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Abstract 
The purpose of this study has been to describe and analyse how six educators look upon their 

leadership. To achieve this purpose I have carried out six qualitative interviews. The 

interviewees are: three preschool teachers, two primary school teachers and one leisure 

pedagogue. The educators work in different cities and in different working teams. My main 

questions in the study have been: 

- The meaning of the leadership? 

- The factors which affect the leadership? 

- How can one develope ones leadership? 

- What kind of leader do children of today need? 

The results show that the leadership in the teaching profession above all implys teaching 

children the social teamwork. The educators think that the leadership is influenced by many 

factors for example: the children in the group, the colleagues, the personality of the leader 

and his/her experiences. By getting more and more experienced you become a better leader. 

Trying different methods and learning from other leaders are ways of developing your 

leadership. The interviewees think that children of today among other things need a clear 

leader who can set bounds and at the same time be a person with a sensitive ear who listens to 

the children. 
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leisure pedagogue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning har varit att beskriva och analysera sex pedagogers syn på sitt 

ledarskap. För att göra detta har jag genomfört sex kvalitativa intervjuer med olika pedagoger. 

De intervjuade är: tre förskolelärare, två lärare för yngre barn och en fritidspedagog. 

Pedagogerna är från olika städer och olika arbetslag. Jag har utfört undersökningen utifrån 

fyra huvudfrågor:  

– Vad innebär ledarskapet? 

– Vad är det som påverkar ledarskapet? 

– Hur kan man utveckla sig själv som ledare? 

– Vilken sorts ledare behöver barn idag? 

Resultatet visar att ledarskapet i läraryrket framförallt innebär att lära barnen det sociala 

samspelet. Pedagogerna anser att ledarskapet påverkas av en rad faktorer, bl.a. av 

barngruppen, kollegorna, den egna personligheten och egna erfarenheter. Utvecklingen till att 

bli en bättre ledare sker genom att man får erfarenhet. Man utvecklar sig själv bl.a. genom att 

pröva olika metoder och genom att lära av andra ledare. Intervjupersonerna anser att barn idag 

bl.a. behöver en tydlig ledare som kan sätta gränser och samtidigt vara en lyhörd ledare som 

lyssnar på barnen. 

 

Nyckelord: Ledarskap, lärarroll, pedagog, förskolelärare, lärare, fritidspedagog  
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Inledning 
Under min tid som lärarstuderande har jag mött pedagoger med olika sätt att leda barnen. De 

har haft olika syn vad bra ledarskap innebär. Många gånger då jag varit ute på 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har jag reflekterat över ledarskapet och dess komplexa 

karaktär. Jag har förstått att ledarskapet är en av de viktigaste delarna i läraryrket, kanske till 

och med den viktigaste. Därför är jag intresserad av att fördjupa mig i detta område. Som ny 

lärare/förskolelärare/fritidspedagog ställs man inför nya krav och utmaningar, då är det viktigt 

att man har funderat över sitt ledarskap. Hur vill jag vara som ledare? Hur kommer jag dit? 

För att hitta sin egen ledarstil tror jag att det kan vara nyttigt att låta sig inspireras av andra 

ledare och deras syn på ledarskapet. Eftersom jag snart är färdig med min utbildning och ska 

börja arbeta vore det även intressant att få höra andra pedagogers upplevelser av ledarskapet 

den första tiden i yrket. 

 

Genom intervjuer med sex verksamma pedagoger ska jag undersöka hur de blivit de ledare de 

är idag och hur de ser på sitt ledarskap. Vad innebär ledarskapet och hur blir man en bra 

ledare? 

 

Det är min förhoppning med detta arbete att blivande lärare ska kunna läsa det och därigenom 

få en utökad insikt i vad ledarskapet i läraryrket innebär, hur det ser ut utifrån sex pedagogers 

olika synvinklar, och genom detta även inspireras i formandet av sig själva som ledare.  

 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera sex verksamma pedagogers syn på 

sitt ledarskap. 

 

Litteraturgenomgång 
I det här kapitlet kommer jag att lyfta fram sådant som tidigare skrivits om ledarskapet i 

läraryrket. Flera av de böcker jag har läst handlar om läraryrket i stort, och det har ibland varit 

svårt att urskilja det som handlar om just ledarskapet. Att leda är en del i att vara lärare. 

Stensmo menar att en lärare bör ha tre typer av kompetenser för att lyckas i sitt arbete:  

– Ämneskompetens 

Att man har kunskaper och färdigheter inom sitt ämne.  
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– Didaktisk kompetens 

Att man har kunskap om vad som ska läras ut, hur och varför.  

– Ledarkompetens  

Att man har den kunskap och de färdigheter som krävs för att kunna leda och organisera 

verksamheten.1 Det är dock sällan som det är så uppdelat i verkligheten. I verkligheten går 

alla dessa delar in i varandra. Därför kommer du att märka att det gör så även i mitt arbete. 

 

Läraryrket förr och idag 
Förr i tiden hade varje lärare en självklar auktoritet genom sitt yrke. Läraren var överordnad 

och eleverna var tvungna att underordna sig, eleverna hade inte så mycket att säga till om. I 

det demokratiska samhälle vi lever i idag är allas röst lika mycket värd. Det gör att läraren 

inte längre är självklar som ledare. Ledarskapet är idag inte något som man kan ta för givet, 

utan något man själv måste arbeta för, och förtjäna.2 Idag måste lärarna bygga upp sin 

auktoritet och stå till svars för varför man gör som man gör. Förr ifrågasattes inte detta, 

läraren bestämde, så var det bara.3  

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

framhålls särskilt det demokratiska förhållningssätt som skolans verksamhet ska utgå från. 

Eleverna ska ha inflytande över sina studier och få ta eget ansvar över dem.  
 

Läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete 

i skolan4

 

Det står även att läraren ska fungera som en handledare som stimulerar och guidar eleverna i 

deras eget kunskapssökande.  
 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. 5  
 

Vidare står det att läraren ska utgå från eleven och individualisera sin undervisning.  
 

                                                 
1 Stensmo, C. (2000). Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 
2 Landin, M. & Hellström, C. (2001). Lärarledarskap. Göteborg: Förlagshuset Gothia AB. 
3 Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003). Lärarens arbete. Eskilstuna: Liber AB. 
4 Utbildningsdepartementet. (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet,  

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. Hämtad 2007-05-25, från 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069, s. 13  

5 Utbildningsdepartementet. (1994), s. 5 
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Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 6  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att dagens lärare ska leda gruppen på ett demokratiskt sätt 

och låta eleverna vara med och bestämma mycket. Läraren ska fungera som en handledare 

och anpassa sitt ledarskap till sina elever.  

 

Även i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) framhålls det demokratiska förhållningssättet och 

pedagogens roll som handledare i barns eget kunskapssökande. Något annat som påpekas är 

vuxnas roll som förebilder för barnen.  
 

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.7  

 

Viktiga delar i förskolelärarens arbete är omvårdnad och omsorg om barnen och fostran av 

dem. Dessa delar understryks särskilt i Lpfö 98:  
 

Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar 

en helhet.8  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att förutom att ledarskapet ska vara demokratiskt och att 

pedagogen ska handleda barnen framhålls i Lpfö 98 även vikten av att vara en förebild för 

barnen. Omvårdnad, omsorg och fostran lyfts fram som viktiga delar av arbetet.   

 

Första tiden i yrket 
Kveli skriver att idag, till skillnad mot hur det var förr, hör inte auktoritet och respekt 

automatiskt ihop med lärarrollen. Idag måste varje lärare istället själva se till att skaffa sig 

detta. Det gör att den första tiden i yrket kan framstå som en prövning på huruvida man duger 

eller inte.9  

 

Arja Paulin har följt några nyblivna lärares väg in i arbetslivet. Det resultat hon fått fram visar 

att de nyblivna lärarna upplever olika svårigheter den första tiden i yrket bl.a. med 
                                                 
6 Utbildningsdepartementet. (1994), s. 4 
7 Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Hämtad 2007-05-25, från  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1067, s. 3   
8 Utbildningsdepartementet. (1998), s. 4  
9 Kveli, A-M. (1994). Att vara lärare. Lund: Studentlitteratur. 
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konflikthantering och samarbete med elever, kollegor och föräldrar. De upplever att de under 

den första tiden i yrket får klara sig på egen hand utan det stöd och den hjälp de behöver. 

Resultatet visade även att de nyblivna lärarna hade problem med att hantera grupper samt 

problem med att utöva ledarskapet, de hade problem med att skapa arbetsro i klassen. Det 

framkom att de nyblivna lärarna inte hade den säkerhet som krävs i att hantera olika relations 

och konfliktsituationer. De nyblivna lärarna anser att verkligheten är tuffare än de trott och de 

skulle vilja ha haft bättre beredskap och mer kunskap om elever med svårigheter, 

konflikthantering och föräldrakontakter.10  

 

Osäkerhet kring ledarskap 
Steinberg skriver att ett av de största dilemmana vi har i skolan idag är osäkerhet kring 

ledarskap. Pga. den auktoritära bakgrunden inom pedagogiken, är lärare idag osäkra på hur 

mycket krav de ska ställa på eleverna. Lärarna måste ställa krav på eleverna men är rädda för 

att bli auktoritära. Steinberg skriver vidare att många gör det misstaget att de tror att 

uppdraget i den moderna pedagogiken är att vara tillbakadragen som ledare och låta eleverna 

själva få styra. Steinberg betonar att eleverna ska få bestämma mer när det gäller innehåll och 

arbetssätt, men att ledarrollen innebär att man ska handleda eleverna i detta. Han skriver:  
 

Alla pedagogiska metoder kräver gott ledarskap. Alla barn och ungdomar är i behov av goda, 

ansvarsfulla, medvetna ledare.11  

 

Om man ser sig själv som ledare istället för lärare har man mycket större chans att nå fram till 

eleverna, menar Steinberg.12 Även Löwenborg och Gíslason tycker att det är viktigt att 

lärarna börjar se på sig själva som ledare. De skriver:  
 

Vi vill särskilt betona lärarens roll som ledare för elever och grupper av elever. Läraren behöver kliva 

fram och identifiera sig med rollen som ledare13   

 

Steinberg framhåller att kravställande är en naturlig del av ledarskapet och menar att om man 

inte ställer krav så leder man inte elevernas utveckling framåt. Man ska ställa krav men man 

måste också kunna motivera dessa krav för eleven. Skolans uppdrag är att skapa balans 
                                                 
10 Paulin, A. (2007). Första tiden i yrket – från student till lärare. Göteborg: HLS Förlag.  
11 Steinberg, J. (2004). Världens bästa fröken – när modern pedagogik fungerar. Falköping: Ekelunds förlag  

AB. s 40 
12 Steinberg, J. (2004).  
13 Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003).  
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mellan plikt och lust. Kvalitet är en förutsättning i dagens samhälle, därför måste vi lära 

eleverna att kvalitet är viktigt, vi måste ställa krav på kvaliteten i det de gör. Om eleverna i 

framtiden ska få arbeta med det som de tycker om krävs att de är bra på det de gör.14

 

Passion ska kopplas till mästerskap. Mästerskap innebär kvalitet. Kvalitet innebär krav. Krav innebär 

ledarskap. Ditt uppdrag är att leda.15  

 

De krav man ställer måste självklart alltid utgå från individen och gruppen. Kvalitén och 

kravställandet måste även anpassas till ämnet och till annat som kan ha betydelse. Det handlar 

om att utgå från var eleven befinner sig och försöka lotsa eleven framåt.16

 

Två sidor av ledarskapet 
Steinberg definierar begreppet ledarskap på följande vis:  

 

Ledarskap är att leda människor till platser de inte hade tänkt gå till på egen hand. 17  

 

Han jämför lärarens ledarskap med en fotbollstränares och skriver:  
 

En bra fotbollstränare har två uppgifter. Den ena är att träna innehåll: teknik, positionsspel, taktik, 

uppställningar vid olika situationer, regelkunskap, anfall och försvarsmönster mm. Den andra uppgiften 

är att vara en god uppmuntrare, handledare, provokatör, kravställare, människokännare, talangupptäckare 

och entusiast. Är det inte likadant med den moderna pedagogen?18  

 

Steinberg delar alltså upp ledarskapet i två huvuduppgifter en innehållsmässig och en social. 

Det gör även Maltén. Enligt honom är en framgångsrik ledare både uppgiftsinriktad och 

personinriktad. Med det menar han att den framgångsrike ledaren har höga krav på det 

eleverna gör, när det gäller kvalitet, samtidigt som ledaren är uppmuntrande, entusiasmerande 

och positiv till gruppmedlemmarnas medagerande, initiativ och idéer. Med målet i sikte leds 

arbetet på ett sätt som får eleverna att känna medansvar, engagemang, trygghet och 

arbetsglädje.19 Maltén kallar detta för ett dynamiskt ledarskap, där syftet är att leda, samordna 

och styra en grupp mot målen. I ett sådant ledarskap är kommunikationen mellan ledaren och 

                                                 
14 Steinberg, J. (2004). 
15 Steinberg, J. (2004), s. 61 
16 Steinberg, J. (2004). 
17 Steinberg, J. (2004), s. 55 
18 Steinberg, J. (2004), s. 57 
19 Maltén, A. (1999). Lärarkompetens. Lund: studentlitteratur. 
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gruppen ömsesidig, men ledaren har en nyckelroll. En dynamisk ledare engagerar, motiverar 

och stöttar, är tydlig och aktiv, för diskussioner och verkar för att lösa konflikter. 20

 

Ledarskap är förmågan att skapa förutsättningar för att medarbetarens kunskap, förmåga, intresse, 

behov, initiativkraft och vilja till samverkan utnyttjas på bästa sätt, så att förelagd uppgift kan lösas. 21  

 

Även Löwenborg och Gíslason lyfter fram två delar av ledarskapet. De skriver att lärarens 

uppgift är att leda gruppen sakligt och socialt. Enligt Löwenborg och Gíslason tvingas läraren 

ofta ägna sin uppmärksamhet åt sådant som inte fungerar i klassen. Det är bättre att 

koncentrera sig på det som fungerar och som leder utvecklingen framåt. 22

 

Finns det en ledarpersonlighet?  
Maltén skriver att ledarskap inte handlar om vad ledaren är utan om vad han eller hon gör. 

Därmed är det inte lärarens personlighet som står i fokus, utan hans/hennes beteende. 23  

 

Landin och Hellström skriver att: 
 

Ledarskap består av många olika delar och måste mogna fram över tid.24  

 

De anser att ledarskap kan tränas upp oavsett personlighet. Alla behöver utvecklas. Det 

handlar om att hitta sitt eget bästa sätt. 25 Även Stensmo skriver om att hitta sitt eget sätt att 

leda. Liksom med inlärningsstilar hos eleverna finns det inte ett sätt som passar alla.26

 

Även Löwenborg och Gíslason menar att det går att lära sig och utveckla sitt ledarskap. Det 

gör man genom träning och reflektion, genom att granska sig själv som ledare.27  

 
Lärarens förmåga att leda grupper är förmodligen den viktigaste faktorn när det gäller att skapa ett gott 

klimat för lärande. Denna förmåga kan läras, tränas och utvecklas både genom utbildning, praktisk övning 

och med hjälp av erfarenhetslärande 28  

                                                 
20 Maltén, A. (1997). Pedagogiska frågeställningar. Lund: studentlitteratur. 
21 Maltén, A. (1999), s. 217 
22 Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003). 
23 Maltén, A. (1999). 
24 Landin, M. & Hellström, C. (2001), s. 19 
25 Landin, M. & Hellström, C. (2001). 
26 Stensmo, C. (2000). 
27 Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003). 
28 Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003), s. 17 
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Samtidigt som Löwenborg och Gíslason menar att man kan lära sig att bli en bra ledare, 

framhåller de även att den egna personligheten påverkar arbetet och att det är viktigt att vara 

medveten om detta för att utvecklas som lärare.  

 
För att utvecklas som lärare måste man vara beredd att titta på sin egen personlighet och hur den påverkar 

arbetet. Det finns ingen som föds med allt det som krävs för att bli en god lärare och ingen är heller 

fullfjädrad efter lärarhögskolan. 29

 

Självkännedom och självbild 
För att utvecklas som ledare är det enligt Landin och Hellström väsentligt att man tar reda på 

vad man vill med sitt ledarskap och vilka ens starka och svaga sidor är. Självkännedom är 

viktigt. Det är viktigt att förstå sin egen påverkan på individer och grupper.30 Även 

Löwenborg och Gíslason anser att det är viktigt att läraren reflekterar över sin roll som ledare, 

att läraren har självkännedom och kan se sin egen roll i relationen till eleverna.  
 

Hur läraren ser på sig själv, sin uppgift och roll är avgörande för lärarens arbete 31  

 

Om det uppstår problem i relationen till en elev kan det vara bra om läraren pratar med en 

utomstående. I problemsituationer är det är viktigt att kunna hantera sina känslor. För att 

kunna göra det måste man kunna känna igen känslorna, och veta hur man reagerar när de 

uppstår. Läraren måste även kunna sätta sig in i elevens roll.32  

 

Löwenborg och Gíslason menar att lärarens ledarskap är beroende av dennes inställning till 

sin ledarroll. Det handlar om hur läraren hanterar sitt ledarskap, om hon/han tar tag i 

ledarrollen själv eller väntar på att eleverna ska ge den till henne/honom. Det är viktigt att 

läraren identifierar sig med rollen som ledare, som den som skapar trygghet och leder gruppen 

i dess utveckling.33 Maltén skriver att ledarens agerande har stor betydelse för 

gruppklimatet.34  

 

                                                 
29 Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003), s. 43 
30 Landin, M. & Hellström, C. (2001). 
31 Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003), s. 12 
32 Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003). 
33 Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003). 
34 Maltén, A. (1999). 
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Några faktorer som påverkar ledarskapet  
Varje lärare utformar sin egen ledarstil utifrån de kunskaper, erfarenheter, känslor, tankar och 

den personlighet man har. Därför ser ledarstilarna olika ut från person till person. Ledarstilen 

måste utvecklas i samspel med kollegorna, eleverna och föräldrarna. Andra saker som 

påverkar ledarskapet är hur engagerad läraren är i sina ämnen, vilka känslor hon/han har för 

sina elever och hur mycket hon/han förbereder sig inför sina lektioner.35

 

Maltén belyser forskning gjord av Douglas McGregor (1966). Denna forskning visar att 

ledarskapet är beroende av de antaganden ledaren gör om sina medarbetare. Dessa antaganden 

visar också ledarens människosyn. Om ledaren antar att människor är lata, bekväma, passiva 

och ovilliga till arbete så utformar han eller hon en ledarstil som är styrande, bestämmande 

och ej öppen för andras åsikter. En sådan människosyn kallas förändringspessimistisk 

människosyn. Motsatsen till en förändringspessimistisk människosyn är en förändringspositiv 

människosyn. En ledare med en sådan människosyn antar istället att medarbetarna är aktiva, 

ansvarstagande, kreativa, konstruktiva, flexibla och självgående. Beroende på vilken 

människosyn man har formar man som ledare sina medarbetare så att de till slut lever upp till 

de förväntningar man som ledare har.36  

 

För att eleverna ska tycka att man som lärare är förtroendeingivande är det viktigt att man 

verkar säker och kompetent, att man är ärlig och rättfram, att man visar intresse för sina 

elever. Det är även av betydelse i vilken mån eleverna upplever att läraren har 

inflytande/makt/styrka.37

 

Michael Grinder tar i sin bok Ledarskap och lärande i klassrummet upp hur våran icke-

verbala kommunikation påverkar hur vi uppfattas av andra. Det är viktigt att vara medveten 

om de icke-verbala signaler som man sänder ut. Av de budskap en lärare sänder ut är 82% 

icke-verbala. Det icke-verbala budskapet är det som andra uppfattar tydligast. Om de icke-

verbala signalerna som man sänder ut inte stämmer överens med det man säger så tar det icke-

verbala budskapet överhand. Genom att använda sina icke-verbala signaler på ett 

målmedvetet och konsekvent sätt kan man som lärare skapa rutiner för den respons dessa 

signaler får hos eleverna. När man behöver skapa en bättre relation till någon elev kan man 

                                                 
35 Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003). 
36 Maltén, A. (1997).  
37 Landin, M. & Hellström, C. (2001). 
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titta efter vilka icke-verbala signaler elevens föräldrar använder sig av när deras relation 

fungerar bra.38

 

En bra klassrumsmiljö 
En trygg och trivsam miljö är en förutsättning för god inlärning. I en grupp med mycket 

konflikter och oro måste man arbeta medvetet och målinriktat för att förbättra arbetsmiljön 

och samspelet i gruppen. Om den nya läraren är osäker kan oro framkallas i gruppen, vilket 

kan göra läraren ännu mer osäker, vilket i sin tur leder till mer oro i gruppen. Därför är det 

viktigt att som ny lärare ta tag i situationen direkt och försöka göra något åt den.39 Att kunna 

utvärdera sitt ledarskap och dra lärdom av det som händer är viktigt.40

 

Struktur är viktigt i ett handledarskap, när man arbetar enligt ett friare arbetssätt 41 Den nya 

pedagogiken kräver mycket struktur, utan struktur fungerar det inte.42 Det är även viktigt att 

vara konsekvent i sitt ledarskap 43  

 

Lärarens känslor för sina elever och hans/hennes inställningar till dem har stor betydelse för 

samspelet dem emellan. Det är viktigt att läraren trivs ihop med sina elever och är intresserad 

av hur de har det, att han eller hon kan lyssna på eleverna och försöka se saker ur deras 

perspektiv. Även om läraren inte håller med eleverna och måste sätta gränser för deras 

beteende så är det ändå viktigt att han/hon kan förklara och motivera det.44  
 

Det måste etableras ett samarbetsförhållande som präglas av öppenhet, respekt och förtroende.45

 

Proaktivt ledarskap 
Löwenborg och Gíslason skriver om ett Proaktivt ledarskap. Det innebär ett ledarskap där 

läraren skapar struktur och organiserar miljön på ett sätt som förebygger att problembeteende 

uppstår. Läraren ligger steget före. Här följer några exempel på faktorer i ett sådant ledarskap:  

– Regler 

                                                 
38 Grinder, M. (1999). Ledarskap och lärande i klassrummet. Falun: Brain Books AB. 
39 Kveli, A-M. (1994). 
40 Landin, M. & Hellström, C. (2001).  
41 Landin, M. & Hellström, C. (2001). 
42 Steinberg, J. (2004). 
43 Landin, M. & Hellström, C. (2001). 
44 Kveli, A-M. (1994). 
45 Kveli, A-M. (1994), s. 105 
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Konkreta, tydliga, handlar om vad som ska göras, utformas tillsammans med eleverna. 

Diskutera konsekvenser vid regelbrytande, förstärk positivt efterföljande av reglerna t. ex. 

genom belöning.  

– Elevernas placering i klassrummet 

Ha en medveten plan för elevernas placering i klassrummet. Vilka ska sitta bredvid varandra, 

vilka ska vara i närheten av läraren, grupperingar etc.  

– Förutsägbara rutiner för övergångar 

Förbered övergångar genom att informera innan. Använd olika mängd skriftlig information, 

muntlig och bilder, beroende på elevernas behov och mognad. Dagens början och slut är 

viktigt. Ha en särskild rutin för detta t.ex. hälsa på varje barn i hand. 

– Möjlighet för överaktiva elever att röra sig i klassrummet 

T.ex. en särskild plats man kan gå till för att röra på sig. Obs! Tydliga regler krävs för att 

detta ska fungera.  

– Kreativitet för att fånga elevernas uppmärksamhet 

Variera röstläget, gör något oväntat etc.  

– Överblick och rörlighet 

Ha överblick om vad som händer i gruppen, gå runt i klassrummet.46

 

Situationsanpassat ledarskap 
Som ledare måste man kunna anpassa och variera sin ledarstil efter de elever man har. Vissa 

elever kräver mer styrning än andra. Man behöver kunna växla mellan att vara en styrande 

ledare och en handledare. Hur mycket styrning eleverna behöver kan bero på individernas 

mognadsnivå, men också på hur individerna i gruppen fungerar tillsammans. Det handlar om 

ett så kallat situationsanpassat ledarskap.47 Löwenborg och Gíslason beskriver fyra 

ledarstilar som ingår i ett situationsanpassat ledarskap: 

– Styrande ledarstil 

Tydlig styrning, läraren säger vad som ska göras, när och hur. 

– Tränande ledarstil  

Läraren handleder, läraren ger direktiv men är öppen för dialog. 

– Stödjande ledarstil 

Läraren finns till hands och vägleder vid behov, läraren stödjer och skapar goda relationer. 

                                                 
46Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003).  
47 Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003). 
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– Delegerande ledarstil 

Gruppen arbetar självständigt med de uppgifter läraren gett dem.48

 

Det är viktigt att vara lyhörd för vilket sorts ledarskap eleverna behöver i olika situationer. 

Styrande ledarstil kan behövas då gruppen är ny eller vid tillfällen då gruppen behöver mer 

struktur. Tränande ledarstil kan användas då gruppen klarar av att ta ett större ansvar för sitt 

arbete. Målet är att gå från styrande ledarstil mot delegerande ledarstil i takt med elevernas 

mognad, på så sätt utvecklas elevernas förmåga till att ta eget ansvar i skolarbetet.49

Första tiden som lärare måste man vara tydlig och markera vad som gäller.  

 
Tydlighet är ett sätt att leda en grupp mot självständighet 50  

 

Maltén skriver: 

 
En lärare skall möta eleverna med fasthet och ramar men inom dessa ge tillräckligt med frihet så att 

elevernas medinflytande och medansvar ständigt övas i riktning mot fördjupad förmåga till samarbete och 

gemensam problemlösning.51  

 

Maltén menar att ledaren i en nybildad grupp bör vara tydlig, uppgiftsinriktad och styrande. 

Med tiden tillåts sedan gruppen successivt mer och mer självstyrande. Han skriver även att 

ledarskapet måste varieras beroende på vad som ska läras ut.52  

 
Ledarskapet anpassas till uppgiftens art, samt gruppens erfarenhet och mognad. 53

 

Olika ledartyper 
Kveli skriver att skolan behöver lärare med olika bakgrund, intresse och arbetsstil. För att lösa 

uppgifterna i dagens skola fordras ett samarbete mellan olika människor som tillsammans har 

en bred kompetens.54 Tidigare skrev jag om att alla har ett eget sätt att leda, sin egen ledarstil, 

vilken utformas utifrån egna erfarenheter, kunskaper, personlighet mm. I litteraturen har man 

                                                 
48 Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003). 
49 Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003). 
50 Landin, M. & Hellström, C. (2001), s. 84 
51 Maltén, A. (1999), s. 154 
52 Maltén, A. (1997).  
53 Maltén, A. (1997), s. 174 
54 Kveli, A-M. (1994). 
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försökt skapa kategorier av ledarstilar. Låt oss nu titta närmare på några av de ledarstilar som 

lyfts fram i litteraturen. 

 

Landin och Hellström lyfter fram fyra olika ledartyper: 

– Operativ ledare 

Är inriktad på handling, målinriktad, fokuserad, snabb. Har lätt för att fatta beslut, prövar sig 

fram. Vill helst arbeta ensam, och bestämma själv.  

– Innovativ ledare 

Har många idéer, är orädd, positiv, har gott självförtroende. Är bra på att övertala andra, har 

alltid ett projekt på gång. 

– Administrativ ledare 

Är noggrann och systematisk. Har ordning och reda. Gillar att planera. Kommer aldrig för 

sent. Har koll på budgeten, beaktar alla aspekter, bra på skriftlig dokumentation  

– Coach 

Är bra på att skapa god stämning i gruppen, tar tag i konflikter direkt, är lyhörd och empatisk. 

Tar även ansvar för kollegorna. Tycker det är viktigt att alla trivs och mår bra. 55

 

Löwenborg och Gíslason lyfter fram en liknande uppställning där de olika ledartyperna 

istället kallas Producerare, Entreprenör, Administratör och Integrerare.56

 

Evelyn Säll har i en undersökning följt blivande lärare in i deras yrkesliv och fått fram tre 

olika sidor av lärarrollen. Dessa kallar hon Estradör, Regissör och Illuminatör. 

 
Estradören har en karismatisk utstrålning och framför sitt budskap på ett intresseväckande sätt. Den egna 

personligheten är ett viktigt instrument i undervisningen. Regissören ser till att arbetet i klassrummet 

flyter genom att planera, övervaka ordningen och skapa stämning i klassen. Illuminatören sätter varje 

enskilt barns eller elevgruppens behov i fokus, inlärningsmässigt, socialt och emotionellt.57  

 

Stensmo har utifrån sex kända personers ledarstilar (Burnard, Canters, Kounin, Dreikurs, 

Glasser och Gordon) gjort en uppdelning i två kategorier: Uppgiftsorienterad ledarstil (hit hör 

Burnard, Canters och Kounin) och elevorienterad ledarstil (hit hör Dreikurs, Glasser och 

                                                 
55 Landin, M. & Hellström, C. (2001). 
56 Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003). 
57 Säll, E. (2000). Ledarrollens olika skepnader; estradör, regissör och illuminatör: En  

longitudinell studie av blivande lärares föreställningar (Uppsala Studies in Education, nr. 90). 
Doktorsavhandling, Uppsala: Uppsala universitet, s. 127 
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Gordon) Den uppgiftsorienterade stilen innebär mer lärarstyrd undervisning, läraren sätter 

upp mål för undervisningen och inriktar sig på dessa, ser till att de regler som finns efterföljs, 

strukturerar arbetet och utvärderar detta regelbundet. Den elevorienterade stilen har istället 

fokus på eleverna och deras intresse och känslor. Det är viktigt med en bra atmosfär i 

gruppen, läraren hanterar konflikter. Eleverna ska få bestämma vad som ska göras, när och 

hur. Läraren har tilltro till elevernas egen vilja att lära sig.58

 

Maltén lyfter fram forskningsrapporter som utgavs 1938-1940 (Lewin 1938, Lippit 1940). 

Dessa forskningsrapporter tog bl.a. upp tre olika ledarstilar: 

– Auktoritärt ledarskap 

Ledaren fattar alla beslut själv, styr klassen ensam, fördelar arbetet, klandrar och berömmer 

eleverna. 

– Demokratiskt ledarskap 

Eleverna är med och bestämmer över sin planering och genomförande, ledaren handleder 

eleverna och stödjer och stimulerar kommunikationen i klassen. 

– ”Låt-gå”-mässigt ledarskap 

Ledaren är passiv och tillbakadragen, lämnar gruppen åt sig själv, ger endast råd då han/hon 

blir tillfrågad. De resultat som framkom i rapporten visade bl.a. att produktiviteten var högst i 

de auktoritärt styrda grupperna, när ledaren var närvarande. Produktiviteten var lägst i ”låt-

gå”-grupperna. Kvaliteten var bäst i de demokratiskt ledda grupperna. Idag kallas de tre 

ledarstilarna istället ledarorienterat ledarskap, grupporienterat ledarskap, passivt 

ledarskap.59

 

Sammanfattning 
Förr i tiden hade läraren en given auktoritet i yrket. Läraren bestämde enhälligt, eleverna hade 

inte så mycket att säga till om. Ledarskapet var auktoritärt. I dag ska ledarskapet vara 

demokratiskt. Det innebär att allas röst är lika mycket värd. Läraren är inte längre den 

självklare ledaren. I Lpo 94 står det bl.a. att eleverna ska ha inflytande över sina studier och få 

ta eget ansvar över dem. Läraren ska fungera som en handledare i elevernas eget 

kunskapssökande och anpassa sitt ledarskap till sina elever. I Lpfö98 framhålls liknande 

                                                 
58 Stensmo, C. (2000). 
59 Maltén, A. (1999). 
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formuleringar. Där står det även att ledaren ska vara en förebild för barnen. Omvårdnad, 

omsorg och fostran om barnen framstår som viktiga delar i förskolelärarens yrke. 

 
 
Den första tiden som lärare handlar om att skaffa sig auktoritet och respekt. Detta upplevs 

som en svårighet för många nyblivna lärare. Många nyblivna lärare har problem med att utöva 

ledarskapet.  

 

Den auktoritära bakgrunden inom pedagogiken har lett till en osäkerhet kring ledarskap och 

kravställande. Lärare är osäkra på hur mycket krav de ska ställa på eleverna eftersom de är 

rädda för att uppfattas som auktoritära. För att eleverna ska utvecklas på bästa sätt måste man 

som ledare ställa krav som utgår ifrån individen och gruppen. 

 

Ledarskapet kan delas upp i två olika delar: en uppgiftsinriktad, och en social. Den 

uppgiftsorienterade delen handlar om att lära ut kunskaper till barnen/eleverna och att vara 

målinriktad, medan den sociala delen handlar om att uppmuntra, motivera, engagera 

barnen/eleverna och se till så att alla i gruppen mår bra och utvecklas. 

 

Genom utbildning, träning, reflektion och erfarenhet kan man utveckla sitt ledarskap, oavsett 

personlighet. Det gäller att hitta sitt eget bästa sätt. Man måste dock vara medveten om att 

personligheten påverkar ledarskapet och det är viktigt att ha självkännedom. Det har även 

betydelse vilken inställning läraren har till sitt ledarskap. Läraren behöver kunna identifiera 

sig med rollen som ledare, som den som skapar trygghet och leder gruppen i dess utveckling. 

 

Det som påverkar ledarskapet är personlighet, egna erfarenheter, känslor, tankar och 

kunskaper. Ledarstilen utvecklas i samspel med kollegorna, eleverna och föräldrarna. Det har 

även betydelse vilken människosyn ledaren har. Man måste också vara medveten om de icke-

verbala signaler som man sänder ut, och veta hur dessa påverkar eleverna.  

 

Det är viktigt att läraren bygger upp en trygg och trivsam klassrumsmiljö och aktivt arbetar 

för att stärka ett positivt samspel i gruppen, mellan eleverna, och mellan läraren och eleverna. 

Att vara konsekvent är viktigt i ledarskapet, liksom att ha struktur. Att vara ärlig och rättfram, 

att verka säker, kompetent och inflytelserik är också betydelsefullt. 
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I ett proaktivt ledarskap arbetar läraren på ett förebyggande sätt för att undvika att problem 

uppstår. Det handlar t.ex. om att utforma regler tillsammans med eleverna, att ha en medveten 

plan över elevernas placering i klassrummet och att kunna överblicka och röra sig runt bland 

gruppen.  

 

Som ledare bör man använda sig av ett situationsanpassat ledarskap, vilket innebär att man 

anpassar sin styrning till de elever man har. Det som påverkar hur styrande man ska vara som 

ledare är barnens mognadsnivå, individuella skillnader, olika situationer och uppgifter, 

gruppens mognad och ålder.  

 

Olika ledarstilar har lyfts fram i litteraturen. Jag har beskrivit några av dem. Bland dessa 

återfinns bl.a. operativ, innovativ, administrativ och coach samt ledarorienterat, 

grupporienterat och passivt ledarskap.    

 

Frågeställningar 
Med utgångspunkt i syftet med denna undersökning och med underlag av 

litteraturgenomgången har jag valt följande fyra huvudfrågor:  

 Vad innebär ledarskapet? 

 Vad är det som påverkar ledarskapet? 

 Hur kan man utveckla sig själv som ledare? 

 Vilken sorts ledare behöver barn idag? 

 

Metod 
Metodval  
Med utgångspunkt i syftet med min undersökning har jag för att finna svar på mina 

frågeställningar kommit fram till att kvalitativa intervjuer var den bästa metoden. Hade jag 

istället använt mig av observationer hade jag kunnat få se hur pedagogerna i undersökningen 

är som ledare, men eftersom jag var intresserad av pedagogernas syn på sitt ledarskap så valde 

jag bort denna metod. Om jag valt att använda mig av enkäter hade jag kunnat undersöka en 

större grupp och fått ett mer allmängiltigt resultat men då hade jag inte haft möjlighet att följa 

upp pedagogernas svar och ta reda på vad de menade, vilket jag hade vid intervjuerna. Med 

den kvalitativa intervjun som metod kunde jag följa den riktning som intervjun tog, jag kunde 
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följa upp intervjupersonernas svar med att ställa följdfrågor och kontrollera så att jag tolkat 

deras svar på rätt sätt. Jag var intresserad av att träffa pedagogerna och se vad de hade att säga 

om sitt ledarskap. För mig var själva mötet med varje pedagog en viktig del i undersökningen 

och genom det mötet anser jag att jag fått en djupare inblick i deras syn på ledarskapet och 

hur de är som ledare än om jag skickat ut en enkät. Med den kvalitativa intervjun som metod 

fick jag möjlighet att betrakta ledarskapet i läraryrket utifrån den intervjuades perspektiv. 

Kvale skriver:  
 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla 

innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna.60

 

Urval 
I urvalet av intervjupersoner har jag strävat efter att välja pedagoger som kan ha olika 

perspektiv på ledarskapet i läraryrket. De valdes därför ut med tanke på att deras utbildningar, 

erfarenheter och arbetsområden ser olika ut. Min tanke med detta var att få fram fler sidor av 

ledarskapet i läraryrket och få ett mer varierat resultat samt att undersöka eventuella skillnader 

och likheter mellan pedagogernas syn på ledarskapet. Har det någon betydelse vart 

pedagogerna bor, vilken ålder på barn de arbetar med eller om området de arbetar i är ett 

invandrartätt område eller inte? Finns det några likheter mellan pedagoger som arbetar inom 

samma område? Skiljer sig synen på ledarskapet mellan lärare och förskolelärare osv. Jag har 

valt att intervjua sex pedagoger från olika städer och olika skolor och förskolor. Ingen av de 

intervjuade är från samma arbetslag. Samtliga pedagoger jag har valt att intervjua arbetar med 

yngre barn och elever, från förskolan till årskurs tre. Tre av pedagogerna arbetar inom 

förskolan medan de övriga tre är inriktade mot de tidigare åren i skolan (två lärare för yngre 

barn och en fritidspedagog) Om jag även intervjuat lärare för äldre elever hade resultatet 

kanske sett annorlunda ut och blivit ännu mer varierat, men eftersom jag själv är inriktad mot 

yngre barn tyckte jag att det skulle vara intressant att undersöka hur pedagoger för yngre barn 

ser på sitt ledarskap. Jag har inga intentioner att i denna undersökning studera eventuella 

likheter eller skillnader mellan män och kvinnor när det gäller synen på ledarskapet, eftersom 

de flesta som arbetar inom skola och förskola är kvinnor valde jag därför att endast intervjua 

kvinnliga pedagoger.   

                                                 
60 Kvale, S. (2006). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s. 9 
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Genomförande  
Jag tog kontakt med personerna som jag ville intervjua och frågade om de ville ställa upp på 

en intervju. Samtidigt berättade jag vad undersökningen skulle handla om. Inför varje intervju 

skickade jag några dagar innan mötet ut frågorna via e-post till personen som jag skulle 

intervjua. På så sätt tänkte jag att personen skulle få lite mer inblick i vad mitt arbete skulle 

handla om och de skulle få en chans att tänka till kring frågorna lite innan. Frågorna som 

användes vid intervjuerna finns som bilaga (sista sidan). Innan varje intervju försäkrade jag 

den som skulle bli intervjuad om att undersökningen var frivillig och konfidentiell och jag 

frågade om personen fortfarande ville vara med. Jag berättade även om syftet med 

undersökningen och lovade att personen skulle få läsa det färdiga arbetet. Innan den första 

intervjun hade jag läst om ämnet i olika böcker för att vara förberedd. Det anser Kvale är 

viktigt. Han skriver:  
 

En betydande del av intervjuprojektet bör ha ägt rum innan bandspelaren sätts på för den första intervjun. 

Däri ingår att utveckla en teoretisk förståelse av de fenomen som ska undersökas och att etablera en grund 

som den nya kunskapen ska fogas till och införlivas med.61  

 

Jag spelade in intervjuerna med en diktafon och försäkrade intervjupersonerna innan att det 

bara var jag som skulle lyssna på inspelningen och berättade att jag sedan skulle radera den. 

Inom några dagar skulle jag mejla en sammanställning av intervjun och jag sa att de gärna 

fick höra av sig om de undrade något, om det var något i sammanställningen som de inte 

tyckte stämde eller om de ville lägga till något till intervjun. Intervjuerna tog mellan 20 och 

45 minuter. Intervjuerna med pedagogerna ifrån staden i Mellansverige genomfördes på 

respektive skolområde i enskilt rum som de bestämde. Jag kände inte dessa pedagoger innan. 

Intervjuerna pågick ostört. Intervjuerna i staden i Västsverige genomfördes hemma hos 

respektive pedagog, eftersom jag kände pedagogerna privat. Den intervjuade fick i samtliga 

intervjuer bestämma vart vi skulle vara. Under en av intervjuerna satt vi utomhus, under de 

andra intervjuerna satt vi i respektive persons kök. Det skedde ett fåtal avbrott, men det var 

inget som störde intervjuerna märkbart. Alla intervjuer pågick i lugn och ro, ingen av de 

intervjuade gav intryck av att vara stressad. Intervjuerna gick till enligt följande: jag ställde 

frågorna och följde sedan upp personens svar genom att ställa följdfrågor och frågor för att 

kontrollera så att jag tolkat svaret rätt. Kvale skriver att det är viktigt att klargöra innebörden 

                                                 
61 Kvale, S. (2006), s. 92 
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av uttryck som används under intervjun, det underlättar analysen. Han skriver att ledande 

frågor i sådana fall kan förstärka tillförlitligheten i en undersökning.  

 
Särskilt lämpar det sig att ställa ledande frågor för att pröva tillförlitligheten i intervjupersonens svar och 

verifiera intervjuarens tolkningar.62  

 

I övrigt försökte jag att hålla mig så objektiv som möjligt och jag använde mig av öppna 

frågor. Vid frågorna om olika ledarstilar (producerare, entreprenör, administratör, integrerare 

och ledarorienterat, grupporienterat eller passivt ledarskap) förklarade jag i samband med 

frågorna vad samtliga uttryck betydde.  

 

Efter varje intervju gjorde jag först en ordagrann utskrift av intervjun. Sedan gjorde jag en 

sammanställning. Den sammanställningen mejlade jag sedan ut till den person som blivit 

intervjuad. I mejlet lämnade jag mina telefonnummer och jag skrev att de gärna kunde höra av 

sig till mig om de hade några frågor eller om det var något som de tyckte inte stämde i min 

sammanställning eller om de ville lägga till något.  

 

Tillförlitlighet och giltighet 
Genom att jag under intervjun ställt kontrollfrågor och efter intervjun gett de intervjuade en 

chans att se sammanställningen har jag försökt försäkra mig om att jag har tolkat personerna 

på rätt sätt och att undersökningen är tillförlitlig och giltig. Det är svårt att veta om svaren sett 

likadana ut om intervjuerna skett vid ett annat tillfälle eftersom vi alltid är påverkade av en 

rad omständigheter. Kvale skriver: 

 
En forskningsintervju är flexibel, känslig för sammanhanget och beroende av det personliga samspelet 

mellan intervjuare och intervjuad.63

 

Förmodligen skulle jag ha fått ungefär samma svar om jag genomfört intervjuerna vid ett 

senare tillfälle, eftersom det förmodligen finns en grundläggande syn på ledarskapet hos varje 

pedagog och det är inte något som ändras över en dag. Man måste dock vara medveten om att 

situationen och tiden för intervjun kan påverka personernas svar. Hur hade dagen varit för 

pedagogen innan tiden för intervjun? Var det något särskilt som hade hänt? Även rummet för 

                                                 
62 Kvale, S. (2006), s. 146 
63 Kvale, S. (2006), s. 259 
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intervjun påverkar. Om man sitter i ett personalrum på personens arbetsplats kanske man får 

andra svar än om man sitter hemma i personens kök. Min relation till de intervjuade är något 

annat som kan ha påverkat. Några av de intervjuade kände jag sedan innan, andra inte. Svaren 

skulle kanske ha blivit annorlunda om min relation till de intervjuade varit annorlunda. 

Dessutom får man lägga på minnet att jag inte är någon van intervjuare. Även om jag försökt 

att vara objektiv, neutral och även tänkt på mitt eget kroppsspråk, min mimik mm. vid 

intervjuerna, är det möjligt att jag omedvetet kan ha påverkat de intervjuade att svara på ett 

visst sätt. Kvale skriver: 
 

Forskningsintervjun är ett utbyte av synpunkter, ett samspel mellan två människor. Intervjuaren och den 

intervjuade reagerar på varandra och påverkar varandra ömsesidigt. 64

 

De intervjuade kan även ha anpassat sina svar till mig som person. Det är inte säkert att de 

skulle svara likadant om det var någon annan som intervjuade dem, även om frågorna var de 

samma. Det är inte ens säkert att jag skulle ha fått samma svar om jag gjort om 

undersökningen vid ett annat tillfälle. Vid intervjuerna har jag ansträngt mig för att följa den 

intervjuades spår för att på så sätt få fram personens syn på ledarskap. Man kan dock inte 

utesluta att jag omedvetet kan ha tolkat pedagogerna på ett sätt som gynnar mina egna 

uppfattningar och tagit fasta på vad jag funnit varit viktigt i det de sagt. För denna saks skull 

var det meningsfullt att spela in intervjuerna, och sedan lyssna på dem flera gånger. Genom 

ett sådant arbetssätt tror jag att jag kommit närmare sanningen och att jag har fått en större 

förståelse för det som sagts, vilket i sin tur har ökat giltigheten i min undersökning.  

 

Jag har genomfört sex intervjuer och de resultat jag fått fram är inte ovillkorligen 

generaliserbara. Vilket resultat man får beror på vem som intervjuar och vilka de intervjuade 

är. Jag skulle förmodligen ha fått ett annat resultat om jag intervjuat pedagoger från andra 

skolor. Om jag undersökt en större grupp pedagoger skulle jag kanske kunna dra mer 

generella slutsatser. De slutsatser jag drar i min studie är endast giltiga för de sex pedagogerna 

i den, däremot tror jag att vissa saker skulle vara samma även om jag gjorde fler intervjuer. 

Det gäller de saker som framkommer i de flesta intervjuer t.ex. att tydlighet och lyhördhet är 

viktigt i ledarskapet.  

 

                                                 
64 Kvale, S. (2006), s. 39 
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Jag anser att jag undersökt det jag tänkt undersöka och de frågor jag ställde vid intervjuerna 

har utgått från mitt syfte och mina frågeställningar. Jag har ansträngt mig för att lyfta fram 

pedagogernas röst i resultatet och försökt redovisa intervjuerna på ett sätt som gör rättvisa åt 

intervjupersonernas svar. På så sätt har jag försökt försäkra mig om att undersökningen är 

giltig. Men det finns ändå en viss risk att en del av det de intervjuade sagt inte framkommer i 

intervjusammanställningarna. Man bör också ha i åtanke att intervjuerna var förhållandevis 

korta med tanke på ämnet. Ledarskapet i läraryrket är ett stort ämne och det finns mycket att 

säga om det. De intervjuade ger kanske inte sin helhetssyn på ledarskapet i läraryrket, utan 

lyfter snarare fram vissa bitar. Detta gör att andra bitar, som de intervjuade kanske egentligen 

tycker är viktiga, inte kommer fram under intervjuerna. Därför var det betydelsefullt att jag 

gjorde sex intervjuer. På så sätt fick jag fram olika bitar. 

 

Undersökningsgrupp 
Eftersom undersökningen är konfidentiell har jag valt att sätta fiktiva namn på de intervjuade 

för att underlätta för läsaren. 

 

Evy är utbildad förskollärare med snart tio års erfarenhet inom yrket. Hon har arbetat på flera 

olika förskolor med barn från ett till sex år och hon har även arbetat som vikarie på olika 

fritidshem. Just nu arbetar hon på en ett- till femårsavdelning på en förskola i en mellanstor 

stad i Mellansverige. 

 

Jennie är också utbildad förskolelärare och arbetar på samma förskola som Evy men på en 

annan avdelning med barn från ett till tre år. Jennie har femton års erfarenhet i 

förskoleläraryrket. Hon har arbetat på olika förskolor med barn från ett till sex år.  

 

Fia är utbildad fritidspedagog med trettio års erfarenhet. Hon har arbetat med barn från sex till 

tio år. På det fritidshem hon arbetar nu är barnen från sex till åtta år. Fritidshemmet ligger i en 

mellanstor stad i Mellansverige. Fritidshemmet tillhör ett skolområde med hög 

invandrartäthet. 

 

Sara är utbildad lärare, med inriktning mot tidigare åldrar, och verksam på en förskola i en 

mindre stad i Västsverige. Hon har ett och ett halvt års erfarenhet inom yrket. Hon har arbetat 

med barn från ett till fem år. Där hon arbetar nu är barnen från ett och ett halvt till fyra år. 
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Diana är utbildad lärare. Hon har arbetat som lärare mot yngre barn i åtta år. Just nu är hon 

lärare i årskurs två. Hon är verksam på en skola i en mindre stad i Västsverige.  

 

Tess är även hon utbildad lärare och arbetar på samma skola som Diana, men inte i samma 

arbetslag. Hon har arbetat som lärare mot yngre barn i elva år och är just nu lärare i årskurs 

tre. 
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Resultat 
Jag har valt att först presentera en sammanställning av varje enskild intervju, därför att jag vill 

visa de individuella skillnaderna och försöka ge läsaren en bild av varje enskild person. 

Därefter följer en kort sammanfattning på några av de likheter och skillnader som kan 

urskiljas i intervjuerna. Upplägget i sammanställningarna följer intervjuguidens upplägg.(se 

sista sidan) 

 

Evy (förskolelärare) 
Ledarrollen - en roll att växa i 
Evy säger att det inte var samma sak att komma ut i verkligheten som att ha praktik. I 

verkligheten är man själv och har ingen handledare med sig. Man får pröva sig fram till något 

som fungerar.  

 
Alla har varit ute på praktik, alla har gjort en utbildning men det är ju en sak sen och komma ut och utöva 

ledarrollen i verkligheten. Även om man har tränat på det i praktiken, det är ändå inte på samma sätt. 
 

Hur man upplever första tiden i yrket har också att göra med vilken arbetsplats man kommer 

till, menar hon. Första tiden i yrket arbetade Evy istället för en förskolelärare som var 

sjukskriven. Då var det inte hon som hade huvudansvaret. Hon tillägger att det blir 

annorlunda om man är ordinarie, då har man full ledarroll. I början är man väldigt ny och då 

har man inte så mycket erfarenhet, berättar Evy. Hon fortsätter med att säga att ledarrollen är 

en roll som man växer in i ju mer man arbetar och ju mer erfarenhet man får. Evy känner att 

hon har ändrat sig i sin ledarroll sen hon kom ut och var ny.  

 
Man har ju fått mer kött på benen, mer erfarenhet, man har lärt sig vad som är bra och mindre bra.

  

 

En flexibel ledare 

Evy beskriver sig själv som en lugn, trygg, ärlig, påhittig, lyhörd och uppmärksam ledare. 

Hon anser även att hon är flexibel och tillägger att man måste man vara det i förskolläraryrket.  

 

När jag frågar Evy om hon känner igen sig i någon av rollerna: Producerare (operativ), 

entreprenör (innovativ), administratör (administrativ) eller integrerare (coach) svarar hon att 
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hon känner igen sig i alla fyra men mest i rollen som integrerare. Den sidan av ledarskapet 

som är mest framträdande hos henne är alltså att se till så att alla i gruppen mår bra och trivs.  

 

Hon beskriver sitt ledarskap som mestadels grupporienterat. Barnen får vara med och 

bestämma och Evy frågar dem vad de tycker och vad de vill göra. Hon vägleder barnen. Vissa 

saker bestämmer man tillsammans i arbetslaget. Om man tycker olika så går man efter vad 

majoriteten tycker.  

 

Att kunna styra upp verksamheten  

Att vara ledare i förskolelärarens yrke handlar enligt Evy om att tillsammans med sina 

kollegor kunna styra upp en bra verksamhet och kunna leda barnen på ett bra och lärorikt sätt, 

få dem att växa som individer och utvecklas som människor. Man får inte glömma att man 

inte är själv i detta yrke, tillägger Evy och framhåller särskilt vikten av samarbete med 

kollegorna.  

 

Förskolelärarens huvuduppgifter som ledare är enligt Evy att vara ärlig och ha en öppen och 

rak dialog med barnen. Att man står för det man säger, att man är pålitlig är viktigt.  

 
Att man är pålitlig så att de kan lita på det man säger - du sa ju att vi skulle göra så- och då gör man så.  

 

Hon säger även att det är viktigt att man kan förklara ifall det inte blir som man tänkt och 

lovat och att man inte glömmer bort det utan att man tar det vid ett senare tillfälle istället. Evy 

tror att barn idag behöver en rak, tydlig och ärlig ledare som barnen kan ha en bra 

kommunikation och en öppen dialog med. 

 

När det gäller hur styrande man ska vara som ledare säger Evy att varje barn är en individ 

som måste få tycka och tänka, men vissa saker får man inte göra och då måste man som 

ledare vara tydlig i sin roll och visa vart gränsen går. Sen kan man prata med barnet om varför 

man inte får göra så, men gränsen måste ändå stå fast. Det är viktigt att kommunikationen och 

dialogen är öppen. Evy menar att det är olika hur styrande man ska vara mot olika individer, 

styrningen är olika beroende på barnets ålder och vilken nivå barnet befinner sig på. Bland de 

mindre barnen måste man som ledare vara med och styra och vaka lite mer eftersom de små 

barnen inte klarar lika mycket som de större, förklarar Evy. Samtidigt måste ändå reglerna 

vara samma för alla. 
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Jag kan ju inte göra så för dig och inte för dig. 

 

Vara positiv och kunna samarbeta 

Evy tror att det som påverkar hur man är som ledare är arbetskollegorna, barngruppen, den 

egna personligheten: om man är positivt eller negativt inriktad. Om man är negativt inriktad 

blir man negativ till allt och då blir man inte någon bra ledare.  

 

Man kan lära sig att bli en bra ledare, tror Evy. Det är ingen som är bra ledare direkt från 

början. Det finns vissa som är mer gjorda för det, som har det lite mer tillgängligt. Men Evy 

tror att man kan träna på att vara ledare och bli bättre - och fullärd blir man aldrig, tillägger 

hon. Samtidigt som Evy menar att man kan lära sig att bli en bra ledare så tror hon även att 

det krävs personliga egenskaper. Hon säger att det finns bra och dåliga ledare beroende på 

personlighet och lyfter fram följande exempel:  

 
En del kanske kan vara så att det är bara dem som har rätt, de lyssnar inte på någon annan. Det de tycker 

så är det bara och det är det som gäller. Men är man i ett arbetslag så kan man inte göra så, det går inte 

utan man måste ju vara tillsammans och prata igenom hur man vill ha det för det är ju ändå vår 

verksamhet det handlar om.  
 

För att utveckla sig själv och bli en bättre ledare föreslår Evy att man kan gå kurser i 

ledarskap och man kan diskutera med kollegorna och lära av varandra. Att samtala med 

kollegorna är lärorikt eftersom alla gör på olika sätt, säger Evy. 

 

Fia (fritidspedagog) 
Mycket nytt i början 

Fia upplevde att det var mycket som var nytt i början. Det var mycket som de inte hade pratat 

om på utbildningen t.ex. föräldrakontakter och barn med särskilda behov. Man fick ta tag i det 

själv och göra så gott man kunde, säger Fia. Efter att ha arbetat ett tag blev Fia säkrare i sitt 

ledarskap. Fia berättar att det är stor skillnad på hur det var att arbeta i skolan då och hur det 

är idag, berättar hon. Mycket är annorlunda. Det är större barngrupper idag än när Fia började, 

mycket mer oro bland barnen och mycket mer stress. Det har påverkat ledarskapet på så sätt 

att man måste vara en ännu bättre vuxenförebild och man måste vara ännu tydligare mot 

barnen, säger Fia.  
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En förberedd ledare 

Fia beskriver sig själv som en tydlig och rak ledare som alltid är förberedd på oförutsedda 

saker (har alltid ”lite grejer i bakfickan och ta till”). Hon är en ledare som kan bjuda på sig 

själv och skoja med barnen. Hon är inte för bestämmande och styrande över barnen. 

 

När jag frågar henne om hon känner igen sig i någon av rollerna: Producerare (operativ), 

entreprenör (innovativ), administratör (administrativ) eller integrerare (coach) svarar hon att 

hon är lite utav varje. 

 

Fia berättar att hennes ledarskap ser olika ut olika tider på dagen. På förmiddagen är Fia 

ledare för en halvklass en timme och då låter hon barnen välja mellan olika arbetsuppgifter 

som hon bestämt. När de är klara med arbetsuppgiften är det ofta en liten stund kvar innan det 

blir rast och för att det inte ska bli massa spring på den tiden brukar Fia alltid förbereda 

barnen innan och fråga vad de ska göra när de är klara med sin uppgift, så att barnen i förväg 

har klart för sig vad de ska göra då. På förmiddagen är ledarskapet mer ledarorienterat än på 

eftermiddagen då barnen får göra mer vad de vill, och då ledarskapet är mer grupporienterat. 

Fia menar även att ledarrollen blir på ett annat sätt bland de yngre barnen hon arbetar med än 

bland de äldre. Äldre barn kan arbeta mer självständigt än yngre barn.   

 

En bra förebild 

Fia anser att en bra ledare är en bra förebild, en som andra ser upp till. Man ska föregå med 

gott exempel, och göra det som man förväntar sig av barnen att de ska göra. 

 
Som ledare för barnen måste man respektera dem, vara vänlig, komma i tid och allt det som man försöker 

lära ut till barnen. 

 

Det kan vara både bra och dåligt att vara ledare, menar Fia. Den som är ledare är inte alltid 

den som vet bäst. Att vara ledare i fritidspedagogens yrke innebär enligt Fia att man måste 

vara säker på det man gör, men även kunna lyssna på barnen. Det är ett samspel mellan 

barnen och pedagogen. 

 

Fritidspedagogens huvuduppgifter som ledare är enligt Fia att lära barnen samspelet med 

andra människor, att lära dem lyssna på varandra och vara snälla mot varandra. Det är en 

utmaning många gånger, säger hon.  
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Vår roll är att få barnen att känna sig trygga och bli självständiga.  

 

Fia tycker även att det är viktigt att entusiasmera barnen och få dem att tycka att det är roligt 

att gå i skolan. Fia tror att barn idag behöver en ledare som är en bra vuxenförebild. Dessutom 

behöver barnen regler och rutiner. 

 

Fia säger att hon försöker vara lika styrande/handledande i sitt sätt över hela dagen. (samtidigt 

medger hon att ledarskapet i hennes yrke ser olika ut olika tider på dagen, se tidigare rubrik)  

Fia tycker inte att man ska styra för mycket.  

 

Psykisk hälsa 

Fia tror att hur man är som ledare handlar mycket om personliga egenskaper, vilka 

arbetskamrater man har t.ex. om det är många som är väldigt starka, då kanske man blir mer 

underlägsen och dämpad själv. Psykisk hälsa: om man inte mår bra är man ingen bra ledare, 

har man det bra hemma så är man en bra ledare, tror Fia. Hur man är som ledare påverkas 

även av hur säker man är i sin yrkesroll. Erfarenheter gör att det blir lättare att vara ledare. 

Erfarenheter utvecklar, och gör att man blir säkrare i sin roll automatiskt, menar Fia. 

 

Jennie (förskolelärare) 

Större barngrupper påverkar ledarskapet 

Första tiden som förskolelärare blev inte riktigt som Jennie hade tänkt sig.  

 
Man har nog en bild av hur det ska vara men sen är verkligheten en annan. 

 

Jennie upplevde att arbetet som förskolelärare var tuffare än hon trott att det skulle vara. Stora 

barngrupper påverkade ledarskapet och gjorde att det blev mycket praktiska uppgifter i 

arbetet. Det blev svårt att vara pedagogisk och att ordna särskilda tillfällen för pedagogiska 

aktiviteter, pga. de stora grupperna. Barngrupperna har blivit större och större sen Jennie 

började, och uppgifterna för förskolelärarna har blivit fler. När Jennie började fanns det t.ex. 

en kokerska på förskolan.  

 

En ”mjuk” ledare som finns där barnen är 

Jennie beskriver sig själv som en ”mjuk” ledare ”så att det knappt märks att man är ledare”. 

Det måste man vara bland de små barnen där hon arbetar annars skrämmer man barnen, säger 
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hon, och tillägger att det kanske krävs andra ledaregenskaper på en syskonavdelning. Hon 

beskriver sig också som en ledare som tycker att det är viktigt med ordning och reda och 

struktur. 

 

När jag frågar henne om hon känner igen sig i någon av rollerna: Producerare (operativ), 

entreprenör (innovativ), administratör (administrativ) eller integrerare (coach) väljer hon att 

identifiera sig med integreraren. Hon säger att hon fokuserar mycket på barngruppen. Hon är 

den som är där barnen är.  

 
Jag finns där barnen är, jag tycker det är därför jag är här. 

 

Jennie säger att alla på hennes avdelning är sådana ledare: 

 
Vi fokuserar på barnen först och främst sen får man ta det andra. 

 

Jennie känner även igen sig i entreprenörsrollen. Hon säger att hon och de andra i hennes 

arbetslag har mycket idéer och de provar ofta nya saker, de är väldigt flexibla och ändrar om 

det är något som inte passar. 

 

Jennie beskriver sitt ledarskap som grupporienterat (demokratiskt). Barnen är små men de är 

med på sitt sätt, säger hon. Hon tycker inte att hennes ledarskap är passivt (låt gå - mässigt) 

utan förmodligen en blandning av grupporienterat och ledarorienterat. Ett passivt ledarskap är 

inte nyttigt för barngruppen, påpekar Jennie. 

 
Om man släpper allt och är passiv i sitt ledarskap så blir det en hierarki: den starke vinner och de svaga 

får stå emot.  

 

Att få alla att känna sig lika 

Att vara ledare innebär, enligt Jennie, att få med alla i en grupp och att alla i gruppen känner 

sig lika, så att inte någon känner sig starkare eller svagare än de andra. Ledaren håller ihop 

gruppen och gör så att ingen känner sig utanför. Det är viktigt att ledaren är positiv. En positiv 

ledare färgar av sig på omgivningen. 
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Jennie menar att barnen behöver någon som bestämmer, någon som styr och sätter gränser, 

samtidigt som barnen ska få känna sig delaktiga. Det är viktigt att man sätter gränser så att 

barnen lär sig det sociala samspelet (t.ex. vänta på sin tur) och vad som är rätt och fel, menar 

Jennie. Det är förskolelärarens huvuduppgifter, enligt Jennie. 
 

Att man på ett tidigt stadium visar ramarna, sen är det fritt inom ramarna. 

 

Jennie tror att barn idag behöver en ledare som är med dem. En person som finns hos barnen 

hela tiden. En ledare som barnen har förtroende för och som de tycker om. Har man en positiv 

relation till barnen så lyssnar de, det får man genom att vara mycket med barnen, menar 

Jennie. 

 
Du måste ju bygga upp ett förtroende hos ett barn först innan du börjar komma och leda det. Det måste 

finnas något liksom som barnen tycker om i en för att de överhuvudtaget ska bry sig om att lyssna.  

 

Hur styrande man ska vara som ledare beror enligt Jennie på situationen och på barngruppen. 

Det beror på hur gamla barnen i gruppen är: en grupp med äldre barn behöver fastare ramar än 

en grupp med yngre barn. De yngre barnen ser upp till en vuxen ledare på ett annat vis än 

äldre barn gör. Det beror även på barngruppens storlek: i en stor grupp behövs fastare ramar i 

början för att hålla ihop gruppen. Jennie ser även skillnader i hur länge man har arbetat och 

hur styrande man är.  

 
I början kanske man är rädd för att vara styrande, man blir liksom för snäll, man vet ju inte riktigt vad 

mycket man ska våga och leda, vad mycket man ska våga och styra barnen. Man blir säkrare.  

 

Jennie tror inte att det är någon skillnad i hur styrande hon är mot olika individer samtidigt 

som hon säger att man kanske måste ha lite extra uppsikt på något barn om det är något 

speciellt t.ex. ett barn som biter hela tiden. 

 

Med tiden lär man sig hur mycket ledare man ska vara 

Jennie tror att man kan lära sig att bli ledare och säger att hon är mer ledare nu än hon var i 

början som förskollärare.  
Man lär sig med tiden hur mycket ledare man ska vara i olika situationer. 
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Jennie menar även att personliga egenskaper har betydelse för hur man är som ledare. Andra 

saker som påverkar hur man är som ledare är enligt Jennie egna erfarenheter, erfarenheter 

inom yrket, hur länge man har arbetat och egna barn. Man blir en bättre ledare om man har 

alla de sakerna, allt det behövs, säger hon. Jennie menar att man blir en bättre ledare ju mer 

erfarenhet man får. Man utvecklar sig själv som ledare genom att prova sig fram. Man lär av 

hur andra gör. Genom att se olika ställen och se olika ledare kan man komma fram till hur 

man vill ha det själv, tillägger hon. 

 

Sara (förskolelärare) 

Olika perspektiv på ledarskapet 
Sara känner till viss del att hon fortfarande är i början av sin yrkesutveckling. Den första tiden 

som förskolelärare var ungefär som Sara tänkt men hon tyckte inte att de arbetade så som hon 

ville på den arbetsplatsen där hon hamnade, till en början. Sara upplevde det nämligen som 

om personalen var lite hårda mot vissa barn och att de inte var så ”inne i läroplanerna” som 

hon var. Hon tyckte sig märka en stor skillnad mellan det perspektiv ur vilket hon såg på 

verksamheten, ett perspektiv som var präglat av läroplanerna och ”skolans värld”, och det 

perspektiv som pedagogerna på avdelningen verkade arbeta efter. De verkade inte ha några 

mål med de saker de gjorde. Sara tror inte att det behöver innebära att personalen inte var så 

medvetna i sitt ledarskap, utan endast att hon och de såg det på olika sätt. Hon tillägger även 

att hennes upplevelser av deras arbetssätt påverkades av att hon inte kände personalen så bra. 

I början tyckte Sara att de övriga pedagogerna i arbetslaget var väldigt hårda mot vissa barn 

och hon kunde inte förstå varför, men efter att Sara hade arbetat ett tag märkte hon att man var 

tvungen att vara så mot vissa för att det skulle fungera. Sara hade ett vikariat första halvåret. 

Då hade hon inte samma ansvar som hon fick sen. Ledarskapet blev roligare när hon fick det 

ansvaret och när hon blev mer involverad i planeringar och upplägg av verksamheten. 

 
 
En effektiv och snabb producerare 
Sara beskriver sig som en ödmjuk och snäll ledare. Hon tycker att det är viktigt att som ledare 

vara tydlig och sätta gränser, men även att man kan förklara för barnet varför han/hon inte får 

göra si eller så.  

 
Det är viktigt att barnen känner att man inte bara kör över dem utan att man kan förklara. 

När jag berättar för Sara om de olika ledartyperna som jag läst om: Producerare (operativ), 

entreprenör (innovativ), administratör (administrativ) eller integrerare (coach) säger hon att 
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hon känner igen sig mest i rollen som producerare. Hon berättar att hon är den som ser till att 

saker blir gjorda. Det ska gå snabbt. Hon tycker även att hon är integrerare. Hon ser till att 

ingen mår dåligt.   

 
Sara säger att hennes ledarskap är både grupporienterat och ledarorienterat beroende på 

situationen. Ibland behöver barnen ett tydligare ledarskap, det kan vara en trygghet. Samtidigt 

är det viktigt att barnen känner att det finns någon som lyssnar på dem och att det de tycker 

har betydelse, säger Sara. 

 

Ser sig inte som ledare 

Sara tycker att det är svårt att bryta loss själva ledarrollen ur det andra i hennes yrke. Som 

förskolelärare är man ledare, det ingår. Sara ser sig inte som en ledare utan som 

förskolelärare. 

 

Förskolelärarens uppgift som ledare är enligt Sara att se varje barn. Hon påpekar att 

ämneskunskaper inte är det väsentliga på förskolan. Huvuduppgiften för förskoleläraren är 

enligt Sara att se till så att ingen far illa. Därför är det viktigt att ha översikt över rummen och 

det som händer. Alla måste känna sig trygga. Sara anser att barn idag behöver en tydlig, snäll 

ledare som är ödmjuk och tillmötesgående. En som bryr sig och som stöttar, sätter gränser och 

är en god förebild. 

 

Sara tycker att det är olika i olika situationer hur styrande man behöver vara som ledare. 

Beroende på vad man ska göra kan man behöva styra upp situationen olika mycket. Om det är 

något allvarligt man ska ta upp så behöver man kanske styra upp det lite mer än om man t.ex. 

bara ska säga till barnen att ”nu ska vi gå ut och ta på oss”, påpekar Sara. Man måste vara 

tydligare som ledare när det är något allvarligt man ska ta upp. När det gäller rutiner behöver 

man inte vara så tydlig, då vet barnen redan vad som gäller. Det är även olika beroende på 

vilka barn man har, en del behöver tydligare gränser och styrning än andra, säger Sara. 

 

Bra och dåliga ledare 

Det som påverkar hur man är som ledare är enligt Sara personliga egenskaper, situationen: 

vad det är man ska göra. De man är ledare för t.ex. om det är över personalgruppen eller 

barngruppen. 
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Sara tror inte att vem som helst kan bli en bra ledare. Det krävs en viss personlighet. En del 

kan bli dåliga ledare i hur de behandlar andra, pga. hur de är som personer, tror Sara. 

  
Alla kan lära sig att bli en ledare men alla kan inte bli en bra ledare.  

 

Genom att byta taktik om man märker att det är något som inte fungerar kan man utveckla sig 

själv och bli en bättre ledare, säger Sara. Det handlar om att prova sig fram tills man hittar 

något som fungerar. Det kan även vara givande att diskutera sitt ledarskap med kollegorna.  

 

Diana (lärare) 
En intensiv tid 

Diana upplevde sin första tid i läraryrket som rolig men intensiv. I början är det mycket som 

är nytt och det tar ett tag innan man kommer in i det, säger Diana. Det blev ganska långa 

dagar i början, berättar Diana. 

 
Läraryrket innehåller ju så många olika delar och det kan vara svårt att få ihop allt  

 

Hon märkte att det var väldigt viktigt att hon var tydlig i sin ledarroll i början. Diana säger att 

det är viktigt att sätta tydliga gränser och vara konsekvent i sitt ledarskap. Att skapa trygghet i 

klassen och få en bra stämning krävde mer tid och energi än Diana från början trott. Nu har 

Diana mer erfarenhet och hon är mer säker i sitt ledarskap.  

 
Efter ett tag lär sig barnen vart de har dig och då blir de tryggare och ledarskapet går mer på rutin.  

 

En konfliktlösande ledare 

Diana beskriver sig som en tydlig, lugn, lyhörd och rättvis ledare. Hon tar alltid tag i 

konflikter direkt eftersom hon har upptäckt att det är det enda sättet att skapa ett bra klimat i 

klassrummet. Då låter Diana hellre själva undervisningen vänta, det vet hon att hon tjänar på i 

det stora hela.  

 

När jag frågar Diana om hon känner igen sig i någon av rollerna: Producerare (operativ), 

entreprenör (innovativ), administratör (administrativ) eller integrerare (coach) säger hon att 

hon känner igen sig i samtliga roller mer eller mindre. Producerare på det sättet att hon som 

lärare alltid måste vara medveten om målen för sin undervisning och det är hennes ansvar att 
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barnen ska nå målen. Men hon måste även vara innovativ i upplägget av sin undervisning för 

att barnen ska vilja lära sig något. En stor del av jobbet handlar även om att lösa eventuella 

konflikter som uppstår. Diana säger att hennes jobb även innebär att hon ska se till att barnen 

känner sig trygga och mår bra, det är ett mål i sig. Och det är något som hon tycker är väldigt 

viktigt, på det sättet är hon även integrerare.  

  

Diana beskriver sitt ledarskap som mestadels grupporienterat men ledarorienterat ibland när 

situationen kräver det, exempelvis i nya situationer då gruppen inte riktigt vet vad som gäller. 

Då är det bättre att läraren bestämmer, annars kan det bli rörigt och eleverna blir oroliga och 

osäkra. Men i de flesta situationer anser Diana att det är viktigt att eleverna får vara med och 

bestämma för att de ska lära sig att ta ansvar över sitt arbete.  

 

Ett stort ansvar 

Diana säger att det innebär ett stort ansvar att vara ledare i läraryrket. Som ledare har man i 

uppgift att se till att barnen får de ämneskunskaper de behöver samt att se till att alla i gruppen 

mår bra och att varje individ utvecklas utifrån sina förutsättningar.  

 

Diana anser att lärarens huvuduppgifter som ledare är att lära barnen det sociala samspelet 

och att utveckla deras kunskaper i olika ämnen. Den främsta uppgiften anser hon är att få 

barnen att känna sig trygga och må bra.  

 
Lärarens huvuduppgift är att se till att alla elever känner sig trygga och mår bra, annars kan de ändå inte 

lära sig något.  

 

Därför, menar Diana, är det viktigt att läraren visar att han/hon ser allvarligt på de konflikter 

som uppstår och försöker lösa dem direkt, genom att prata med de inblandade och verkligen ta 

sig tid att lyssna och hjälpa till att hitta en lösning på problemet. Diana tror att barn idag 

behöver en tydlig ledare som sätter gränser. Ledaren ska samtidigt vara en empatisk och trygg 

person som barnen har förtroende för, som de känner förstår dem, och lyssnar på dem.  

 

Det som påverkar hur styrande man ska vara som ledare är enligt Diana barngruppen och 

barnen i gruppen: deras ålder och personlighet. Vissa elever kräver mer styrning medan andra 

kan vara mer självständiga i sitt arbete. Som ledare måste man anpassa sig efter sina elever, 
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menar Diana. Hur styrande man ska vara är även olika beroende på situationen: i nya 

situationer krävs tydligare styrning.  

 

Man måste tycka om att leda 

Personlighet, erfarenheter, vilka lärarförebilder man har (vilka föreställningar man har om hur 

en lärare bör vara) och barnen i klassen är saker som påverkar hur man är som ledare, tror 

Diana. 

 

Diana tror inte att alla passar som ledare, men att de flesta kan lära sig att bli bättre på att leda 

genom träning. Det är viktigt att en ledare tycker om att leda, att han eller hon trivs i den 

rollen, menar Diana.  

 
Det är ett stort ansvar och det kan vara tufft emellanåt, då är det viktigt att man tycker om det man gör 

och att man tror på sig själv och framförallt att man tycker om de man ska leda.  

 

Genom att våga pröva olika saker, att utvärdera sig själv och försöka tänka till kring hur man 

kan bli bättre tror Diana att man kan utveckla sig själv som ledare. Man kan även få tips och 

råd av kollegorna, men framförallt måste man ta tag i det själv om man vill utvecklas.  

 

Tess (lärare) 

Arbetade som vikarie i början 

Efter att Tess var färdig med sin utbildning började hon vikariera i skolan. Det var inte samma 

sak som när hon senare fick en egen klass. Som vikarie fick hon anpassa sig till den ordinarie 

lärarens arbetssätt. Hon upplevde att det var svårt att få någon bra relation till eleverna och att 

lära känna dem, eftersom hon aldrig var länge på samma ställe. När hon senare fick en egen 

klass kunde hon lägga upp undervisningen som hon ville, skapa en bra relation till eleverna 

och vara den ledare som hon ville vara. Efter att ha arbetat ett tag blev Tess mammaledig. 

Hon säger att när hon kom tillbaka till arbetet igen så kände hon sig säkrare i sin ledarroll. Att 

bli mamma gav ett nytt perspektiv till ledarskapet, berättar hon.  

 
Som mamma ser man saker på ett annat sätt, man får en annan uppfattning om vad som är viktigt.  

 

Ledarskapet blev även annorlunda efter ett tag eftersom hon lärde känna eleverna bättre, och 

fick en bättre relation till dem.  
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En ”öppen” ledare 

Tess beskriver sig som en ”öppen” ledare (öppen för dialog), en lyhörd ledare som bryr sig 

om barnen, en trygg ledare som barnen kan vända sig till om det är något och en positiv 

ledare som tror på barnen. 

 

När jag frågar Tess om hon känner igen sig i någon av rollerna: producerare (operativ), 

entreprenör (innovativ), administratör (administrativ) eller integrerare (coach), svarar hon att 

hon känner sig mest som en integrerare men hon tror också att hon har lite av entreprenörens 

egenskaper. Tess säger att hon försöker att komma med idéer som ska göra arbetet roligare 

och intressantare för barnen. Hon säger även att hon ofta låter barnen komma med idéer och 

tillägger med ett leende att det finns många entreprenörer i hennes klass.   

 

Varje barn ska känna att det han eller hon tycker och känner är viktigt och att det har 

betydelse, anser Tess. Hon säger att hennes ledarskap för det mesta är grupporienterat:  

 
De flesta besluten tar vi tillsammans i klassen. 

 

Tess (som är lärare i årskurs tre) säger att de elever som hon har nu klarar av att vara med och 

fatta många beslut. Det är en annan sak, menar hon, om man är lärare för yngre barn.  

 
När man har en etta får man lägga ledarskapet på en annan nivå. 

 

Hon säger att även barn i årskurs ett kan vara med och fatta beslut men då får det vara lite mer 

styrt, barnen kan t.ex. få välja mellan olika alternativ, som läraren bestämt.  

 

Få barnen att känna sig värdefulla 

Att vara ledare för barn innebär att man ska vara en trygghet för dem, menar Tess. Ledaren 

måste engagera sig i barnen och bry sig om dem för att de ska utvecklas till medkännande och 

ansvarsfulla individer. En ledare är någon som skapar trygghet och leder barnen i deras 

utveckling, anser Tess. Lärarens huvuduppgifter som ledare är enligt Tess att få varje barn att 

känna sig värdefullt och omtyckt, samt att få barnen att tycka att det är roligt att gå i skolan. 

Tess säger att hon vill att barnen ska tycka att det är spännande att gå i skolan och att de ska 

komma till skolan med inställningen ”Undra vad vi ska göra idag”. Hon säger att det är viktigt 

att läraren hittar sätt som gör arbetet intressant för barnen, så att de lär sig. Tess tror att barn 
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idag behöver en pedagogisk ledare som är lyhörd och ser möjligheter i varje barn. En ledare 

som är positiv och får varje barn att känna sig sedd och bekräftad.  

 

Tess säger att hon inte ser sig som en hård och sträng lärare utan att det handlar om ett 

samspel mellan henne och barnen. Man måste respektera barnen för att få respekt från dem. 

När man har en bra relation med sina elever behöver man inte vara hård.  

 
Det handlar om att du respekterar det de säger och tycker och att de respekterar dig. 

 

Innan man fått den relationen kan man däremot behöva vara lite mer ledare, säger Tess.  

 
De måste först förstå att det är du som är ledaren, de måste först respektera det  

 

Det handlar om att vilja 

Arbetsmiljön är något som Tess anser påverkar hur man är som ledare. Hon tycker att det är 

viktigt att skapa en trivsam och trygg klassrumsmiljö och säger att det underlättar ledarskapet. 

Hur bänkarna står i klassrummet, vem som sitter bredvid vem kan ha stor betydelse, säger 

hon. En annan sak hon lyfter fram som påverkar hur man är som ledare är vad man har för 

inställning till barnen, om man är positiv eller negativ.   

 

Tess tror att alla kan lära sig att bli ledare så länge viljan finns där. Vill man att barnen i 

klassen ska ha en bra ledare så anstränger man sig för att bli den ledaren, menar Tess. 

 
Det gäller att vilja bli en bra ledare, att vilja utvecklas 

 

För att utvecklas och bli en bättre ledare gäller det att man är beredd på att ta tag i saken när 

man märker att det är något som inte fungerar, att man anstränger sig för att bli bättre. Tess 

säger även att man blir bättre som ledare ju mer erfarenhet man får. Man utvecklar en 

personlig ledarstil. 

Sammanfattning 
Först följer några gemensamma teman i intervjuerna. Därefter kommer några individuella 

teman. 
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Gemensamma teman 

De flesta pedagoger har sagt att det är mycket som är nytt i början. Första tiden blir ofta 

annorlunda mot vad man tänkt sig. Man får pröva sig fram. Med tiden får man erfarenhet och 

blir säkrare i sitt ledarskap.  

 

Flera av pedagogerna har arbetat som vikarie i början och upplever att ledarskapet blir 

annorlunda när man är ordinarie. Jennie och Tess säger att ledarskapet påverkas av om man 

har egna barn eller inte. Fia och Jennie säger att barngrupperna har blivit större och att det har 

påverkat ledarskapet på olika sätt. 

 

I beskrivningen av hur de själva är som ledare återkommer egenskaper som: lugn, trygg, 

lyhörd, tydlig och ärlig. Flera av pedagogerna känner igen sig i samtliga av följande roller: 

producerare, entreprenör, administratör och integrerare. Den roll som verkar vara mest 

framträdande är rollen som integrerare, den känner alla de intervjuade igen sig i. Evy, Jennie 

och Tess beskriver sitt ledarskap som mestadels grupporienterat. De övriga tycker att deras 

ledarskap är mer av en blandning mellan grupporienterat och ledarorienterat. Ingen av de 

intervjuade anser att deras ledarskap är passivt. 

 

Alla de intervjuade har olika syn på vad en ledare är och vad det innebär att vara ledare i 

läraryrket. När det gäller ledarens huvuduppgifter nämner Fia, Jennie och Diana att lära 

barnen det sociala samspelet. Fia, Sara, Diana och Tess säger att en av huvuduppgifterna för 

ledaren är att få barnen att känna sig trygga. Att få barnen att tycka det är roligt att gå i skolan 

anser Fia och Tess är en av pedagogens huvuduppgifter som ledare. Flera av de intervjuade 

nämner tydlighet som en viktig del i ledarskapet. De flesta framhåller att ledaren måste kunna 

sätta gränser. Att vara lyhörd är också viktigt, påpekar flera av de intervjuade. 

 

Saker som tas upp när det gäller hur styrande man ska vara som ledare är att man måste 

anpassa sin styrning till de olika individerna i gruppen, till barnens ålder, till barngruppens 

storlek och till situationen.  

 

På frågan om vad som påverkar hur man är som ledare svarar flera av de intervjuade 

personliga egenskaper, arbetskollegor, egna erfarenheter och barngruppen/barnen i gruppen. 
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De flesta har i intervjuerna lyft fram att man utvecklas som ledare genom att man får 

erfarenhet. Man provar sig fram tills man hittar något som fungerar. Flera av pedagogerna 

tycker att man utvecklas genom att diskutera med kollegorna och lära av varandra.   

 

Individuella teman 

Evy betonar arbetskollegornas betydelse i ledarskapet, att man arbetar tillsammans, och 

vikten av att som ledare kunna ha en öppen dialog med barnen. 

 

Fia anser att det är viktigt att ledaren är en bra förebild. Fia talar även om att vara förberedd 

som ledare. Hon tycker att regler och rutiner är viktigt i ledarskapet. Hon menar att hur man 

mår psykiskt som person har betydelse för hur man är som ledare. 

 

Jennie berättar att stora barngrupper gör det svårt att vara pedagogisk som ledare, det blir 

mycket praktiska saker som kommer i vägen. Jennie tycker att det är viktigt med ordning och 

reda och struktur i ledarskapet. Jennie menar att barn idag framförallt behöver en ledare som 

finns bland dem hela tiden och som barnen har förtroende för. 

 

När Sara beskriver sin första tid i yrket som förskolelärare säger hon att hon upplevde stora 

skillnader i mellan hur hon såg på verksamheten och hur den övriga personalen verkade se på 

verksamheten. Hon tyckte att personalen var väldigt hårda mot vissa barn, men märkte efter 

ett tag att man var tvungen att vara så för att det skulle fungera. Sara känner mest igen sig i 

rollen som producerare. Hon är den som ser till att saker blir gjorda, berättar hon. 

 

Diana anser att ledaren bör arbeta mycket med konfliktlösning. Hon framhåller att det är ett 

stort ansvar att vara ledare i läraryrket. Hon poängterar att man som ledare för en klass dels 

ska man se till att barnen får de ämneskunskaper de behöver och dels ska man lära barnen det 

sociala samspelet, och se till så att barnen mår bra. Diana anser att de lärarförebilder man har 

påverkar hur man är som ledare. 

 

Tess talar om relationen till eleverna och att ledarskapet handlar om ett samspel mellan 

ledaren och eleverna, och om ömsesidig respekt. En av lärarens huvuduppgifter som ledare är 

enligt Tess att få varje barn att känna sig värdefullt och omtyckt. Hon tycker att 

klassrumsmiljön påverkar hur man är som ledare. En annan sak som påverkar är om man har 

en positiv eller negativ inställning till barnen. 
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Diskussion 
I det här kapitlet kommer jag först lyfta fram några av mina reflektioner kring undersökningen 

och resultatet, sedan kommer jag att diskutera lite kring mina frågeställningar och även 

anknyta till litteraturen.  

 
Mina reflektioner kring undersökningen och resultatet 

Mitt arbete börjar nu närma sig slutet. När jag ser tillbaka på veckorna som gått så är jag glad 

att jag valde att undersöka just ledarskapet i läraryrket. Det var något som jag var intresserad 

av från början och som jag ville veta mer om och det intresset har definitivt hjälpt mig i mitt 

arbete. Jag har fått se ledarskapet ur sex olika perspektiv och det har gjort att jag har kommit 

till nya insikter om ledarskapet i läraryrket. Jag har blivit inspirerad både av pedagogerna som 

jag intervjuat och av författarna till de böcker jag läst och min motivation att bli en bra ledare 

för barnen har aldrig varit större.  

 

Samtidigt som det har varit intressant att skriva detta arbete har det också varit krävande. 

Framförallt var det sammanställningen av resultatet som tog mycket tid och energi. Det är 

intressant att se hur olika pedagogerna har svarat på mina frågor. Det finns en del likheter i 

intervjuerna men skillnaderna är fler. Samma fråga ställd till sex olika personer har gett mig 

sex skilda resultat. Genom detta kan man se att ledarskapet i läraryrket är mycket komplext. 

Det innehåller många olika delar. En pedagogs upplevelser av och uppfattningar om sitt 

ledarskap är i allra högsta grad personliga. Jag hade trott att resultatet skulle bli mer samlat 

och de olika svaren innebar en stor svårighet när jag skulle sammanställa resultaten. Jag hade 

tänkt att jag skulle skriva ihop allas svar i en större sammanfattning. Men då insåg jag att jag 

skulle gå miste om så mycket av det de sa. Även om de inte sa samma saker så hade alla 

intressanta saker att säga. Därför presenterade jag dem istället en och en. Därefter gjorde jag 

en kort sammanfattning.  

 

I mitt urval av pedagoger strävade jag efter att få intervjua personer med olika erfarenheter, 

arbetsuppgifter och från olika områden. Jag ville undersöka om det fanns eventuella 

skillnader eller likheter mellan pedagogerna beroende på vart de arbetade. Det resultat jag fått 

fram visar dock att varje pedagog framförallt har en personlig syn på ledarskapet, och det går 

inte att peka ut generella skillnader och likheter. Det skulle förmodligen krävas många fler 

intervjuer för att dra några sådana slutsatser. Att Fia, som arbetar i ett invandrartätt område, 
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särskilt lyfter fram vikten av att vara en förebild för barnen kan kanske bero på vart hon 

arbetar. Men det kan också vara en personlig uppfattning, liksom Dianas synpunkter om 

vikten av att vara en konflikthanterande ledare. Tess nämner inget om konflikthantering 

fastän hon arbetar på samma skola och med samma åldersgrupp som Diana. Jag anser att jag 

fått fram sex individuella perspektiv på ledarskapet. Jag kan inte dra några slutsatser om 

huruvida det har någon betydelse vart pedagogerna arbetar, i vilket område. Det finns dock 

vissa likheter och skillnader mellan förskolelärarna och lärarna i intervjuerna.  

 

Något jag reagerat på under intervjuerna är hur de intervjuade använder begreppet ”vi”. När 

förskolelärarna säger ”vi” menar de oftast kollegorna i arbetslaget. Förskolelärarna talar mer 

om samarbetet med kollegorna än lärarna och fritidspedagogen. Jennie använder särskilt 

mycket ”vi” i sin intervju. Hon talar inte bara om hur hon är som ledare utan även om hur hela 

arbetslaget är: 

 
Vi fokuserar på barnen först och främst sen får man ta det andra. (citat från intervjun med Jennie) 

 

Lärarna talar som sagt inte lika mycket om kollegorna. Det kan kanske ha att göra med att 

lärare oftare är ensamma med sin grupp. När Tess i intervjun säger ”vi” menar hon oftast hon 

och barnen:  

 
De flesta besluten tar vi tillsammans i klassen. (citat från intervjun med Tess) 

 

 
Det har varit svårt att hitta böcker som handlar om förskolelärares ledarskap, de flesta böcker 

är inriktade mot lärares ledarskap. I mina intervjuer med förskolelärarna lade jag märke till en 

tendens till att inte uppfatta sig själva som ledare/inte vilja uppfatta sig själva som ledare. Den 

ena förskoleläraren nämnde det också i intervjun. Jag undrar om det handlar om det som 

Steinberg skriver om, nämligen att de är rädda för att vara ledare, därför att de kopplar ihop 

det med att vara auktoritär.65 Det var något som jag tyckte mig uppfatta i intervjuerna också. 

Ledarskap verkade vara ett känsligt ämne, i alla fall på förskolan, hos de jag intervjuade. 

Ledare är ett laddat ord. Flera av de intervjuade kopplar under intervjun ihop att vara ledare 

med att vara styrande. De sätter ett likhetstecken däremellan. Jennie säger t.ex: 

                                                 
65 Steinberg, J. (2004). 
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Man lär sig med tiden hur mycket ledare man ska vara i olika situationer  

 

Jag tolkar det som att hon här använder ordet ledare istället för styrande. Det tycker jag är 

intressant. Själv anser jag att det är självklart att man som lärare/förskolelärare eller 

fritidspedagog är ledare, men det innebär inte att man är styrande. Det finns olika sätt att leda.  

 

Som sagt är många av de böcker som jag läst inriktade mot skolan men jag tror att många av 

de saker som jag skrivit om i litteraturgenomgången handlar allmänt om ledarskapet i 

läraryrket. Oavsett om man är förskolelärare, fritidspedagog eller lärare så finns det vissa 

saker som är gemensamma för ledarskapet. Det märkte jag även i mina intervjuer. Det fanns 

mycket gemensamt. Men en del saker skiljer sig också åt. Lärares och förskolelärares 

ledarsituation ser olika ut. Som lärare har man ofta ensam hand om sin klass, och man är 

oftast i ett klassrum. Dessutom har man bestämda ämnen som ska läras ut till barnen. På 

förskolan är man flera i sitt ledarskap, man arbetar tillsammans på ett annat vis, man är inte 

ensam ledare över en grupp. Flera av förskolelärarna pratade i intervjuerna om just samarbetet 

med kollegorna. Dessutom har man i förskolan inga krav på att lära ut ämneskunskaper så 

som man har i skolan, det gör att man kan fokusera på det barnen är intresserade av och att 

ledarrollen blir på ett annat sätt, kanske ännu mer inriktad på social utveckling av barnen än i 

skolan. 

 

Jag fann många motsägelser i intervjuerna. De flesta intervjupersoner sa emot sig själva vid 

något tillfälle. Även det tolkar jag som att ledarskapet är mycket komplext och innehåller 

många olika delar, delar som kan vara motsägande. Fia säger t.ex. att hon försöker vara lika 

styrande/handledande i sitt sätt över hela dagen, samtidigt medger hon att ledarskapet i hennes 

yrke ser olika ut olika tider på dagen. Jennie talar om att det är viktigt att ledaren sätter 

gränser. Barnen behöver struktur och någon som bestämmer, säger hon. Samtidigt beskriver 

hon sig som en ”mjuk” ledare, en ledare som knappt märks.  

 
 
Sammanställning och diskussion av svar på frågeställningarna 
 
Vad innebär ledarskapet? 

Intervjupersonernas svar: 

– Att lära barnen samspelet med andra 

– Att tillsammans med kollegorna kunna styra upp en bra verksamhet 
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– Att leda barnen på ett bra och lärorikt sätt 

– Att få barnen att växa som individer och utvecklas som människor 

– Att vara en bra förebild 

– Att vara säker på det man gör 

– Att kunna lyssna på barnen 

– Att kunna skapa ett samspel mellan barnen och pedagogen 

– Att få barnen att känna sig trygga och må bra  

– Att få barnen att bli självständiga 

– Att kunna sätta gränser 

– Att entusiasmera barnen. Få dem att tycka det är roligt att gå i skolan. 

– Att få med alla i en grupp, få alla att känna sig delaktiga 

– Att se varje barn, bry sig om dem, få dem att känna sig värdefulla och omtyckta. 

– Att ha översikt över det som händer i barngruppen 

– Att ge barnen ämneskunskaper 

– Att se till att varje individ utvecklas utifrån sina förutsättningar 

 

Som man märker är ledarskapet väldigt komplext. Dels ska man som ledare kunna lyssna på 

barnen och få dem att känna sig delaktiga, dels ska man sätta gränser och vara säker i sin roll.  

Dels vill man vara snäll och visa att man bryr sig om barnen, man vill skapa en god relation 

med dem, samtidigt måste man kunna sätta gränser och skaffa sig auktoritet som ledare. 

Några av de intervjuade förklarar detta som ett samspel mellan pedagogen och barnen. Det 

skriver även Kveli om:  

 
Det måste etableras ett samarbetsförhållande som präglas av öppenhet, respekt och förtroende.66

 

I litteraturgenomgången kunde vi se att ledarskapet kunde delas upp i två kategorier, en saklig 

och en social.67 68 69Bland de intervjuade verkar det vara den sociala delen som är mest 

framträdande. Det märks även då de flesta pedagoger beskriver sig som integrerare (coach).70  

 

                                                 
66 Kveli, A-M. (1994), s. 105 
67 Steinberg, J. (2004).  
68 Maltén, A. (1999).  
69 Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003). 
70 Landin, M. & Hellström, C. (2001). 
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De flesta av pedagogerna anser att deras ledarskap är en blandning av grupporienterat och 

ledarorienterat. Mestadels grupporienterat säger flera av dem. Det är helt i enlighet med vad 

Lpo 94 och Lpfö 98 framställer som mål för verksamheten.71 Begreppet ”passivt ledarskap” 

har en negativ klang för de flesta, tror jag, och det är ingen som vill identifiera sig med det. 

 

Vad är det som påverkar ledarskapet? 

Intervjupersonernas svar: 

– ledarens personlighet och egna erfarenheter 

– ledarens relation till barnen i gruppen  

– hur säker man är i sin yrkesroll 

– om ledaren är positivt eller negativt inriktad  

– kollegorna 

– barngruppen: barngruppens ålder och storlek 

– barnen i gruppen: barnets ålder och mognadsnivå 

– situationen: nya situationer kräver tydligare styrning 

– uppgiften, målet med ledarskapet (Vad barnen ska göra, vad ledaren vill) 

– hur ledaren mår psykiskt 

– hur mycket erfarenhet ledaren har av att leda 

 

De intervjuade tar upp saker som ingår i ett Situationsanpassat ledarskap och som bl. a. 

Maltén skriver om. Han skriver att ledaren i en nybildad grupp bör vara tydlig, 

uppgiftsinriktad och styrande. Med tiden tillåts sedan gruppen successivt mer och mer 

självstyrande. Han skriver även att ledarskapet måste varieras beroende på vad som ska läras 

ut.72  

 
Ledarskapet anpassas till uppgiftens art, samt gruppens erfarenhet och mognad. 73

 

Hur kan man utveckla sig själv som ledare? 

Intervjupersonernas svar: 

Genom: 

– erfarenhet 

                                                 
71 Utbildningsdepartementet (1994, och 1998) 
72 Maltén, A. (1997).  
73 Maltén, A. (1997), s. 174 
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– träning 

– att pröva sig fram 

– att diskutera med kollegorna 

– att se och lära av hur andra ledare gör 

– att ta tag i det som inte fungerar och försöka förändra, byta taktik 

– att utvärdera sig själv, tänka till kring hur man kan bli bättre 

– att gå kurser i ledarskap 

 

Något som nämns i samtliga intervjuer är erfarenhet. Genom att man får erfarenhet utvecklas 

man som ledare. Man prövar sig fram och blir säkrare med tiden. Man utvecklar en personlig 

ledarstil. Även i litteraturen framgick att erfarenhet är en viktig del i ledarutveckling. Landin 

och Hellström skriver att: 

 
Ledarskap består av många olika delar och måste mogna fram över tid.74  

 

Det handlar om att hitta sitt eget bästa sätt. 75 Även Stensmo skriver om att hitta sitt eget sätt 

att leda. Liksom med inlärningsstilar hos eleverna finns det inte ett sätt som passar alla.76 Det 

tror jag stämmer väldigt bra. Ibland när jag varit ute på VFU har jag försökt överta min 

handledares ledarstil, eftersom jag tyckt att den verkade fungera bra. Men det har dock inte 

alltid fungerat så bra för mig, jag har inte trivts i den rollen och det märker barnen. Då 

fungerar det inte. Jag undrar om det har att göra med det Grinder skriver om, nämligen att det 

är våra icke-verbala signaler som bestämmer hur vi uppfattas? 77  

 

Vilken sorts ledare behöver barn idag? 

Jag redogör här både för hur intervjupersonerna beskriver sig själva och hur de anser att en 

ledare bör vara, därför att jag fann många likhetstecken dem emellan. 

Intervjupersonernas svar: 

– En ledare som är: en bra förebild, rak, ärlig, tydlig, lugn, empatisk, trygg, lyhörd, 

ödmjuk, tillmötesgående, snäll, rättvis, uppmärksam, påhittig, flexibel, vägledande, 

pedagogisk, förberedd, positivt inriktad, mjuk, öppen, förtroendeingivande och som 

barnen tycker om. 

                                                 
74 Landin, M. & Hellström, C. (2001), s. 19 
75 Landin, M. & Hellström, C. (2001).  
76 Stensmo, C. (2000). 
77 Grinder, M. (1999).  
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– En ledare som kan: sätta gränser, stötta barnen och som bryr sig om barnen, förklara, 

bjuda på sig själv, se möjligheter i barnen, skapa ordning och struktur, vara med barnen 

hela tiden.  

– En ledare som barnen kan ha en öppen dialog med och känna förtroende för. 

 

Fia pratade om vad jag tolkar som Proaktivt ledarskap. Hon pratar om att vara förberedd som 

ledare, att ligga steget före och att skapa regler och rutiner. Även Tess nämnde något som 

ingår i proaktivt ledarskap, nämligen att man bör ha en medveten plan för hur man placeringar 

i klassrummet. Hon sa att vem som sitter bredvid vem i klassrummet kan ha betydelse. Även 

Sara talar om ett proaktivt ledarskap när hon säger att det är viktigt att ha översikt över 

rummen och det som händer, för att kunna förebygga att någon far illa.78

 

Resultatet visar att varje pedagog har sin personliga syn på ledarskapet. En syn som utformats 

utifrån pedagogens personlighet, kunskaper, tankar, känslor och erfarenheter. Utvecklingen 

till att bli en bättre ledare sker bl.a. genom att man prövar nya metoder och att man lär av 

andra ledare. Pedagogerna har berättat att det är mycket som är nytt i början och ju mer 

erfarenhet man får desto säkrare blir man i sin ledarroll. Det handlar om att hitta ett eget sätt, 

en egen ledarstil. Till viss del verkar de intervjuade ha liknande syn på sitt ledarskap. En del 

saker återkommer i de olika intervjuerna oavsett med vilken åldersgrupp och vart 

intervjupersonen arbetar. Något av det som framkom extra tydligt i resultatet var att det är 

viktigt att ledaren kan sätta gränser men samtidigt vara lyhörd för barnen. Jag tror att detta är 

grundläggande delar i ledarskapet och det är därför som det framkommer så tydligt. 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                 
78 Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003).  
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Intervjuguide - Ledarskap 
Inledningsfrågor 

Vad har du för utbildning? 

Hur många år har du arbetat som pedagog?  

Vilken ålder på barn har du erfarenhet av? 

Vad är det för ålder på barnen där du arbetar nu?  

 

Utvecklingen till ledare 

 Hur upplevde du ledarskapet första tiden som pedagog? Var det som du tänkt? Fick 

du några överraskningar? Mötte du några problem som du inte räknat med?  

 Hur gick det sen? Blev ledarskapet annorlunda när du arbetat ett tag? 

 

Ledarstil 

 Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?  

 Producerare (operativ), entreprenör (innovativ), administratör (administrativ), 

integrerare (coach) - Känner du igen dig i dessa roller? Vilken/vilka av dessa beskriver 

bäst din ledarstil? 

 Hur skulle du beskriva ditt ledarskap - Ledarorienterat, grupporienterat eller passivt?  

 

Vad innebär det att vara ledare? 

 Vad är en ledare? Vad betyder det? 

 Vad innebär det att vara ledare i ditt yrke?  

 Vilka är dina huvuduppgifter som ledare?  

 Vilken sorts ledare tror du att barn idag behöver? 

 Hur styrande ska man vara? Vad är det som påverkar hur styrande ska man vara?  

 

Vad är det som påverkar hur man är som ledare? Hur kan man utveckla sitt ledarskap? 

 Vilka faktorer tror du det är som påverkar hur man är som ledare? 

 Tror du att man kan lära sig att bli ledare eller tror du att det handlar om personliga 

egenskaper?  

 Hur kan man utveckla sig själv och bli en bättre ledare? 
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