med detta regelverk, en kontroll 

som leder till motstånd, som leder till mer kontroll, och så vidare (Svedberg, 

2012, s 237f). I de flesta organisationer finns inslag av hierarki, vilket faller 

sig rätt naturligt då det trots allt oftast finns en chef, som är lönesättande och 

som på olika sätt bedömer medarbetarnas insatser.  

 

Teamorganisationer är ytterligare en organisationstyp som Svedberg (2012) 

beskriver, där det är arbetslagen som står i fokus. En organisation där 

samarbete och självständighet råder, och där chefens uppdrag blir att ”stödja 

och motivera sina medarbetare och få dem att känna delaktighet och ta ansvar” 

(ibid, s 246). I en sådan organisation blir gruppledaren, arbetslagsledaren, 

viktig, då det är hen, som tillsammans med gruppen, bestämmer vad som ska 

utföras, och hur, utifrån de ramar som givits. En styrka i att organisera en 

verksamhet i team är att den stödjer både arbets- och relationsdimensionen, 

den enskilda medarbetaren får en social tillhörighet och gruppens olika 

kompetenser nyttjas, förhoppningsvis, på ett sätt som leder till ökad effektivitet 

och minskad stress. En risk med teamorganisationer är att djupkunnandet 

försvinner då spetskompetens placeras ut i olika grupper.  

 

Granström (1990) beskriver modellen lagarbetsorganisation, där verksamheten 

organiseras horisontellt, till skillnad från en hierarkisk organisation. I en sådan 

organisation är det en grupp människor som bär ansvar för olika 

arbetsuppgifter i stället för en enskild. Enligt Granström krävs det att fyra 

villkor är uppfyllda för en lagarbetsorganisation: 

 

1)  Horisontell problemlösning och ansvarsfördelning.  
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2)  Problem- och uppgiftsstyrning.  

3)  Gruppspecifika lösningar. 

4)  Ingen är klar förrän gruppen är klar. 

(ibid, s 14 f) 

En förutsättning är också att det finns en ledningsgrupp som ansvarar för 

”samordning och utvärdering, för målsättnings- och resursfrågor.” (Granström, 

1990, s 14) Det krävs tydlighet i uppsatta mål, rollfördelning och 

befattningsbeskrivningar där var och en på skolan är väl införstådd i 

verksamhetens uppdrag. I en lagarbetsorganisation förskjuts den individuella 

makten både från skolledning och den enskilda läraren till kollektivet 

arbetsenheten. Mandat och befogenheter som följer med måste vara beskrivna 

för att möjliggöra ett meningsfullt arbete. 

 

Ohlson (2004) skriver om hur arbetslagens funktion blir social, att det blir ett 

forum där lärarna ges utrymme att ventilera sin ”besvikelse, frustration och 

oro” (ibid, s 57). Där lagledarens uppgift blir att förmedla ”information från 

ledning till arbetslaget.” (ibid) Vilket, enligt mig, leder till att lagledaren blir 

en outnyttjad resurs. Om lagledaren ges ett tydligt mandat till att leda de 

processer som krävs för att det ska gynna elevernas lärande blir arbetslaget ett 

arbetande lag, i stället för det Ohlson skriver om ett socialt lag.  

 

Om det sker en reell samverkan i arbetslaget förväntas det leda till 

skolutveckling och ökad professionalism hos lärarna (Apelgren, 2004). 

Apelgren skriver om samarbete mellan olika skolformer, och att ett hinder för 

den samverkan ofta ligger i den kultur som råder på skolan där gamla 

traditioner kan vara svåra att bryta. Jag tror att det samma gäller även inom en 

och samma skolform, och att det, precis som Apelgren skriver (ibid), blir 

viktigt att sätta ord på vilka traditioner som finns på skolan, och vilken 

förståelse var och en har för sitt uppdrag.  

3.2 Ledarskap 

Svedberg (2012) skriver om hur Lewin (1938) ställer auktoritärt ledarskap och 

demokratiskt ledarskap mot varandra. I den här uppsatsen ställs auktoritärt 

ledarskap i motsats till det abdikerade ledarskapet. Där den auktoritära ledaren 

vill ha all kontroll, tar den abdikerade ledarenett steg tillbaka. I det 

demokratiska ledarskapet lyssnar ledaren på gruppen, hen är inte rädd för att 

delegera makt till andra, och vill ha delaktighet och ansvar i gruppen 

(Svedberg, 2012). Många av de olika teorierna kring ledarskap vi pratar om 

idag utgår från det demokratiska ledarskapet, och i den här undersökningen tas 

det etiska ledarskapet och det kommunikativa ledarskapet med.  

 

De teorier jag väljer i den här studien placeras på en linje där teorier om 

auktoritärt ledarskap respektive abdikerat ledarskap blir varsin ytterlighet. 

Mellan dessa båda teorier placeras kommunikativt ledarskap och etiskt 

ledarskap.  
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Auktoritärt -------- Kommunikativt --- Etiskt  -------- Abdikerat 

 

Svedberg (2012) skriver om svårigheten att svara på frågan ”Vad är 

ledarskap?” (ibid, s 269). Vilket även Northouse (2016) menar, han skriver hur 

definitionen av ledarskap har förändrats genom historien, men också att 

begreppet liksom ord som ”democracy, love and peace” (ibid, s 2) har lika 

många definitioner som det finns människor. 

 

Den definition Northouse (2016) väljer att använda i sin bok är: 

 
Leadership is a process whereby an individual influences a group of individuals to   

achieve a common goal. (ibid s 6) 
 

Northouses definition av ledarskap där en individ påverkar en grupp mot ett 

gemensamt mål är den bakgrund som de fyra olika ledarskapsteorier som är 

med i denna undersökning ska ses.  

3.2.1 Abdikerat ledarskap 

I teorier om det abdikerade ledarskapet beskrivs hur ledaren har otydliga krav 

och mål, det finns oklarheter kring ansvarsfrågor och vem/vilka som fattar 

beslut (ex Bakka och Fivelsdal, 1990; Forslund, 2009; Svedberg, 2012). Detta 

leder till otrygghet i gruppen, vilket i sin tur ger utrymme för informella ledare, 

och risken för konflikter är stor.  

 

Sveningson & Alvesson (2010) beskriver laissez faire-ledarskap, som är en 

annan benämning för abdikerat ledarskap. De menar att den ledaren ”tvekar i 

beslutssituationer” (ibid s 22) och attityden till medarbetarna visar på ointresse.  

3.2.2 Auktoritärt ledarskap 

Svedberg (2012) refererar till Lewin (1938) och hans beskrivning av 

auktoritärt ledarskap. Ett ledarskap där ledaren besitter kunskapen och styr 

verksamheten i detalj, vilket leder till medarbetare som blir osjälvständiga och 

likgiltiga. Följden blir en verksamhet där det skapas utrymme för informella 

ledare.  

 

Kiptiony Kiplangat (2017) använder två typer av auktoritärt ledarskap i 

analysen av sin studie, ett välvilligt auktoritativt och ett exploaterande. 

Respondenternas, i Kiptiony Kiplnagats undersökning, beskrivning av det 

auktoritära ledarskapet är en ledare som sätter orealistiska mål, utövar kontroll 

och får medarbetarna att känna sig nedtryckta och begränsade (ibid s 443).  

3.2.3 Kommunikativt ledarskap 

Eriksen (1997) skriver om kommunikativa handlingar, han beskriver hur vi 

kommer fram till olika lösningar genom verbala handlingar, såsom förhandling 

och argumentation till exempel. I det kommunikativa ledarskapet handlar det 

om att förstå kollegornas handlingar och förståelse av uppdraget för att på bästa 
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sätt leda dem mot gemensamma mål. Det är även viktigt att det i arbetslaget 

finns en kommunikationskultur där alla är intresserade av att delta, och där det 

finns ett tillåtande klimat och en vilja att ändra åsikt om någon har ett bättre 

argument än det egna (ibid).  

 

Johansson, Miller & Hamrin (2011) skriver en första rapport utifrån ett 

forskningsprojekt vid Mittuniversitetet. Rapporten ger en definition av 

kommunikativt ledarskap:  

  
 En kommunikativ ledare engagerar, ger och söker återkoppling, involverar 

 medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande.  

3.2.4 Etiskt ledarskap 

Starrat (2012) skriver om etiskt ledarskap med fokus på skolan. Han menar att 

det etiska ledarskapet består av tre delar: ansvar, autencitet och närvaro. 

Ledaren ska förvänta sig det bästa av medarbetarna, och ha förmågan att sätta 

sig in i hur andra människor förhåller sig till olika saker. Att vara skolledare 

innebär ett ansvar för uppdraget, för eleverna och deras vårdnadshavare, och 

ansvaret för medarbetarna. Eleven är i fokus, och det val som görs ska vara 

alternativ som gynnar eleverna mest.  

 

Dessa tre dygder (ansvar, autencitet och närvaro), som Starrat (2012) 

benämner dem är ”grundläggande för den moraliska skolledarens reflektioner 

och handlingar” (ibid s 11),  det finns en dynamik mellan dem och den etiska 

ledaren måste hela tiden vara medveten om dessa för att i sitt ledarskap få 

lärarna att själva använda sig av ett moraliskt ledarskap gentemot eleverna. 

 

I både det etiska och det kommunikativa ledarskapet är kommunikationen 

central. Johansson-Hidén (2017) skriver om hur ”förmågan att verka genom 

dialoger och förmågan att leda dessa är av stor betydelse” (ibid s 50), hon 

beskriver skolledares professionalitet, och hur det kommunikativa ledarskapet 

idag ”utgör en grundbult” i den (ibid).  

3.2.5 En modell – mina definitioner 

Sveningson & Alvesson (2010) presenterar Blake & Moutons ledarskapsmatris 

(1964) där fem olika ledarstilar formas utifrån resultat- respektive 

personorientering (ibid s 23). Dessa fem ledarstilar är: klent ledarskap, 

uppgiftsorienterat ledarskap, trivselorienterat ledarskap, lagorienterat 

ledarskap och lagomorienterat ledarskap. I den här studien väljer jag att 

revidera Blake & Moutons ledarskapsmatris, där de ledarskapsteorier som 

används i denna studie utgår från Blake & Moutons (1964, i Sveningson & 

Alvesson, 2010) ledarstilar. Jag ersätter dem i matrisen enligt nedan, matrisen 

i sin helhet finns i bilaga XII.  

 

Abdikerat ledarskap är otydligt, den som utövar det undviker att fatta beslut 

som kan riskera att leda till konflikter och tar ett steg tillbaka för att låta 

medarbetarna själva bestämma riktning. Ledarskapet präglas av svag styrning, 
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och är inte orienterat varken mot resultatet eller personerna i gruppen, utifrån 

Blake & Moutons modell där det benämns som klent ledarskap. 

 

Auktoritärt ledarskap blir det abdikerade ledarskapets motsats, ledaren vill ha 

kontroll och kräver resultat utan att ta med gruppens åsikter. I Blake & 

Moutons matris är det hög uppgiftsorientering och låg personorientering, det 

är resultatet som prioriteras, uppgiftsorienterat ledarskap enligt deras 

definition. 

 

I ett kommunikativt ledarskap lyssnar ledaren till gruppen och tar in dess 

åsikter inför beslut. Definitionen i denna undersökning innehåller även 

förmågan att leda till handling, och därmed även peka ut en riktning. 

Medarbetarna engageras, och både resultatet och god arbetsmiljö prioriteras. I 

den här uppsatsen ersätter det lagorienterat ledarskap som är Blake & Moutons 

definition.  

 

Det etiska ledarskapet lyssnar också in gruppen inför beslut, men till skillnad 

från det kommunikativa ledarskapet finns här en omsorgsetik som sätter 

medarbetarnas välmående främst. Detta leder i sin tur till att det inte alltid 

resulterar i handling. I ledarskapsmatrisen (Sveningson & Alvesson, 2010) 

placeras det etiska ledarskapet, enligt min definition i både det 

trivselorienterade och det lagomorienterade ledarskapet, som är Blake & 

Moutons definitioner. Ett ledarskap som prioriterar medarbetarnas behov, där 

orienteringen mot resultatet kan riskera att bli mindre viktigt.  

3.3 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Positivism har sina rötter i den naturvetenskapliga traditionen och handlar om 

att förklara världen, medan hermeneutiken är sprungen ur en social- och 

samhällsvetenskaplig tradition där det handlar om att förstå världen ur ett 

objektivt perspektiv (Andersson, 2014). Där positivismen menar att forskaren 

ska distansera sig från objektet som studeras för att på detta sätt kunna beskriva 

världen värderingsfritt, menar hermeneutiken att forskaren ska närma sig 

objektet och att det inte går att vara värderingsfri då vi som människor alltid 

bär med oss våra erfarenheter i alla möten (ibid).  

 

Westerman (2006) skriver i sin artikel om hur positivism och hermeneutik 

oftast ställs emot varandra, och där tolkning av det undersökta är något som 

inte traditionellt hör till den kvantitativa forskningen. Han presenterar en 

hybrid och menar att det inte går att koppla bort den egna tolkningen. Valet av 

frågor, bakgrundsvariabler etcetera utgår alltid från forskarens föreställningar 

av verkligheten, vilket påverkar studien. Westerman skriver om att den 

kvantitativa studien bidrar till vår förståelse av ”psychological phenomena” 

(ibid s 209), därmed blir det en hybrid av de två traditionella teorierna.  

 

Min undersökning faller inom Westermans teori om en hybrid mellan 

positivism och hermeneutik. Utifrån en enkät som består av en del kvantitativa 

frågor och en del öppna frågor som ger kvalitativa svar tolkas resultatet utifrån 
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de hypoteser som ställts. Min utgångspunkt är att öka förståelsen för 

arbetslagsledares förståelse av uppdraget.  

 

Genom en kvantitativ studie söker jag förståelse, och lutar mig mot 

Westermans teori: 

 
 Once we embrace quantitative research as an interpretive process, it  

 becomes clear that we should make significant changes in how we use  

 those methods. (ibid s 209) 

  



Uppdrag arbetslagsledare  Marika Andersson 

18 

 

4 METOD 

I följande avsnitt presenteras val av metod för undersökningen.   

4.1 Val av metod 

I denna undersökning prövas hur bakgrundsvariabler samvarierar i olika 

hypotetiska situationer. Jag väljer enkäten som metod då den ger mig möjlighet 

att nå e större urvalsgrupp än vid personliga intervjuer. En enkät är även enkel 

att distribuera. (Hartman, 2004). 

 

Utifrån de teorier om ledarskap som presenterades i kapitel 3 prövas studiens 

hypoteser; de scenarier som konstruerats i enkäten blir de verktyg som används 

för att komma åt vilka ledarskapsstilar respondenterna använder sig av. 

 

För att få mailadresser till arbetslagledarna på de olika skolorna skickas ett 

mail ut till rektorerna på alla grundskolor i Göteborg där syftet med 

undersökningen beskrivs samt en förfrågan om kontaktuppgifter till 

rektorernas arbetslagsledare, i de fall de har några. Det skickas även ut en 

förfrågan till rektorer som ingår i mitt nätverk och som jobbar i andra 

kommuner. Efter att ha fått kontaktuppgifter till 70 stycken arbetslagsledare 

skickas ett mail till alla dem där syftet än en gång beskrivs, i mailet bifogas 

även en länk till enkäten. Inledningsvis i enkäten finns ett missivbrev för att 

säkerställa att alla respondenter får samma information (Trost 2016, s 110 ff).  

 

I den kvantitativa enkäten får respondenten läsa sex olika scenarier; efter varje 

scenario kommer fyra olika handlingsalternativ där hen får ta ställning till hur 

sannolikt det är att hen väljer var och ett av alternativen. Det finns även ett 

femte alternativ som är ett eget förslag i de fall respondenten inte finner det 

sannolikt att hen skulle välja något av de fasta. Efter varje scenario följer även 

två kvalitativa öppna frågor; i den första frågan ombeds respondenten beskriva 

sitt eget alternativ, i den andra att motivera de val hen gör. Det blir ett 

merarbete att ha med öppna frågor i en enkätundersökning (Hartman 2014), 

men det merarbetet blir en investering då svaren på de frågorna kommer att 

leda till en djupare förståelse för respondenternas svar, och där det i 

förekommande fall kan visa om det finns en överensstämmelse mellan de 

kvantitativa och de kvalitativa svaren.  

4.2 Urval och avgränsning 

Valet är att undersöka vilken ledarskapsstil arbetslagsledare i grundskolan 

väljer i olika fiktiva situationer. Arbetslagsledare i andra skolformer (så som 

förskola, gymnasieskola, vuxenutbildning för att nämna några) skulle kunna 

ingå, men det finns en svårighet i att designa scenarier som fångar det 

gemensamma i de olika skolformerna.  
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Eftersom jag själv har arbetat större delen hittills i grundskola faller det sig 

naturligt att valet för undersökningen blir grundskola.  

4.3 Enkätkonstruktion 

Genom att utgå från läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2016), konstrueras sex 

olika scenarier. För att enkäten ska ligga nära den praktiska verkligheten utgår 

konstruktionen utifrån innehållet under sex av rubrikerna i kapitel 2 (ibid). Lgr 

11 (ibid) är dessutom ett av de styrdokument lärare i grundskolan är ålagda att 

följa, således inte något som går att förhandla bort.  

 

De sex rubrikerna är följande:  

 

1)  Normer och värden 

2)  Kunskaper 

3)  Skola och hem 

4)  Skolan och omvärlden 

5)  Ansvar och inflytande 

6)  Bedömning och betyg 

Efter varje scenario får respondenten ta ställning till fem olika 

handlingsalternativ, fyra av dem är designade utifrån de fyra olika 

ledarskapsteorierna: auktoritärt, abdikerat, kommunikativt och etiskt 

ledarskap. Det femte alternativet är ett, för respondenten, eget alternativ. Detta 

då det är svårt att ha med alternativ som är heltäckande.  

 

De fem olika handlingsalternativen följs av fyra olika svarsalternativ som 

respondenten ska ta ställning till (kodning inom parentes):  

 

•  Helt sannolikt (1) 

•  I hög grad sannolikt (2) 

•  I låg grad sannolikt (3) 

•  Inte alls sannolikt (4) 

Det är kvalitativa variabler där variabelvärdena är diskreta; skalnivån är 

ordinal, det finns en ordning mellan datan, men det går inte att specificera 

skillnaderna mellan enheterna (David & Sutton, 2016). Jag har valt att inte ha 

med ett alternativ av typen ”vet inte” eller ”varken eller” då jag vill att 

respondenten ska ta ställning. 

 

Efter de fem olika handlingsalternativen följer två förtydligande uppmaningar 

där respondenten ges möjlighet att själv formulera sina tankar (Bilaga XI). 

 

Dessa två ger öppna svar av kvalitativ karaktär. Enkäten består således av en 

kvantitativ del och en kvalitativ. I analysen används de kvalitativt öppna svaren 

för att ge en fördjupad förståelse till de kvantitativa resultaten, framför allt till 

de fall där respondenten väljer ett eget alternativ. 
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Nedan följer en beskrivning av de sex scenarierna, där även de fyra 

handlingsalternativen kort refereras.  

4.3.1 Scenario 1 - Normer och värden 

Här får respondenten ta ställning utifrån ett scenario där en kollega bemöter 

eleverna olika beroende på deras socioekonomiska bakgrund. I kapitlet om 

normer och värden står det tydligt vad alla som jobbar i skolan ska göra, där 

arbetet bland annat ska ”utgå från ett demokratiskt förhållningssätt”, och där 

alla ska arbete för att ”diskriminering och kränkande behandling” inte ska 

förekomma på skolorna (Skolverket, 2016, s 12). 

 

Fyra handlingsalternativ följer scenariot, det första handlar om att lämna ifrån 

sig frågan direkt till rektor, det andra att lyssna till kollegan och via samtal ge 

hen en chans till att själv komma fram till en lösning. I det tredje alternativet 

bestämmer arbetslagsledaren vad som ska göras och i det fjärde upprättas en 

handlingsplan tillsammans. 

4.3.2 Scenario 2 – Kunskaper 

I detta scenario handlar det om att elever ska ges möjlighet att jobba 

ämnesövergripande enligt styrdokumenten (Skolverket, 2016). Respondenten 

ska välja handlingsalternativ utifrån att rektor givit arbetslaget i uppdrag att 

genomföra minst ett arbetsområde per termin där det sker ett tematiskt arbete 

som är ämnesintegrerat.  

 

Det första handlingsalternativet är att lagledaren informerar kollegorna om 

uppdraget och lämnar över till dem att bestämma på vilket sätt det ska göras. I 

det andra alternativet beslutar hen själv om vad som ska göras och presenterar 

det för laget. Genom att skicka ut information inför arbetslagsmöte ger 

arbetslagsledaren kollegorna möjlighet att förbereda sig inför mötet där ämnet 

sedan ska diskuteras är det tredje alternativet. Det fjärde innebär att 

arbetslagsledaren presenterar olika förslag i syfte att inspirera till planering.  

4.3.3 Scenario 3 – Ansvar och inflytande 

Eleverna ska ha inflytande över sitt eget lärande, och scenario 3 handlar om 

hur arbetet med elevdemokrati skiljer sig åt i de olika klasserna där 

elevrådsrepresentanterna får olika tid för sitt uppdrag. Detta gör att den 

representativa demokratin blir skev, vilket gör att skolan inte uppfyller 

uppdraget med att bedriva undervisningen ”i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.” (Skolverket, 2016, s 8) 

 

Här får respondenten ta ställning till ett första alternativ där hen lämnar över 

frågan helt till ett par kollegor att lösa. I det andra bjuds representanter från 

elevrådet in till ett arbetslagsmöte för att de tillsammans ska ta fram en plan 

för arbetet. Det tredje alternativet handlar om ett kollegialt utbyte där syftet är 

att hitta den gemensamma utgångspunkten för arbetet. I det fjärde har 



Uppdrag arbetslagsledare  Marika Andersson 

21 

 

arbetslagsledaren bestämt vad som ska göras och även gjort upp en 

handlingsplan för arbetet.  

4.3.4 Scenario 4 – Skola och hem 

Det fjärde scenariot handlar om elever som inte kommer i tid till lektionerna 

där det trots upprepade kontakter med hemmet inte sker någon förbättring. Här 

lyfts skolans ansvar, och utifrån det utformas de olika handlingsalternativen. 

 

I det första handlingsalternativet väljer respondenten att lämna över till 

respektive mentor att lösa problemet efter egen förmåga. I det andra 

alternativet beslutar arbetslagsledaren att de alla ska stänga dörren helt för dem 

som kommer sent. Det tredje alternativet innebär att arbetslagsledaren pratar 

med några av de elever som återkommande är sena till lektioner och utifrån det 

samtalet gör upp en plan tillsammans i arbetslaget. Det fjärde alternativet 

handlar om att ställa frågan till kollegorna i laget och deras eget förhållande 

till tid, är de förebilder som själva respekterar tid? 

4.3.5 Scenario 5 – Skola och omvärlden 

Studie- och yrkesvägledaren uppmärksammar laget om att eleverna på skolan 

gör traditionellt genusnormativa val till gymnasiet. Några av lärarna anser att 

det inte är deras uppdrag att förändra detta. Respondenten har att ta ställning i 

hur hen ska möta kollegorna.  

 

Det första handlingsalternativet innebär att arbetslagsledaren väljer att lyssna 

till de kollegor som anser att frågan är studie- och yrkesvägledarens och lämnar 

frågan till hen. I det andra alternativet tar respondenten med sig frågan till 

ledningsgruppen och har med sig förslaget att de på skolan ska genomföra en 

genusanalys av verksamheten med hjälp av elevrådet. Det tredje alternativet 

innebär att respondenten släpper frågan då det viktigaste är att eleverna 

kommer in på ett gymnasieprogram och att de väljer efter intresse. I det fjärde 

bjuder arbetslagsledaren in studie- och yrkesvägledaren till ett arbetslagsmöte 

där de alla tillsammans ska ta fram en plan för att bryta mönstret.  

4.3.6 Scenario 6 – Bedömning och betyg 

I det sista scenariot presenteras ett scenario där en diskussion i arbetslaget har 

uppkommit om det är möjligt att nå betyget A i årskurs 7. Åsikterna går isär, 

och rektorn menar att laget behöver jobba med samsynen kring betyg och 

bedömning.  

 

Det första handlingsalternativet innebär att respondenten ber kollegorna att ta 

med sig elevexempel på olika betygsnivåer till kommande möte, i syfte att 

starta ett kollegialt utbyte utifrån konkreta exempel. I det andra alternativet 

litar arbetslagsledaren på kollegornas professionella bedömning och förmedlar 

detta till rektorn. I det tredje alternativet väljer arbetslagsledaren att skapa ett 

excelark där alla kontinuerligt uppdaterar elevernas betyg så att hen ska kunna 

se att hela betygsskalan används. I det fjärde alternativet får kollegorna i 
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arbetslaget i uppdrag att läsa kapitel 1 och 2, samt det egna ämnets kursplan i 

Lgr 11 (Skolverket, 2016). Utifrån det blir det en dialog kring hur laget ska 

förhålla sig till styrdokumenten, och hur de tillsammans ska utmana varandra 

i utvecklingen av undervisningen, och eleverna till att nå så långt som möjligt.  

4.3.7 Bakgrundsvariabler 

Sist i enkäten placeras åtta stycken bakgrundsvariabler för respondenten att 

svara på. 

 

De åtta variablerna kön, antal år på arbetsplatsen, antal år som arbetslagsledare, 

tilldelningen av uppdraget, storleken på arbetslaget, förstelärare eller inte, 

kommunal eller fristående huvudman och vilken stadsdel respondenten jobbar 

i (om hen jobbar i Göteborg). 

 

Nedan beskrivs hur de olika bakgrundsvariablerna kan påverka valet av 

ledarstil.  

 

Kön, som kan ha en påverkan på vilket handlingsalternativ respondenten 

väljer, och med det också val av ledarstil. Vi lever i ett samhälle där kön och 

genus fortfarande ligger till grund för människors agerande, vilket gör det 

sannolikt att det även gör det här. Respondenten har att välja mellan kvinna, 

man och annan könstillhörighet. 

 

Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? Det kan ha en påverkan 

på de relationer respondenten har på skolan, då en längre tid på arbetsplatsen 

kan leda till att arbetslagsledaren känner en kollegial lojalitet, vilket i sin tur 

kan leda till att hen väljer att agera på ett visst sätt. Alternativen till denna 

variabel är 0-5 år, 6-10 år, 11 år eller fler.  

 

Hur länge har du haft uppdraget som arbetslagsledare? En längre tid i 

uppdraget leder ofta till en ökad trygghet i rollen att leda sina kollegor, vilket 

kan synas i respondentens val av agerande. Det kan också vara så att en längre 

tid i uppdraget leder till att mycket sker på rutin, vilket även det i 

förekommande fall kan avspeglas i resultatet. Här är alternativen de samma 

som ovan, 0-5 år, 6-10 år, 11 år eller fler.  

 

Hur fick du ditt uppdrag? Om uppdraget har tilldelats av rektor eller av 

arbetslaget kan det påverka val av handlingsalternativ, då det kan finnas en 

skillnad i vilka kriterier som har legat till grund för valet. Den som har blivit 

utsedd av det egna laget kan ha blivit det på grund av kollegial lojalitet. Då 

rektor utser en arbetslagsledare kan det vara det professionella uppdraget som 

är i fokus och att valet sker på grundval av lärarens förmåga att leda processer 

och hens intresse för skolutveckling. Förutom dessa två alternativ finns ett 

tredje med som handlar om att arbetslagsledaren har lämnat en skriftlig 

ansökan. Att göra ett mer aktivt val till att bli arbetslagsledare kan tyda på att 

personen vill verka för att driva skolutvecklingsfrågor.  
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Hur stort är ditt arbetslag? Storleken på arbetslaget påverkar 

arbetslagsledarens uppdrag, och kan eventuellt även påverka hur hen väljer att 

agera i olika situationer. I ett mindre arbetslag ges det större utrymme till 

diskussioner och samtal där alla kan delta, det ges även plats för deltagarna att 

ta initiativ och ledarskapet kan bli mer distribuerat. I ett större arbetslag blir 

det mer komplext för arbetslagsledaren att hålla ihop laget i arbetet mot 

gemensamma mål, vilket kan påverka hur hen väljer utifrån de olika handlings- 

alternativen. De olika alternativen här är: 2-5 personer, 6-10 personer, 11-15 

personer, 16 personer eller fler.  

 

Är du förstelärare? För att bli utsedd till förstelärare ska läraren vara 

dokumenterat skicklig i sitt yrke, i det ingår att ha ett intresse för kontinuerlig 

utveckling både av verksamheten och av den egna kompetensen. Om det i det 

uppdraget ingår att leda ett arbetslag kan det finnas en tydlig korrelation mellan 

val av handlingsalternativ kopplat till en ledarstil och om du är förstelärare 

eller inte.  

 

Är din huvudman kommunal eller fristående. Det är intressant att titta på om 

det finns någon skillnad mellan kommunal och fristående huvudmän när det 

gäller arbetslag och arbetslagsledare. Som arbetslagsledare i en fristående 

verksamhet har du ett uppdrag där det även i hög grad handlar om att jobba för 

att marknadsföra skolan för att eleverna ska välja den, detta kan påverka valet 

av handlingsalternativ.   

 

Den åttonde bakgrundsvariabel är riktad enbart till de arbetslagsledare som har 

Göteborgs Stad som arbetsgivare, och den handlar om vilken stadsdel 

respondenten jobbar i. Detta då Göteborgs Stad står i begrepp att bilda en ny 

grundskolenämnd där stadens tio stadsdelar kommer under samma styre. Om  

det finns en diskrepans mellan hur arbetslagsledare väljer att agera i de olika 

stadsdelarna är det något att ta med in i den nya organisationen.   

 

I resultatet tas bakgrundsvariabel nummer åtta inte med, då spridningen mellan 

stadsdelarna är ojämn och alla stadsdelar inte är representerade, vilket gör det 

svårt att dra några slutsatser av den variabeln. Hade fler respondenter svarat på 

enkäten, och spridningen mellan stadsdelarna varit jämn hade det varit 

intressant att se om den bakgrundsvariabeln hade påverkat resultatet, då det 

hade kunnat säga något om styrningen i de olika stadsdelarna. 

4.4 Analysmetoder 

Inledningsvis görs korstabeller för att undersöka om det finns någon 

samvariation mellan bakgrundsvariabel och val av ledarskapsstil. De fyra olika 

ledarstilarna och det egna alternativet ställs mot de olika bakgrundsvariablerna.  

 

Resultatet av korstabellerna där de oberoende bakgrundsvariablerna ställs mot 

de olika handlingsalternativen visar att det etiska och kommunikativa 

ledarskapet dominerar och får ett likvärdigt resultat i alla scenarier. Till nästa 

analys där de olika handlingsalternativen ställs mot de olika scenarierna väljer 
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jag därför att göra en sammanslagning av dessa två som får benämningen 

etiskt-kommunikativt. Därefter görs ytterligare en korstabell. Analysen av de 

olika handlingsalternativen mot de olika scenarierna visar att två resultat 

avviker från övriga, resultaten i scenario 1 och scenario 2.  

 

Utifrån avvikelserna som presenteras i ovanstående stycke görs ytterligare en 

korstabell där etiskt och kommunikativt ledarskap delas upp till två igen, här 

fylls enbart i antal svar för ”helt sannolikt” i de olika handlingsalternativen. 

Resultatet visar på en tydlig avvikelse i scenario 1 mot övriga scenarier. 

Avvikelsen i scenario 2 är inte lika markant.  

 

Trots det avvikande resultatet i scenario 1 väljer jag att gå vidare med att slå 

ihop etiskt och kommunikativt ledarskap när jag tar undersökningen till SPSS 

för vidare dataanalys.  

 

I SPSS skapas fyra index: index_abdikerat, index_auktoritärt, 

index_etiskt_kommunikativt och index_annat. Där görs en analys av 

reliabiliteten hos de olika indexen. Därefter en frekvenstabell och analys av 

normalfördelningen i de olika indexen.  

 

Tre av bakgrundsvariablerna visar i korstabellerna att det kan finnas en skillnad 

i valet av handlingsalternativ. Dessa tre, ”hur fick du ditt uppdrag?”, ”tid som 

arbetslagsledare” och ”förstelärare eller inte”, tas vidare till en jämförelse av 

medelvärde. Resultatet visar att det inte finns någon signifikans i 

bakgrundsvariabeln ”hur fick du ditt uppdrag?” De övriga två visar att det finns 

en signifikans, som bekräftas i ett independent T-test.  

4.5 Studiens validitet och reliabilitet 

Syftet med en undersökning är att tillföra ny kunskap till redan befintlig 

forskning. Den data som samlas in ska säga något om den verklighet som 

undersöks (David & Sutton, 2016). Validitet kan delas in i intern respektive 

extern validitet; den interna validiteten svarar på frågan om det som studeras 

och den data som samlas in överensstämmer. Den externa om den insamlade 

datan är representativ för den studerade populationen (ibid). I föreliggande 

studie är det populationen arbetslagsledare i grundskola som studeras. 

 

Reliabilitet handlar om att studiens tillförlitlighet, om de frågor som ställs 

kommer att ge samma svar vid ett senare tillfälle. En studie kan ha en hög 

reliabilitet, och en låg validitet. Det motsatta är inte möjligt (Halvorsen, 1992). 

 

Reliabiliteten prövas i SPSS efter att index har skapats utifrån de olika 

ledarskapsstilarna.  

4.6 Etiska ställningstagande 

Enkäten designas med olika scenarier och handlingsalternativ kopplade till 

dem. Scenarierna är utformade utifrån skolans styrdokument vilka vilar på en 
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värdegrund om alla människors lika värde. Därmed anser jag att enkäten inte 

bryter mot etiska normer.  

 

Vetenskapsrådet beskriver fyra huvudkrav på forskningsetiska principer. 

Dessa följs enligt nedan. 

 

Informationskravet. Deltagarna i studien får i ett mail en länk till enkäten. 

Enkäten inleds med ett missivbrev där syftet med enkäten står att läsa.  

 

Samtyckeskravet. Deltagandet är frivilligt och i och med att respondenten 

besvarar den samtycker hen.  

 

Konfidentialitetskravet. Enkäten riktar sig till arbetslagsledare och skickas ut 

till arbetslagsledare i Göteborg samt till två närliggande kommuner. Den 

besvaras anonymt vilket gör att kravet om konfidentialitet följs.  

 

Nyttjandekravet. I missivbrevet beskrivs hur resultatet kommer att användas, 

och att det är endast jag som kommer att använda resultatet.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatet visas först utifrån de korstabeller som genomförts för att därefter gå 

igenom resultatet utifrån analyserna i SPSS. 

5.1 Sammanfattning av resultatet 

Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetslagsledares förståelse för 

sitt uppdrag påverkar deras val av handlingsalternativ i olika situationer. Sex 

scenarier skapas där respondenterna tar ställning till olika handlingsalternativ. 

I analyserna undersöks på vilket sätt olika bakgrundsvariabler påverkar val av 

ledarskap, om det går att hitta mönster, som kan bidra till ökad kunskap om 

hur arbetslagsledare själva ser på sitt uppdrag.  

 

Utifrån korstabellerna där de olika bakgrundsvariablerna ställs mot 

ledarskapsstilarna visar resultatet att två av variablerna påverkar val av 

handlingsalternativ: hur uppdraget tilldelades, och om arbetslagsledaren har ett 

försteläraruppdrag eller inte. Den arbetslagsledare som är utsedd av det egna 

laget väljer i högre grad ett etiskt-kommunikativt ledarskap, och den som inte 

är förstelärare väljer ett abdikerat. Efterföljande T-test visar att dessa båda 

resultat är signifikanta.  

 

Resultatet i inledande korstabellerna visar att scenario 1 skiljer sig i jämförelse 

med de fem övriga; i det första scenariot väljer respondenterna det auktoritära 

ledarskapet i hög grad, till skillnad från i de övriga där det auktoritära 

ledarskapet är det som väljs i lägst grad. En tolkning av det resultatet är att det 

i nämnda scenario är en kollegas agerande som exemplifieras, där det hos 

arbetslagsledaren kan finnas en osäkerhet, eller ovilja, att hantera den 

eventuella konflikt som kan uppstå vid en direkt konfrontation. Den kollegiala 

relationen blir viktig att behålla.  

5.2 Studiens deltagare 

Av de 70 stycken arbetslagsledare som fick enkäten tillsänd sig svarade 32 

stycken, det ger en svarsfrekvens på 45%, vilket är ett resultat som är 

tillräckligt stort för att vara meningsfullt att analysera. 

 

Av dessa 32 har 25 arbetslagsledare kommunal huvudman och sju stycken en 

fristående. De flesta (15) har haft uppdraget kortare tid än fem år; de flesta (25) 

fick även uppdraget tilldelat av rektor. 11 stycken har arbetat i 11 år eller längre 

på skolan, 15 stycken har arbetat på samma arbetsplats fem år eller kortare, 

och sex stycken mellan sex och tio år. Storleken på arbetslagen varierar mellan 

två och 15 personer, där 30 av arbetslagsledarna leder arbetslag med sex 

personer eller fler (upp till 15). 23 av respondenterna är kvinnor, åtta stycken 

män och en uppger annan könsidentitet. 13 stycken av dem som har svarat är 
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förstelärare. Då förstelärare är ett uppdrag där utveckling av verksamheten ska 

vara i fokus fanns en förväntan att de skulle vara i majoritet, vilket de inte är.  

 

Utifrån att Göteborgs Stad är på väg att gå från att varje stadsdel har sin egen 

utbildningssektor till att fr o m sommaren 2018 ha en gemensam 

grundskoleförvaltning ställdes även frågan om vilken stadsdel respondenten 

jobbar i. Detta för att eventuellt kunna se om det finns någon diskrepans i hur 

uppdraget förstås utifrån stadsdel. Denna variabel utesluts i resultatet då 

spridningen inte är jämnt fördelad, vilket gör att resultatet inte är tillförlitligt.  

5.3 Resultat utifrån bakgrundsvariablerna 

Den övergripande frågeställningen är hur de olika bakgrundsvariablerna 

påverkar valet av handlingsalternativ och således även valet av ledarskapsteori. 

Nedan presenteras resultatet först utifrån de olika bakgrundsvariablerna, för att 

sedan presentera de analyser som gjordes i SPSS. Inför varje 

bakgrundsvariabel presenteras sen den hypotes som brutits ut från den 

övergripande frågeställning, och som även presenteras i kapitel 1.  

5.3.1 Kön och ledarskapsstil 

Min hypotes vid valet att ta med kön som bakgrundsvariabel är att det finns en 

skillnad där män i högre grad väljer ett kommunikativt ledarskap och kvinnor 

ett etiskt. Detta grundar sig i de fördomar om kön vi har i samhället där män 

enligt dessa är mer uppgifts- och kvinnor mer personorienterade. 

 

En av respondenterna svarar att hen har ett annat kön än man eller kvinna. Den 

gruppen tas därför bort i resultatet och analysen.  

 
 

Kön Aukt (%) Kom (%) Et (%) Abd (%) Annat (%) 

Kvinnor  

(n 23) 

23 59 70 41 23 

Män (n 8) 23 75 73 35 27 
Tabell 1 Kön och ledarskapsstil 

 

Hypotesen stämmer när det gäller att män i högre grad väljer ett 

kommunikativt ledarskap och att det finns en liten övervikt i att kvinnor väljer 

ett abdikerat ledarskap. Däremot är det ingen skillnad när det gäller den 

auktoritära ledarstilen, och när det kommer till det etiska ledarskapet väljer 

män mer än kvinnor det alternativet, vilket inte förväntades.  

 

Även om resultatet till viss del bekräftar min hypotes finns det lite som tyder 

på att kön har någon större påverkan på valet av ledarstil.  

5.3.2  Tid på skolan och ledarskapsstil 

Tiden på arbetsplatsen kan påverka arbetslagsledarens val av 

handlingsalternativ så att de som har jobbat länge (11 år eller fler) i högre grad 
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väljer etiskt eller abdikerat ledarskap då den kollegiala kulturen kan påverka 

det professionella i uppdraget. Har arbetslagsledaren jobbat på skolan fem år 

eller kortare tid vill jag mena att de i högre grad väljer kommunikativt eller 

auktoritärt handlingsalternativ då det kan finnas en högre känsla av att vilja 

bevisa sin prestationsförmåga.  

 
 

Tid på 

skolan 

Aukt (%) Kom (%) Et (%) Abd (%) Annat (%) 

0-5 år (n 15) 23 67 56 42 19 

6-10 år (n 6) 22 64 53 42 19 

11 år <  

(n 11) 

20 26 67 30 29 

Tabell 2 Tid på skolan och ledarskapsstil 

 

En analys av resultatet visar att det är fler som väljer abdikerad ledarstil som 

har jobbat 0-5 år eller 6-10 år, vilket inte förväntades. En förklaring kan vara 

att det på grund av den kortare tiden de har jobbat på skolan väljer att ta ett 

steg tillbaka, det kan finnas en osäkerhet som leder till att arbetslagsledaren 

väljer ett mer abdikerat ledarskap. Dem som har jobbat 11 år eller längre väljer 

det etiska ledarskapet i högre grad, vilket förväntades. Så är även resultatet 

som visar på att de som har jobbat kortare tid än fem år i högre grad väljer ett 

kommunikativt ledarskap.  

 

I de olika ledarstilarna hamnar gränssnittet mellan de grupper som har varit på 

skolan 0-5 år respektive 6-10 år och den grupp som har varit på skolan 11 år 

eller fler. Analys av det resultatet är att dem som har jobbat tio år eller kortare 

tid fortfarande ser sig som nya på jobbet. Det kan även vara så att dem som har 

jobbat kortare tid delar erfarenheter utifrån en likvärdig utbildning, vilket gör 

att de kunskaper och erfarenheter de har är mer gemensamma och särskiljer sig 

från dem som har jobbat 11 år eller längre.  

5.3.3 Tid som arbetslagsledare och ledarskapsstil 

Om arbetslagsledaren har haft sitt uppdrag i 6-10 år finns det förmodligen en 

trygghet i rollen att leda sina kollegor, vilket gör att förväntan är att 

respondenten väljer med tyngd åt det kommunikativa och etiska ledarskapet, 

där hen vågar ta ledarrollen, sätta upp mål, kommunicera kring dem och lyssna 

till medlemmarna i laget. Har lagledaren haft uppdraget längre än 11 år kan det 

finnas en risk att hamna i rutiner, abdikera, och då lämna över ansvaret till 

kollegorna, eller det etiska, där samtalet med kollegorna sker, men det leder 

oftast inte till handling. 

 

Har uppdraget innehafts kortare tid än fem år kan det finnas en otrygghet, eller 

okunskap, i uppdraget vilket leder till att ledaren vill bevisa att uppdraget har 

förtjänats, vilket i sin tur leder till att valet av de olika alternativen landar i det 

kommunikativa ledarskapet, där det närmar sig det auktoritära mer än det 

etiska eller abdikerade. Detta för att inte tappa kontroll. 
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I gruppen 11 år eller fler finns det endast en respondent. I analysen tas det 

resultatet bort då det inte är tillförlitligt. 

 
Tid som 

lagledare 

Aukt (%) Kom (%) Et (%) Abd (%) Annat (%) 

0-5 år (n 27) 22 74 58 41 20 

6-10 år (n 4) 21 88 79 29 15 
Tabell 3 Tid som lagledare och ledarskapsstil 

 

Både när det gäller det etiska och det kommunikativa ledarskapet är det 

gruppen 6-10 år som väljer det i högst grad, vilket stämmer med det förväntade. 

Det gäller även gruppen 0-5 år. Det som inte stämmer överens med  hypotesen 

är att de i gruppen 0-5 år väljer abdikerat ledarskap i högre grad än auktoritärt.  

Är det så att det kan finnas en otrygghet i att vara ny i uppdraget vilket leder 

till att medlemmar i arbetslaget tillåts ta över ansvaret? 

 

Resultatet visar tydligt att det finns en diskrepans mellan dem som har haft 

uppdraget som arbetslagsledare fem år eller kortare och dem som har haft det 

mellan sex och tio år, och valet av ledarskapsstil. Det hade varit intressant att 

se om den skillnaden finns till dem som har haft uppdraget längre tid. Vilket 

inte går i denna studie då det endast, som tidigare beskrevs, är en respondent 

som ingår i gruppen.  

5.3.4 Tilldelning av uppdraget och ledarskapsstil 

Vid en analys av resultatet av enkäten upptäcktes ett problem med gruppen 

som har valt alternativet att de har lämnat in en skriftlig ansökan. Det 

alternativet skiljer sig från de övriga två då det inte säger något om hur 

tilldelningen av uppdraget skett. Det kan ha varit rektor, arbetslaget eller någon 

annan (såsom områdeschef) som har gjort den tilldelningen. På grund av denna 

upptäckt tas den gruppen inte med i analysen då jämförelsen med de övriga 

grupperna inte blir relevant utifrån syftet bakom val av variabler.  

 

Hypotesen är att dem som har fått uppdraget tilldelat av rektor hamnar i fältet 

etiskt – kommunikativt, med en övervikt mot det kommunikativa ledarskapet  

då det i en organisation där rektor väljer att utse arbetslagsledarna förmodligen 

finns en tydlig målbild, och då även tydliga uppdragsbeskrivningar.   

 

De arbetslagsledare som har blivit utsedda av det egna laget har från början ett 

givet mandat vilket gör att det ledarskap som de utövar till största grad hamnar 

i det etiskt och kommunikativa ledarskapet, men till skillnad från den andra 

gruppen mer mot ett abdikerat ledarskap. Just på grund av att de är utsedda av 

det egna laget, det finns en kollegial gemenskap där det kan vara lätt att ta ett 

kliv tillbaka och lita på kollegornas profession.  
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Tilldelning 

uppdraget 

Aukt (%) Kom (%) Et (%) Abd (%) Annat (%) 

Av rektor  

(n 25) 

21 72 69 36 24 

Av laget  

(n 4) 

21 88 96 46 17 

Tabell 4 Tilldelning av uppdraget och ledarskapsstil 

 

Vid en analys av resultatet och en jämförelse av de olika grupperna i varje 

ledarskapsstil väljer dem som har blivit utsedd av det egna laget abdikerat i 

högre grad än dem som har blivit utsedd av rektor. Samma grupp, dem som har 

blivit utsedda av det egna laget, väljer även etiskt och kommunikativt i högre 

grad än den andra gruppen. I övrigt är förhållandet likvärdigt där det etiska och 

kommunikativa ledarskapet dominerar i båda grupperna. Däremot är det en 

övervikt mot det etiska i den grupp av arbetslagsledare som har blivit utsedda 

av det egna laget.  Siffrorna i den här gruppen är höga, vilket visar att valet att 

välja något av de två alternativen, etiskt och/eller kommunikativt är ett givet 

val i det flesta fallen.  

 

I en analys där jag tittar på hur respektive grupp väljer utan att jämföra dem 

med varandra så väljer de båda grupperna etiskt och kommunikativt ledarskap 

i högst grad. För gruppen som har blivit utsedd av det egna laget är det en tydlig 

övervikt mot det etiska ledarskapet, vilket stämmer överens med min hypotes, 

min tolkning av det är att det är viktigt för arbetslagsledaren att signalera att 

hen representerar laget och lyssna in de åsikter som laget förmedlar.  

 

Mina förväntningar stämmer överens till stor del, framför allt när det gäller 

gruppen som blivit utsedd av det egna laget. Detta stärker min hypotes om att 

det redan från början finns ett självklart mandat för arbetslagsledaren, vilket 

kan underlätta uppdraget.  

 

I analysen tas den grupp som har lämnat in en skriftlig ansökan inte med, 

däremot är det värt att uppmärksamma att den gruppen i högre grad väljer ett 

auktoritärt ledarskap. Det kan vara så att den som har lämnat in en ansökan i 

högre grad har en tydlig bild över vad uppdraget ska leda till och därmed i fler 

fall fattar beslut utan att ta in lagmedlemmarnas åsikter.  

5.3.5  Storleken på arbetslaget och ledarskapsstil 

Ett litet arbetslag, 2-5 personer, möjliggör ett ökat talutrymme för deltagarna, 

det ger även möjlighet för ett större kollektivt ansvar. Att leda det mindre laget 

kan på grund av det leda till att ledaren abdikerar i högre grad; det finns fler 

som tar vid. I den här studien är det endast två av respondenterna som leder ett 

litet arbetslag. Gruppen tas med i resultatet, men inte i analysen.  

 

I ett mellanstort arbetslag, 6-10 personer, möjliggörs en större dynamik 

samtidigt som det fortfarande är så pass litet att alla kan ges utrymme. Min 

förväntan är att arbetslagsledaren väljer ett kommunikativ ledarskap. 
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Ett stort arbetslag, 11-15 personer, kräver ett tydligare ledarskap för att hålla 

ihop laget mot de mål som finns uppsatta. Detta föranleder ett kommunikativt 

ledarskap där det dras mer mot det auktoritära än det abdikerade enligt min 

hypotes.  
 

Storlek på 

laget 

Aukt (%) Kom (%) Et (%) Abd (%) Annat (%) 

6-10 pers  

(n 18) 

21 72 63 40 20 

11-15 pers 

(n 12) 

21 79 85 35 25 

Tabell 5 Storlek på arbetslaget och ledarskapsstil 

 

Hypotesen håller inte, det ledarskap gruppen som leder ett stort arbetslag väljer 

i högre grad än mellangruppens arbetslagsledare är etiskt, tätt följt av 

kommunikativt ledarskap, vilket inte stämmer överens med mina 

förväntningar. Det kan vara så att den som leder det större arbetslaget i sitt 

uppdrag ser det som viktigt att hålla ihop laget och ser omsorgen om alla som 

en av de viktigaste delarna och därav i högre grad väljer ett alternativ utifrån 

etiskt ledarskap. En intressant fråga som följer är huruvida det mest blir prat i 

det större laget, och mindre dynamik som leder till handling.  

 

I det mellanstora arbetslaget väljer arbetslagsledaren också etiskt eller 

kommunikativt ledarskap, men till skillnad från dem som leder de större lagen 

är det här det kommunikativa ledarskapet som väljs i högst grad. Det stämmer 

väl överens med min hypotes, det går i högre grad att ha en kommunikation 

mellan medlemmarna i arbetslaget om det inte är allt för stort.  

 

Båda grupperna, dem som leder det mellanstora arbetslaget och dem som leder 

det stora arbetslaget, hamnar i det etiskt-kommunikativa fältet, och det finns 

inget i resultatet som tyder på att storleken på arbetslaget har någon större 

påverkan vid val av ledarskap.  

5.3.6 Förstelärare eller inte och ledarskapsstil 

Förstelärare är en så kallad karriärtjänst, den som får det uppdraget ska kunna 

uppvisa dokumenterat ”väl vitsordat arbete” (Skolverket, hämtad 2018-03-31) 

och ha intresse för skolutveckling. Min hypotes är att deras ledarskap är tydligt 

mot målen; de vågar peka ut en riktning och även peka med hela handen, ta ett 

auktoritärt beslut, vid behov. Förväntan är ett starkt kommunikativt ledarskap 

hos förstelärare, där det auktoritära valen görs i högre grad än det abdikerade.  

 

För dem som inte har ett uppdrag som förstelärare förväntas en större spridning 

vad gäller val av ledarstil, då tolkningen av uppdraget som arbetslagsledare i 

de fallen inte ingår i ett större uppdrag.  
 

Förstelärare Aukt (%) Kom (%) Et (%) Abd (%) Annat (%) 

Ja (n 13) 15 77 69 28 17 

Nej (n 19) 27 75 73 46 29 
Tabell 6 Förstelärare eller inte och ledarskapsstil 
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Resultatet visar att förstelärarna väljer det abdikerade ledarskapet i mindre 

utsträckning än dem som inte är förstelärare. Den skillnaden är stor och tyder 

på att huruvida arbetslagsledaren är förstelärare eller inte påverkar val av 

ledarskap.  

 

Valet av det kommunikativa ledarskapet visar på en liten övervikt hos 

förstelärarna. Dem som inte är förstelärare väljer ett auktoritärt ledarskap i 

högre grad än förstelärarna, vilket överraskar. Det kan vara så att det för 

försteläraren finns en högre kompetens om vad som är ett framgångsrikt 

ledarskap, då de redan innan har ett intresse för att utveckla verksamheten, 

vilket har lett till uppdraget som förstelärare och då kontinuerligt har en vana 

att ta till sig forskning och nya teorier. 

 

Vid en vågrät analys av korstabellerna visar resultatet inom respektive grupp 

att det etiskt och kommunikativa ledarskapet dominerar i båda, vilket inte är 

helt oväntat. Det som överraskar är att dem som är förstelärare väljer abdikerat 

mer än auktoritärt. Spridningen hos dem som inte är förstelärare är också det 

mindre än förväntat.  

5.3.7 Huvudman och ledarskapsstil 

Den kulturella kontexten i de olika skolorna är annorlunda, den fristående 

skolan är ett ofta ett företag, och som sådant är det viktigt att gå med vinst (om 

de inte är en stiftelse eller liknande). Till skillnad från kommunen som alltid 

måste kunna erbjuda plats till elever, och som har en annan kontext, där 

visserligen ekonomi är viktigt, och där skolor ska ha sin budget i balans, men 

vinstkravet finns inte.  

 

Utifrån de olika kontexterna ställs en hypotes, förväntningarna är att den 

arbetslagsledare som har en kommunal huvudman i högre grad väljer ett etiskt 

ledarskap, alternativt kommunikativt, mer åt det abdikerade än det auktoritära. 

Detta då det i en politiskt styrd organisation finns en tydlighet som ej är 

förhandlingsbar med bland annat upphandlingskrav och offentlighets-

principen. Den arbetslagsledare som har en fristående huvudman har 

visserligen inte de kraven, däremot finns kravet på att skolan måste ge 

avkastning, vilket leder till hypotesen att det i en fristående verksamhet gör att 

arbetslagsledaren i högre grad väljer ett kommunikativt ledarskap, och även ett 

auktoritärt mer än den med kommunal huvudman.   
 

Huvudman Aukt (%) Kom (%) Et (%) Abd (%) Annat (%) 

Kom (n 25) 24 75 73 35 23 

Fri (n 7) 17 76 79 14 26 
Tabell 7 Huvudman och ledarskapsstil 

 

Min hypotes att de arbetslagsledare som har en kommunal huvudman i högre 

grad väljer ett abdikerat ledarskap än de med en fristående huvudman stämmer 

väl. Drygt 100% fler val av det abdikerade ledarskapet görs av dem som har 

en kommunal huvudman, vilket tyder på att den styrning som finns från 
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politiken och nedåt leder till att arbetslagsledaren i olika situationer i väljer att 

i hög grad abdikera i ledarskapet.  

 

För båda grupperna är det etiskt och kommunikativt ledarskap som dominerar, 

de väger dessutom ungefär lika i grupperna, vilket avviker från hypotesen. 

Förväntningen var att det för de arbetslagsledare som har en fristående 

huvudman i högre grad skulle välja ett kommunikativt ledarskap, och för de 

med kommunal huvudman skulle valet i högre grad hamna på ett etiskt 

ledarskap.  

 

Oväntat är även att det auktoritära ledarskapet i högre grad väljs av de med 

kommunal huvudman, det motsatta förväntades.  

5.3.8 Scenarierna och ledarskapsstil 

I följande kapitel tas även de öppna svaren som följer efter handlingsalternativ 

5 med i resultatet i de fall de förstärker eller förkastar analysen, eller då de 

visar något som överraskar.  

 

De olika ledarskapsteorierna, där etiskt och kommunikativt är hopslaget till ett 

gemensamt index, och det femte alternativet ”annat”, ställs mot de sex olika 

scenarierna. Det jag vill se är om något scenario urskiljer sig vid val av 

handlingsalternativ. 
 

Scenarier Aukt (%) Et-Kom (%) Abd (%) Annat (%) 

1 Normer & 

Värden 

75 44 66 16 

2 Kunskaper 3 92 66 16 

3 Skola & Hem 9 75 19 25 

4 Skola & 

Omvärlden 

16 80 31 47 

5 Ansvar & 

Inflytande 

19 72 16 6 

6 Bedömning & 

Betyg 

9 77 38 34 

Tabell 8 Scenarier och ledarskapsstil 

 

Resultatet visar att de två första scenarierna avviker från de övriga; framför allt 

skiljer sig resultatet i det första mot övriga fem. I det första scenariot har 

betydligt fler valt det auktoritära ledarskapsalternativet i hög grad. I det första 

och det andra scenariot får även det abdikerade ledarskapsalternativet fler val 

än i övriga, skillnaden är dock inte lika markant.  

 

Utifrån ovanstående tas det båda första scenarierna ut och då väljs att enbart ta 

med svarsalternativet ”helt sannolikt” i resultatanalysen.  
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Scenarier Aukt (%) Kom (%) Et (%) Abd (%) Annat 

1 Normer & 

Värden 

41 0 25 8 12 

2 Kunskaper 0 59 38 28 6 
Tabell 9 Scenario 1 & 2 och ledarskapsstil 

 

Resultatet visar än tydligare att det första scenariot skiljer sig från de övriga; 

det är betydligt fler som väljer att de helt sannolikt skulle välja det 

handlingsalternativ som utgår från ett auktoritärt ledarskap. Samtidigt som 

ingen av respondenterna väljer det alternativ som innebär ett kommunikativt 

ledarskap, vilket i övriga scenarierna är det, som tillsammans med det etiska 

ledarskapet, dominerar.  

 

Detta scenario, det första, handlar om normer och värden, där en kollega tydligt 

gör skillnad på eleverna utifrån socio-ekonomisk bakgrund. Analysen av 

resultatet är att arbetslagsledaren väjer från konflikten det kan innebära vid en 

konfrontation med en kollega och i stället väljer att agera på ett sätt där det går 

att undvika detta, men ändå ta tag i frågan och göra den till att gälla hela 

arbetslaget. 

 

Utifrån de öppna svaren förstärks min förståelse för arbetslagsledarnas val av 

auktoritärt ledarskap, men även varför valet av abdikerat är relativt högre än i 

de flesta av de övriga scenarierna. 

 
 Jag skulle förmodligen be chefen om att få detta som en punkt att diskutera i  

 arbetslaget. (abdikerat) 

 

 Nog för att jag är arbetslagsledare men personalfrågor är inte mitt ansvar. Däremot 

 är det värt att belysa och därför hade vi tagit upp det generellt. (auktoritärt) 

 

 Det är rektors uppgift att ta sådana samtal med kollegorna. (abdikerat) 

 

Det kommer även fram andra alternativ som handlar om att prata med kollegan, 

och att ge hen en chans att komma med egna idéer till förslag.  

 
 Jag skulle prata med kollegan. (kommunikativt alt etiskt) 

 

 Lära känna den kollegan mer och försöka ta reda på vad ligger bakom kollegans 

 beteende utan vetskapen av kollegan.  (kommunikativt alt etiskt) 

 

 ..men vi skulle bolla tips och idéer på vad man kan göra där både hen och jag 

 kommer med idéer. (kommunikativt alt etiskt) 

 

Ett svar väcker min nyfikenhet: ”Mitt val beror uteslutande på tid.” Det är ett 

svar som återkommer i de öppna svaren även i andra scenarier. 

 
 ..en fråga om tid 

 

 Finns det tid/kraft.. 

 

Har arbetslagsledaren ett tydligt uppdrag ska det ingå att följa de styrdokument 

vi har i skolan. Om det råder tidsbrist går det inte att välja bort något, däremot 
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blir det en fråga att ta upp med rektor. Det handlar om prioriteringar i uppdraget 

och där har rektor, som arbetsgivare, ett ansvar. Medarbetarens ansvar är att 

meddela rektor hur arbetsförhållandena ser ut.   

 

Det är också intressant att det i scenario 4 och 6 är en större andel som väljer 

det femte alternativet, det alternativ som handlar om att ha ett annat alternativ 

än dem som är föreslagna i enkäten. I de öppna svaren som följer beskriver 

respondenterna det egna alternativ på olika sätt.  

 

I scenario 4 som handlar om elevers höga frånvaro kommer flera olika 

alternativ upp. Det handlar om att låta elevhälsan ta hand om frågan, och att de 

kallar till möte med föräldrarna, ”att komma i tid är ett föräldraansvar”. För 

flera är det föräldraansvaret eller det gemensamma ansvaret hem och skola har 

som lyfts.  

 
       Bjuder in föräldrarna till ett möte. (kommunikativt – etiskt ledarskap) 

 

    Kontinuerlig frånvarorapport till vårdnadshavare. (abdikerat ledarskap) 

 

        Prata med deras föräldrar. (kommunikativt – etiskt ledarskap) 

 

Här tolkar jag det som att det både finns en vilja till kommunikation, ett 

kommunikativt ledarskap även gentemot vårdnadshavare, men det finns även 

ett abdikerat ledarskap. Frånvaroproblematiken lämnas till vårdnadshavare att 

lösa. 

 

Förutom samverkan med, eller att lämna över till, elevhälsan eller 

vårdnadshavare kommer förslag som handlar om att lärarna ska vara 

förebilder, genom att t ex komma i tid, och om att ha en intressant 

undervisning.  

 
       Det kan vara bra att prata med kollegorna om vår egen tidssyn.  

 

 Diskuterar i arbetslaget hur lektionsstrukturen ser ut och om vi kan förändra den så 

        att det blir intressant och viktigt att komma i tid.  

 

Scenario 6 handlar om betyg och bedömning, där åsikterna i ett arbetslag går 

isär vad gäller om elever kan nå betyget A i årskurs 7. De kommentarer som 

följer det egna alternativet handlar mycket om kompetensen kring betyg och 

bedömning i arbetslaget, och att en diskussion behöver föras för att nå samsyn.  

 
 Vi skulle gemensamt diskutera i arbetslaget.  

 

 Extern fortbildning eller handledning i betygssättning.  

 

Intressant är svar som handlar om att arbetslagsledaren inte arbetar på 

högstadiet.  

 
 Arbetar i lågstadiet. 
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Bedömning är något som alla ska arbeta med, och frågan som ställs är hur 

tolkningen av detta scenario gjorts av respondenten då hen väljer att inte agera 

utifrån denna fiktiva situation.  

 

Avslutningsvis i denna del lyfter jag ett resultat i de öppna svaren till scenario 

5. Detta scenario handlar om att bryta de mönster som finns där eleverna väljer 

genuskonservativt i sina val till gymnasiet. Respondenternas svar visar på att 

kompetensen kring sociala konstruktioner och hur de påverkar behöver höjas, 

”men prio bör ändå vara val efter intresse”. 

 

Även i detta scenario finner jag svar där respondenten inte ser det som hens 

ansvar, ”arbetar inte med denna åldersgrupp”. Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2016) 

som alla som arbetar i skolan är skyldiga att följa ska alla:: 

bidra till att elevens studie och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller 

kulturell bakgrund. (s 17) 

Det är inte begränsat till viss ålder, utan ska följa eleven genom hela 

skolgången.  

5.4 SPSS 

Efter att resultatet har analyserats utifrån korstabeller för de olika 

bakgrundsvariablerna i förhållande till de olika ledarskapsteorierna tas 

resultatet vidare till analys i SPSS. Av de fem olika handlingsalternativen, fyra 

utifrån olika ledarskapsteorier och ett som är respondentens eget alternativ görs 

fyra index: auktoritärt, abdikerat, etiskt-kommunikativt och annat. Då det i 

korstabellernas resultat visar att etiskt och kommunikativt i alla scenarier utom 

det första får ett likvärdigt resultat väljer jag att slå ihop dem till ett index.  

 

Det finns inget bortfall i något av svaren, alla 32 respondenter har besvarat alla 

frågorna i alla scenarier. 

5.4.1 Reliabilitetstest 

De olika indexen prövas i syfte att undersöka om enkäten mäter det som avses 

att mäta, om reliabiliteten är hög, utifrån Chronbach’s Alpha.  

 

Index_abdikerat får ett värde av .578, tas scenario 1 bort blir resultatet .581. 

Skillnaden är låg så valet blir att behålla alla sex scenarier. I index_auktoritärt 

blir resultatet .671, vilket ligger nära gränsvärdet för reliabilitet som är .700 

enligt Chronbach’s Alpha.  

 

Index_etiskt_kommunikativt ger resultatet .594; scenario 1 och 2 tas bort, 

vilket leder till högre reliabilitet, .628. Det index med högst reliabilitet är 

index_ annat, där blir resultatet .710, tas scenario 1 bort blir reliabiliteten .749. 

Jag väljer att behålla alla scenarier då reliabiliteten ändå är hög.  
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5.4.2 Frekvenstabell - Normalfördelning 

En frekvenstabell ger resultatet av spridningen i de olika indexen. I 

index_abdikerat är spridningen 1,50 – 3,67, i index_auktoritärt är det 1,83 – 

4,00, i index_etiskt_kommunikativt är spridningen 1,30 – 3,50 och för 

index_annat är spridningen 1,80 – 4,00.  

 

Vid test av normalfördelning visar index_etiskt_kommunikativt på en 

avvikelse, .049, men den är marginell. Index_annat visar ingen 

normalfördelning, .000, de flesta svar hamnar på att det inte alls är sannolikt 

att respondenten skulle välja ett eget alternativ. Det tyder på att de föreslagna 

handlingsalternativen som presenteras i enkäten är relevanta för 

respondenterna. De två övriga indexen visar ingen avvikelse från 

normalfördelningskurvan.  

5.4.3 Jämförelse medelvärde 

Resultaten från korstabellerna visar att tiden som arbetslagsledare, hur 

uppdraget tilldelades och om arbetslagsledaren är förstelärare eller inte 

påverkar valet av handlingsalternativ. Jag väljer i SPSS att göra en analys där 

medelvärden jämförs. 

 

I en jämförelse med de olika ledarskapsstilarna och den oberoende variabeln 

”hur länge har du haft uppdraget som arbetslagsledare?” tas inte gruppen som 

har haft uppdraget längre än 11 år med, då det endast är en i den gruppen. 

Mellan de båda andra grupperna finns en liten diskrepans där dem som har haft 

uppdraget 6-10 år i högre grad väljer det etiskt-kommunikativa ledarskapet. 

Vid en efterföljande T-test visar resultatet att skillnaden inte är signifikant.  

 

Jämförelsetest med variabeln ”hur fick du ditt uppdrag?” ger ett resultat som 

visar på en skillnad där dem som har blivit utsedda av det egna laget i högre 

grad väljer ett etiskt-kommunikativt ledarskap, vilket stämmer överens med 

det som kom fram i korstabellerna. Ett efterföljande T-test visar att resultatet 

är signifikant, .000. Ett Post Hoc test bekräftar att skillnaden är mellan dem 

som blev utsedd av det egna laget och dem som blev utsedd av rektor.  

 

Slutligen visar även en jämförelse av medelvärde hos variabeln om 

respondenten har ett uppdrag som förstelärare eller inte ett resultat där det finns 

en skillnad, där den som inte är förstelärare i högre grad än den som är 

förstelärare väljer ett abdikerat ledarskap. Ett T-test visar att skillnaden är 

signifikant, .010.  

 

 

 

 

 

 

.   
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av att använda scenarier i undersökningen gjordes utifrån syftet att skapa 

situationer för respondenterna att ta ställning till. Det hade varit möjligt att ha 

fler direkta frågor kopplade till olika ledarskapsstilar, men risken hade varit att 

frågorna hade begränsat respondenten. Med scenarier ges respondenten en 

möjlighet att utifrån egna erfarenheter ta ställning, och med de öppna svaren 

även beskriva sina val.  

 

Handlingsalternativ utformade utifrån mina definitioner av ledarskap kan vara 

otydliga för respondenten att ta ställning till. Det hade kunnat vara relevant 

med frågor där respondenten endast kunde välja ett alternativ, i stället för, att 

som här, ta ställning till fem olika.  

 

Resultatet visar på att de handlingsalternativ som väljs i högst grad är dem som 

är kopplade till det etiskt-kommunikativa ledarskapet, vilket tyder på en 

validitet, att syftet med undersökningen och det som efterfrågas 

överensstämmer. Analys i SPSS visar att reliabiliteten sammantaget är relativt 

hög i de olika indexen, vilket även det bekräftar giltigheten i utformningen av 

enkäten.  

 

Bakgrundsvariabeln som handlar om hur länge respondenten har jobbat på 

arbetsplatsen säger förvisso en del om vilka relationer som kan finnas. 

Däremot missar den huruvida arbetslagsledaren har jobbat länge som lärare 

eller inte, vilket hade varit mer intressant då det har varit olika reformer under 

åren. Det kan finnas en påverkan beroende på om du inledde din lärarkarriär 

med Lgr 80, Lpo 94 eller med Lgr 11. En bakgrundsvariabel som hade kunnat 

tillföra intressant kunskap är om det finns en tydlig uppdragsbeskrivning 

kopplat till arbetslagsledaruppdraget. Det hade varit intressant att se om det 

påverkar val av handlingsalternativ. 

 

Mitt val att först analysera resultatet i korstabeller gjorde att jag fick syn på hur 

resultatet av det första scenariot skiljer sig från de övriga. Där det auktoritära 

ledarskapet dominerar, och det kommunikativa inte alls finns med när 

respondenterna väljer vilka handlingsalternativ de med högst sannolikhet 

skulle agera utifrån. Att göra dessa analyser med korstabeller fungerar i en 

undersökning av den här storleken, men med större andel respondenter eller 

med fler frågor hade det varit svårt. Dels med tanke på omfånget, dels med 

tanke på risk för fel vid dataregistreringen. 

6.2 Resultatdiskussion 

Bakgrunden till denna undersökning är den erfarenhet jag har av att ha arbetat 

i skola i snart 20 år. Mitt intresse för skolutveckling har alltid varit starkt, och 

under de nio år jag har jobbat som skolledare har jag jobbat för att hitta den 
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pusselbit som leder till att det sker utveckling i alla klassrum. I mitt nuvarande 

uppdrag gjordes en nulägesanalys där arbetslagsledarens roll hamnade i fokus, 

där det för mig blev tydligt att det många gånger är en outnyttjad resurs. Utifrån 

detta tar den här undersökningen sitt avstamp där syftet är att ta reda på hur 

arbetslagsledare själva ser på sitt uppdrag, om det är ett uppdrag där 

information ska förmedlas, eller ett uppdrag där processer ska ledas.  

 

Resultatet visar på att den som är förstelärare och den som har fått sitt uppdrag 

tilldelat av det egna laget är variabler som till störst del påverkar hur 

arbetslagsledare väljer att agera i situationer. I båda de fallen är det 

handlingsalternativ som utgår från ett etiskt-kommunikativt ledarskap som 

väljs. Ett ledarskap där kollegorna i laget är med och driver utveckling. Utifrån 

de övriga bakgrundsvariablerna är det också det etiskt-kommunikativa 

ledarskapet som dominerar, vilket visar på att arbetslagsledare har en förståelse 

för uppdraget där de tillsammans med sina kollegor ska göra arbetet. Det är ett 

positivt resultat, det visar att det hos arbetslagsledare finns en ambition att 

samarbeta för elevernas bästa.  

 

Avvikelsen i det första scenariot, där det auktoritära ledarskapet dominerar, är 

intressant, och pekar på den pusselbit som saknas. Scenariot handlar om en 

kollegas agerande, och där väljer arbetslagsledaren att inte hantera situationen 

utifrån ett kommunikativt ledarskap, vilket görs i de övriga scenarierna. 

Arbetslagsledaren vill undvika motsättningar och säger sig bland annat inte ha 

mandat att hantera situationer med kollegor.  

 

Liljenberg (2018) skriver om vikten av tydlighet i uppdrag och ”relevant 

utbildning” (ibid, s 50) för det som läraren ska utföra. Om arbetslagsledare ska 

leda laget, sina kollegor, mot uppsatta mål ingår det att även hantera situationer 

med kollegor. Den tydligheten bör finnas i ett uppdrag, och för att kunna 

hantera situationer som den i scenario 1, där en kollega avviker från 

styrdokumenten,  krävs kompetensutveckling i bland annat gruppsykologi och 

konflikthantering. Har lärare utbildning inom dessa områden är det oftast riktat 

mot barn och ungdomar, vilket skiljer sig till stora delar mot hur det kan 

förhålla sig i vuxengrupper på en arbetsplats.  

 

Även i de öppna svaren visar resultaten på att en tydlighet i uppdraget krävs. 

Några av svaren handlar om brist på tid, något som är ofta förekommande, där 

en tydlighet i uppdraget dels kan peka på prioriteringar, dels kan ge 

arbetslagsledaren underlag för att själv kunna planera arbetet. Svar som 

handlar om att vissa saker inte ingår i respondentens uppdrag, till exempel 

betyg och bedömning för att hen jobbar på lågstadiet, tyder också på en 

otydlighet i uppdraget.  

 

Det är framför allt två saker som resultatet visar som ökar min förståelse, och 

kunskap, om arbetslagsledares förståelse för det egna uppdraget. Det första är 

ambitionen att välja ett etiskt-kommunikativt förhållningssätt i sitt ledarskap. 

Det tyder på en vilja att engagera sina kollegor och tillsammans arbeta för 

skolutveckling.  
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Det andra är den spretighet som finns i de öppna svaren, där resultatet visar att 

det är en brist i tydlighet i uppdragsbeskrivningar. Det är i och för sig inget 

överraskande i att avsaknad av tydlighet leder till begränsningar, där det, som 

Liljenberg (2018) skriver kan leda till att uppdraget enbart handlar om sådant 

som att leverera information från skolledningen. Vilket även syns i 

arbetslagsledares egen förståelse av uppdraget, att inte alltid se sig själv som 

den som leder kollegorna, ”jag har inte mandat..”.  

 

Utifrån detta resultat drar jag slutsatsen att rektor behöver vara tydlig med vad 

uppdraget som arbetslagsledare innebär, och ge ett tydligt mandat som behöver 

vara känt även av kollegorna i laget, samt inventera kompetensen hos 

arbetslagsledaren/-na. Detta för att ge förutsättningar för arbetslagsledaren att 

ta ett ledaransvar. Arbetslagsledaren behöver även ha en medvetenhet om att 

det är ett ledaruppdrag, och att det skiljer sig från det ledaruppdrag hen har i 

klassrummet. Det är även viktigt att den som har uppdraget ges relevant 

kompetensutveckling för att kunna leda de processer som krävs för att det ska 

ske i klassrummet, för att elevernas lärande och kunskapsutveckling ska öka.  

6.2.1 Svar på frågeställningarna 

Jag ställde tre frågor som jag med hjälp av att sätta upp hypoteser sökte svar 

på: 

 

1)   Vilket ledarskap utövar arbetslagsledare i olika situationer? 

2)   Hur kan arbetslagsledarens syn på det egna uppdraget förstås? 

3)   På vilket sätt påverkar olika bakgrundsvariabler hur arbetslagsledaren 

utövar sitt ledarskap? 

Det ledarskap som arbetslagsledare agerar utifrån i högst grad är det etiskt-

kommunikativa, förutom när det handlar om situationer där en kollega är 

inblandad och där det finns risk för konflikt vid en konfrontation. Min tolkning 

av arbetslagsledares förståelse för uppdraget är att det finns en otydlighet från 

skolledarens håll i vad uppdraget innebär, vilket visar sig framför allt i de 

öppna svaren där det finns en spretighet. Några av arbetslagsledaren lyfter det 

gemensamma uppdraget, andra att det saknas mandat, och tid, och endast 

någon enstaka lyfter det professionella i uppdraget.  

 

De bakgrundsvariabler som visar på signifikans i påverkan av val av ledarstil 

är huruvida arbetslagsledaren är förstelärare eller inte, och hur uppdraget 

tilldelats, om det är av rektor eller av det egna laget. En analys av det resultatet 

är att den som har ett försteläraruppdrag är erkänt skicklig i sin profession och 

gör mer medvetna val utifrån erfarenhet och forskning. Den som har blivit 

utsedd av det egna laget känner ett större kollegialt ansvar där relationerna till 

kollegorna är viktiga, vilket också gör att ambitionen att driva utveckling kan 

underlättas.  
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6.3 Framtida forskning 

I detta arbete har nya frågor väckts. Styrningen av skola är komplex, det är en 

huvudman, kommunal eller fristående, samt den styrning som finns utifrån de 

statliga styrdokumenten. Rektor har ett tydligt uppdrag reglerat i förordningar, 

ovanför rektor har du ytterligare chefsled, beroende på storlek på kommun eller 

fristående verksamhet kan det vara ett eller flera. Det skulle vara intressant att 

undersöka de olika ledens förståelse av sina respektive uppdrag i relation till 

elevernas resultat. Timperley (2013) skriver om hur lärare leder elevers lärande 

och hur rektor leder lärares lärande. Båda led med fokus på elevernas resultat. 

Finns det tänket i chefsleden ovanför rektor, att leda rektorers lärande? 

 

Det skulle även vara intressant att mer i detalj titta på om, och i så fall hur, det 

finns utformade uppdrag för arbetslagsledare, och om/hur de utvärderas. I 

kombination med en sådan studie skulle det även vara av värde att ta med 

vilken kompetens arbetslagsledaren har för uppdraget.  

 

Slutligen väljer jag att ta med ytterligare en tanke som har väckts, att med en 

empirisk metod över tid observera arbetslagsledare på olika skolor i deras 

vardag. Det skulle ge en utökad bild, och ytterligare kunskap, av hur uppdraget 

förstås i praktiken. I syfte att hitta den pusselbit jag upplever saknas för att alla 

elever i alla klassrum ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt.  
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X  Missivbrev 

 

XI  Enkät 

 

XII  Ledarskapsmatris 
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Bilaga X – Missivbrev 

 

Tack för att du medverkar i en undersökning om arbetslagsledares upplevelse 

av sitt uppdrag.  

Jag studerar utbildningsledning och skolutveckling på Karlstads universitet 

och under våren genomför jag en studie om arbetslagsledares egen upplevelse 

av sitt uppdrag. Det är en kvantitativ studie och för att få in material genomför 

jag en enkät bland arbetslagsledare i grundskolan åk F-9. 

I enkäten får du läsa sex korta scenarier; efter varje scenario följer det några 

handlingsalternativ, där du i varje ska ta ställning. Du ska också motivera dina 

val. Du når enkäten genom att klicka på länken nedan.  

Ditt deltagande är frivilligt och svaren används enbart i forskningssyfte. Det 

tar uppskattningsvis 10 minuter att svara på enkäten och du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande.   

Ditt svar behöver jag ha tillhanda senast den 5 maj 2017. Dina svar behandlas 

konfidentiellt och anonymt.  

Studien kommer, när den är klar, att publiceras på http://diva-portal.org 

Ta gärna kontakt om du har frågor eller synpunkter. 

Med vänliga hälsningar, 

Marika Andersson 

marika.andersson@angered.goteborg.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diva-portal.org/
mailto:marika.andersson@angered.goteborg.se
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Bilaga XI – Enkät 

 

Nedan kommer sex olika scenarier där du efter varje scenario ska ta 

ställning till olika handlingsalternativ, du ska också motivera dina svar. 
Kryssa i vilken grad de olika alternativen stämmer för dig för respektive påstående.  
 

 
Scenario 1  

Den skola du jobbar på ligger i ett område där ungefär hälften av eleverna bor 

i hyreslägenheter och den andra hälften i villakvarteren. Vårdnadshavarna i 

villakvarteren har ett socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital som de flesta i 

hyreslägenheterna saknar.  

Flera elever och kollegor har under en tid uppmärksammat dig på hur en lärare 

i ditt arbetslag bemöter eleverna som bor i villakvarteren på ett annat sätt än 

dem som bor i hyreslägenheterna. Läraren ger villabarnen mer tid på 

lektionerna, de får mer positiv feedback, och om någon av dem gör något som 

bryter mot skolans regler reagerar läraren inte så starkt. Du bestämmer dig för 

att göra lektionsbesök hos kollegan, och kan själv bekräfta att det är på det 

sättet; de elever som har en starkare socioekonomisk bakgrund blir i betydligt 

större utsträckning positivt bekräftade, och kommer även undan med 

normbrytande beteende i högre grad än övriga elever. 
______________________________________________________________________________ 
 

     Helt

  I hög grad I låg grad Inte alls 

     sannolikt

 sannolikt sannolikt sannolikt 

 

Hur sannolikt är det att du: 

 

Berättar om situationen för   □ 

 □  □  □ 
din rektor och lämnar över 

problemet till hen. 
 

Pratar med kollegan om vad du  □  □

  □  □ 

hört och sett, och låter kollegan 

i första hand komma med  

förslag på lösning som ni sedan  

diskuterar.  

 

Tar upp frågan generellt  □  □

  □  □ 

i arbetslaget och säger hur ni ska 

förhålla er till eleverna oavsett  

elevens bakgrund. 
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Bokar in ett samtal med kollegan  □  □

  □  □ 

där ni tillsammans upprättar en  

handlingsplan som leder till utveckling 

för kollegan. 

 

Annat handlingsalternativ.   □  □

  □  □ 
Vilket:  

 

Motivera dina val: 

 

 

 

Scenario 2 

I Lgr 11 står det tydligt att lärare ska organisera arbetet så att elever kan jobba 

ämnesövergripande. Det här är något ni inte har gjort tidigare, men inför det 

nya läsåret har schemat lagts för att ge förutsättningar för att ni ska genomföra 

det. Det här första året är det främst i ämnena svenska, so och no detta ska ske. 

Lärare i övriga ämnen kan självklart också vara med, men där är det frivilligt i 

detta initiala skede. Ni ska göra detta för att eleverna ska få ett sammanhang i 

sitt lärande som i sin tur ger meningsfullhet, och för att uppfylla 

styrdokumentens krav.  

Rektorn har gett dig ett tydligt uppdrag, du ska, tillsammans med arbetslaget, 

se till att det här genomförs i minst ett arbetsområde per termin. Däremot har 

ni själva fria händer att välja område.  

 
__________________________________________________________________________ 
 
     Helt

  I hög grad I låg grad Inte alls 

     sannolikt

 sannolikt sannolikt sannolikt 

 

Hur sannolikt är det att du: 

 

Informerar kollegorna   □ 

 □  □  □ 
om vilket uppdrag ni har fått 

och lämna över till dem att  

bestämma på vilket sätt de utför det. 

  

Själv bestämmer vilket   □ 

 □  □  □ 
område ni ska arbete med och  

presenterar det för kollegorna. 
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Inför ett arbetslagsmöte skickar □  □

  □  □ 
ut information om uppdraget med  

frågor för alla att förbereda för  

att kunna diskutera frågan.   

 

Kommer med förslag på hur  □ 

 □  □  □ 
ditt ämne kan integreras på olika  

sätt, i syfte att inspirera till vidare 

planering.  

 

Annat handlingsalternativ.   □  □

  □  □ 
Vilket: 

 

Motivera dina val: 

 

 

 
Scenario 3 

Skolan du jobbar på har under ett par år haft ett elevråd som fungerar rätt bra; 

det finns en vilja till att eleverna ska känna delaktighet på riktigt, och elevrådet 

är aktiva i att vara med och arrangera olika aktiviteter.  

Däremot ser det olika ut i klasserna med klassråd; i några av klasserna 

förekommer det mycket sällan att elevrådsrepresentanterna får möjlighet att 

utföra sitt uppdrag, det blir inte representativ demokrati på riktigt.  Ni behöver 

jobba för att det ska finnas en likvärdighet i klasserna; alla elever ska känna att 

de har möjlighet att vara med och påverka sin skolvardag. Under veckorna 

fram till sommarlovet har ni i ledningsgruppen kommit överens om att jobba 

för att utveckla, och stärka, klassråden, på skolan.  
__________________________________________________________________________ 
 

     Helt
  I hög grad I låg grad Inte alls 

     sannolikt

 sannolikt sannolikt sannolikt 

   

 

Hur sannolikt är det att du: 

 

Ber ett par av kollegorna att lösa □  □

  □  □ 
frågan på det sätt de tycker är bäst. 

 

Bjuder in några representanter □  □

  □  □ 
från elevrådet till nästa arbetslagsmöte 
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för att tillsammans med dem ta fram 

en plan.  

 

Ber dina kollegor att presentera □  □

  □  □ 
hur de idag jobbar med klassråd i  

syfte att förstå var ni behöver börja  

ert gemensamma arbete.  

 

Mailar över en tids- och handlings- □  □

  □  □ 
plan till kollegorna där du skrivit ner 

när och hur ni ska jobba resten av  

terminen. 

 

Annat handlingsalternativ.   □  □

  □  □ 
Vilket: 

 

Motivera dina val: 

 

 

 
Scenario 4 

Ni har i arbetslaget under en längre tid upplevt ett problem med att eleverna 

inte kommer i tid till lektionerna. Detta startar redan på morgonen, då eleverna 

kommer till skolan precis när eller strax efter att lektionen startar.  

Trots brev hem och otaliga samtal med eleverna kvarstår problemet. Det finns 

en attityd hos alltför många av eleverna att det inte spelar någon roll om det 

enbart handlar om några minuter. De tycks inte se hur deras sena ankomster 

inte bara påverkar dem själva och det de missar av lektionen, utan även de 

klasskompisar som är i tid.  
__________________________________________________________________________ 
 

     Helt

  I hög grad I låg grad Inte alls 
     sannolikt

 sannolikt sannolikt sannolikt 

  

 

Hur sannolikt är det att du: 

 

Ger ansvaret till respektive  □  □

  □  □ 
mentor att agera som hen tycker är  

bäst.   
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Beslutar att ni fr o m nu  □  □

  □  □ 
inte släpper in de elever som kommer  

sent, det ska lära dem att tid är viktigt.  

  
 

Tar ett samtal med några av de  □  □

  □  □ 
elever som oftast kommer för sent, 

frågar dem vad som behövs för att de  

ska komma i tid, och gör upp en plan  

med dina kollegor utifrån elevernas  

åsikter.  

 

Ställer frågan till dina kollegor, □  □

  □  □ 
och dig själv, hur ni själva förhåller er 

till tid. Är vi de förebilder vi kan vara? 

 

Annat handlingsalternativ.   □  □

  □  □ 
Vilket: 

 

Motivera dina val: 

 

 

 

Scenario 5 

Studie- och yrkesvägledaren på skolan uppmärksammar er på vårens 

gymnasieval där det, fortfarande, visar sig att eleverna väljer traditionellt 

genusnormativt.  

Ni har en utmaning här då det i styrdokumenten klart och tydligt står att ni alla 

i ert uppdrag ska bidra till att bland annat studieval inte begränsas av kön. 

Några av lärarna i ditt arbetslag anser att det inte är lärarens uppdrag, utan 

tycker att studie- och yrkesvägledaren behöver ta ett större ansvar för att gå ut 

i klasserna. 

 
__________________________________________________________________________ 
 

     Helt
  I hög grad I låg grad Inte alls 

     sannolikt

 sannolikt sannolikt sannolikt 

   

 

Hur sannolikt är det att du: 
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Går på den linje som några av  □  □

  □  □ 
kollegorna förespråkar och lämnar 

frågan tillbaka till studie- och  

yrkesvägledaren. 

 

Tar med frågan till ledningsgruppen,□  □ 

 □  □ 

och föreslår att ni börjar med en genus- 

analys av den egna verksamheten  

tillsammans med elevrådet. Med syftet  

att se de normer som finns på skolan.  
 

Tar ett beslut att ni släpper    □ 

 □  □  □ 
frågan tills vidare. Ert huvudsakliga 

uppdrag är att eleverna kommer in på 

ett gymnasieprogram, och att de väljer  

efter intresse. Det har inget med kön 

att göra.  

 

Bjuder in studie- och yrkesvägledaren □  □ 

 □  □ 
till ett möte för att ni tillsammans ska  

ta fram en plan för att bryta genus- 

normativa val.  

 

Annat handlingsalternativ.   □  □

  □  □ 
Vilket: 

 

Motivera dina val: 

 

 

 

Scenario 6 

Du är arbetslagsledare för ett arbetslag i årskurs 7-9 i en F-9 skola, som ligger 

i en mellanstor, svensk, stad; knappt 500 elever går på skolan. 

Läraromsättningen är låg, den lärare som har jobbat kortast tid har varit 10 år 

på skolan. Det är en skola där personalen trivs, och de pratar ofta om den 

”skolanda” som råder.  

Inför vårens betygssättning uppkommer en diskussion i arbetslaget huruvida 

det går att få betyget A när man går i årskurs 7. Åsikterna är delade där några 

av lärarna anser att det självklart är möjligt att en elev i årskurs 7 kan få ett A, 

medan andra menar att det är helt omöjligt eftersom allt som ska göras inom 

ämnet inte hinns med under ett år, och därför kan inte heller betyget A ges. 
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Rektorn menar att ni behöver jobba för att det ska finnas en samsyn i laget. 
__________________________________________________________________________ 
     Helt

  I hög grad I låg grad Inte alls 

     sannolikt

 sannolikt sannolikt sannolikt 

  

 

Hur sannolikt är det att du: 

 

Ser att det här är ett område för  □  □

  □  □ 
det kollegiala lärandet och ber att  

alla tar med sig exempel på de olika 

betygsnivåerna till nästa tillfälle. Detta 

för att ni utifrån konkreta exempel ska 

ha ett diskussionsunderlag att utgå ifrån.  

 

Litar på dina kollegors professionella □ □ 

 □  □ 
bedömning; de vet vad som krävs för  

de olika betygsnivåerna. Du förmedlar 

detta till rektorn. 
 

Gör i ordning ett excelark där alla     □  □

  □  □ 
elevers betyg finns inskrivna. Du säger 

åt dina kollegor att de ska uppdatera 

den med jämna mellanrum så att du ska 

kunna se att hela betygsskalan används.  

 

Ger alla i uppdrag att läsa Lgr 11,    □  □

  □  □ 
kapitel 1 och 2, samt det egna ämnets 

kursplan. Tillsammans pratar ni om  

hur ni ska förhålla er till det som står,  

och hur ni ska utmana varandra och  

eleverna till att nå så långt som möjligt.  

 

Annat handlingsalternativ.   □  □

  □  □ 
Vilket: 

 

Motivera dina val: 
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Bakgrundsdata 

1. Kön:        □ Man □ Kvinna      □ Annan könsidentitet      

 

2. Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 

     N □ 0 - 5 år 

n □ 6 - 10 år 

n □ 11 år eller fler 

  

3. Hur länge har du haft uppdraget som arbetslagsledare?  

N □ 0 - 5 år 

N □ 6 - 10 år 

N □ 11 år eller fler 

 

4. Hur fick du ditt uppdrag?  

N □ Jag fick lämna in en skriftlig ansökan. 

N □ Jag fick det tilldelat av rektor.  

N □ Jag blev utsedd i arbetslaget. 

 

5. Hur stort är ditt arbetslag? 

   □ 2 – 5 personer 

N □ 6 – 10 personer 

   □ 11 – 15 personer 

   □ 16 personer eller fler  

 

6. Är du förstelärare?  

   □ Ja 

   □ Nej 

 

7. Är din huvudman: 

   □ Kommunal 

   □ Fristående 

 

Nedanstående fråga svarar du på om din arbetsgivare är Göteborgs Stad:  

 

8. I vilken stadsdel jobbar du?  

   □ Angered 

N □ Askim-Frölunda-Högsbo 

N □ Centrum 

   □ Lundby 

N □ Majorna-Linné 

N □ Norra Hisingen 

   □ Västra Göteborg 

N □ Västra Hisingen 

n □ Örgryte-Härlanda 

   □ Östra Göteborg 
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Bilaga XII – Ledarskapsmatris 

 

Efter Blake & Moutons ledarskapsmatris (1964, i Sveninsson & Alvesson, 

2010). Deras ledarskapstyper har här bytts ut enligt följande: 

 

- Klent ledarskap till abdikerat 

- Uppgiftsorienerat ledarskap till auktoritärt 

- Trivselorienterat, och lagomorienterat ledarskap, till etiskt 

- Lagorienterat ledarskap till kommunikativt 

 

 

 

 
n 
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