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1. INLEDNING

Jag har valt att fördjupa mig i ämnet ledarskap för att det har fascinerat mig i många år hur

olika människor klarar av att leda olika grupper och få med sig grupper mot gemensamma

mål. Eftersom jag är idrottsledare och blivande lärare så har jag valt att titta på ledarskap inom

både idrotten och skolan. Läroplanen säger att eleverna ska ha ökat ansvar för att sätta upp

sina egna individuella mål. Viljan och beslutsamhet spelar en avgörande roll för hur väl

eleverna lyckas och deras motivation till att nå sina egna uppsatta mål. Här har läraren ett stort

ansvar som ledare att visa att man tror på elevernas förmåga att klara målen och visa på

framsteg som de gjort, stora som små. Utifrån den kunskap man har om eleven, hjälpa dem att

sätta realistiska, individuella mål och utifrån dessa tillsammans med läraren utvärdera målen

och om man har lyckats uppnå dem.

I Lpo 94 är det framför allt det demokratiska ledarskapet som är viktigt och det innebär en

stor förändring av den traditionella lärarrollen. Eleverna blir mer motiverade om de får vara

delaktiga i planering och få ett ökat ansvar för sin egen kunskapsinhämtning. En av de främsta

uppgifterna man har som ledare är just att inspirera eleverna och motivera att ta ansvar för sitt

lärande. I vårt kunskapssamhälle måste man vara självständig, initiativrik, kunna ta ansvar

och samarbeta till skillnad från det gamla bonde- och industrisamhället där man fick lyda och

underställa sig.

1:1 Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med det här arbetet är att studera vad lärare och då specifikt lärare

som även är idrottsledare har för uppfattningar när det gäller ledarskap inom skola och idrott.

Mitt arbete kommer att närmare belysas av följande frågeställningar

• Hur uppfattar lärare ledarskap i skolan respektive idrottsrörelsen?

• Hur uppfattar lärare att en ”bra” ledare bör vara?

• Vilka likheter/skillnader finns kring lärares ledarskap i skolan och idrottsrörelsen?
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2. LITTERATURGENOMGÅNG

Eftersom det finns mycket forskning om ledarskap så medför det att det hela tiden kommer

nya rön och idéer om hur man kan utveckla sitt ledarskap. Därför har jag när jag letat litteratur

till min studie valt att använda mig av så ny litteratur om ledarskapsfrågor som möjligt. Enligt

Ohlson så är ett ledarskap delat i två delar.1 Den första delen är att skapa struktur genom

planering, igångsättning och styrning och den andra delen handlar om att ge stöd och

bekräftelse, att skapa trygghet och öppenhet för de som arbetar inom organisationen.

Jag sökte och kom in på en kurs våren -01 på filosofiska fakulteten som hette

Grupprocesser med fokus på ledarskap (5p). Den kursen hade Bolman & Deal2 som

kurslitteratur och jag har valt att använda den i min del om olika perspektiv på ledarskap.

Tidigare forskning har varit inriktat på att betona ledarskapet som egenskaper i

personligheten medan den senare forskningen mer anser det som situationsanpassat eller en

aspekt av relationerna mellan två eller flera individer. En del anser att det finns lika många

definitioner av ledarskap som det finns forskare på detta område. Här följer tre olika

definitioner av ordet ledarskap från Sandberg & Fogelberg-Eriksson3

”Ledarskap avser förmågan att på ett optimalt sätt tillvarata materiella och

personella resurser”4

”Ledarskap utgörs av tre delprocesser, att fastlägga inriktning, att rikta in

människor i samma riktning och att motivera och inspirera.”5

”Ledare förändrar individers sätt att tänka omkring vad som är önskvärt,

möjligt och nödvändigt.”6

1 Ohlson, Liselotte (1996).Pedagogiskt ledarskap.Andra upplagan, Stockholm: Liber AB.
2 Bolman L. G. & Deal T. E. (1997)Nya perspektiv på organisation och ledarskap.Lund: studentlitteratur.
3 Sandberg & Fogelberg – Eriksson. (2000)Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt.Linköpings universitet.
4 Rubenowitz, 1984 i Sandberg & Fogelberg – Eriksson. (2000)Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt.

Linköpings universitet, sid.3
5 Kotter, 1990 i Sandberg & Fogelberg – Eriksson,Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt.Linköpings

universitet, sid. 4
6 Bryman, 1996 i Sandberg & Fogelberg – Eriksson,Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt.Linköpings

universitet, sid.4
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2.1 Lärares ledarskap

Nu fokuserar jag min litteraturdel på lärares ledarskap och eftersom det ständigt sker

förändringar och ny forskning kring den så har jag försökt att använda mig av ny litteratur.

För att lyckas som lärare är det mycket som man måste kunna, man måste ha goda

ämneskunskaper, känna till olika undervisningsmetoder och arbetssätt och kunna anpassa sin

undervisning efter elevernas behov och förutsättningar. Men goda ämneskunskaper och

kännedom om olika pedagogiska metoder är inte tillräckligt för att man ska lyckas som lärare.

Det som betyder mest är lärarens ledarskap menar Svensson som arbetar sedan många år som

psykolog inom skola och barnomsorg.7 Han menar att detta medför att det ställs höga krav på

lärarnas ledarskap med de besparingar som drabbat skolan under senare år och som har det

bidragit till att det blivit större klasser och minskade resurser för lärarna. Ofta är det brister i

lärarens ledarskap som är orsak till att det inte fungerar i klassen men även misslyckade

gruppsammansättningar kan vara orsak. Det finns inte en ledarstil som är bäst utan det är

många faktorer som påverkar vad som passar bäst dvs. i riktning mot ett situationsanpassat

ledarskap. I det situationsanpassade ledarskapet innebär det att man utövar det ledarskap som

situationen kräver. Skickliga ledare klarar att utöva olika slags ledarskap och har en förmåga

att välja den ledarstil som passar bäst för situationen. Som lärare behöver man vara flexibel i

sitt ledarskap beroende på hur klassen fungerar.8

7 Svensson, A. B. (1998).Framgångsrikt ledarskap i klassen.Grimstorp: Relamore Media.
8 Ibid.
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Ledarstilar

Stensmo skiljer på fem olika arbetsuppgifter; planering, kontroll, motivation, gruppering och

individualisering och där planering är det som håller samman de övriga fyra. Alla lärare är

olika och de har olika livserfarenheter, mål, personligheter, temperament och inställning till

arbetet. Det här innebär att man måste hitta sin egen stil som passar just den personen bäst för

att leda och organisera verksamheten i klassrummet. Stensmo skiljer på uppgiftsorienterad stil

och elevorienterad stil och det finns en teoretisk modell över dessa stilar.

Uppgiftsorienterad Elevorienterad

Planering
Läraren planerar med hela

klassen i fokus.

Läraren planerar med den

enskilde eleven i fokus.

Kontroll
Läraren är ansvarig och har

ledarskapet.

Ordning i klassrummet är en

fråga om den enskilda elevens

självkontroll.

Motivation

Yttre motivation.

Läraren sätter mål, motiverar

och bedömer elevernas

prestationer.

Inre motivation.

Eleverna sätter egna mål och

bedömer egna prestationer.

Gruppering
Läraren bestämmer uppgift

och gruppkonstellation.

Gruppkonstellationer bildas

av elever utifrån intresse för

en särskild uppgift.

Individualisering

Kollektiv läroplan. Klassen

löser samma typer av

uppgifter. Snabba elever

inväntar långsamma genom

att lösa extra uppgifter.

Individualiserad läroplan.

Eleverna arbetar med sina

egna uppgifter i egen takt och

på sitt eget sätt.

Figur 1. Sammanställning av uppgifts- och elevorienterad stil enligt Stensmo.9

I den uppgiftsorienterade stilen är det läraren som planerar vad som ska göras i klassrummet.

Läraren ser sig som en förmedlare av kunskap och bestämmer tempo, regler och har en stark

9 Stensmo, C. (2000)Ledarstilar i klassrummet.Lund: Studentlitteratur. Sid.12
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inramning av klassrummet. I den elevorienterade stilen så är det läraren tillsammans med

eleverna som planerar och det innebär att eleverna gör olika saker vid olika tillfällen. Läraren

och eleverna förhandlar kontinuerligt fram en rimlig ordning och lämpliga

klassrumsbeteenden.

Det finns åtminstone fem generella faktorer man måste reflektera över då man utformar

och utvecklar sin egen ledarstrategi i klassrummet: karaktäristika hos lärare och elever,

interaktionen mellan lärare och elever, skola och samhälle samt förväntat utfall av strategin.10

• Lärarkaraktäristika: man ska välja en stil som passar ens personlighet och regelbundet

reflektera över den. Försöka känna efter vilken stil som passar just nu och till denna

klass.

• Elevkaraktäristika: Hur lärarens klass är grupperad och elevernas olika

personligheter/egenskaper.

• Lärar-elev-interaktion: Olika lärare reagerar på olika sätt med olika elever. Läraren

måste försäkra sig om att alla elever upplever positiv och produktiv interaktion.

• Skola och samhälle: Det finns gränser och möjligheter som måste sättas in i en social

kontext, där politik, juridik, ekonomi, teknik, ekologi och demokrati spelar roll.

• Förväntat utfall: Läraren måste ha klart för sig vart hennes/hans ledarstil leder och

vilka mål man kan uppnå. Läraren måste välja ledarstil och strategier som är förenliga

med läroplanernas värdegrund och skolans samhällsuppdrag.11

Om en lärare kan anpassa sin ledarstil efter hur klassen fungerar och vad som krävs för

tillfället, så är den läraren en god ledare. Och om en ledare skall lyckas så behövs det för det

första bra medarbetare och då är föräldrarna de bästa och viktigaste medarbetarna enligt

Svensson.12 Här är det viktigt att få till ett bra samarbete med föräldrarna och försöka ta

tillvara på den resurs som de är. De flesta föräldrar vill göra allt de kan för att det ska gå bra

för barnen i skolan men vet inte hur de ska göra. En av de bästa investeringar föräldrarna kan

göra i sina barns framtid är att uppmuntra, stödja och hjälpa dem i deras skolarbete.13

10 Ibid.
11 Ibid.
12 Svensson, A. B. (1998).Framgångsrikt ledarskap i klassen.Grimstorp: Relamore Media
13 Ibid.



9

Svensson menar också att på de flesta skolor finns lärare som lyckas bra med ganska oroliga

och stökiga elever och klasser därför att de har bl. a ”ögon i nacken”. En annan viktig

förutsättning är att ha en förmåga att överblicka, registrera och se allt som händer i klassen

och det bidrar till att eleverna stör mindre och ägnar sig mer åt skolarbetet. Och för det tredje

ha simultankapacitet, d v s förmåga att hålla ”flera bollar i luften” är en viktig förmåga för en

lärare. Ibland när en lärare hjälper en elev så ska läraren samtidigt svara på en fråga från en

annan elev och säga till en tredje och då gäller det att reagera i tid så att en liten oro inte blir

för stor innan läraren upptäcker den. En fjärde förutsättning som lärare är att man kan ha

vissa signaler till vissa elever så de vet när de t.ex. är för högljudda.

De olika strategierna för att få eleverna att lyssna kan på olika sätt vara lämpliga

vid olika tillfällen, en del tystnar och väntar ut eleverna medan andra börjar prata och hoppas

eleverna så småningom upptäcker att lektionen faktiskt har börjat. Något ytterligare är att

fånga elevernas intresse de första minuterna för om det inte lyckas är det svårt att göra det

senare. Det är en konst att ge tillsägelser utan att kritisera och kränka eleverna som människor

och om lärarna skall kunna lära eleverna att visa respekt för andra människor måste lärarna

själva föregå med gott exempel menar Svensson.14

Det är viktigt att gruppen håller sig inom de givna ramar – regler som man har

på skolan. Det är både mänskligt och naturligt att man som lärare ibland blir arg på sina elever

och det är också nyttigt både för lärarna och för eleverna. Om man vågar visa de negativa

känslorna har man oftast lättare att även visa de positiva. Som lärare är det viktigt att använda

sig av kroppsspråket för att förstärka det man säger med sina ord. Kommunikationsforskarna

påstår att hur ett budskap uppfattas beror till hela 70 – 80 procent på kroppsspråket.15

Vid beröm och uppmuntran måste det både höras och synas att man som lärare

verkligen menar det man säger och det kan vara förklaringen till att elever bryr sig olika om

tillsägelser beroende vem som säger det och hur det sägs. Läraren måste använda rösten,

ögonen och kroppen för att visa vad man tycker, tänker och känner. En ledares kanske allra

viktigaste uppgift är att motivera och uppmuntra. Uppmuntran har störst effekt när den ges

omedelbart och vid ett tillfälle när eleven har gjort något som är bra för just henne/honom.

Alla har behov av att vara älskade och omtyckta, att lyckas med det man håller på med och att

få tillhöra en grupp.16

14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
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Läraren skall enligt Lpo 94:

• utgå från att eleverna vill och kan ta ett personligt ansvar för sin egen inlärning och sitt

arbete i skolan.

• se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell tillhörighet får ett reellt

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt att detta

inflytande ökar med stigande ålder och mognad.

• Tillsammans med eleverna både planera och utvärdera undervisningen.

• Verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i

undervisningen.17

Integrerat ledarskap i skolan

I det integrerade ledarskapet gäller det att: planera, få idéer och visioner till tydliga mål och

uppgifter, ta nya roller och fördela roller och kunna tänka om när så behövs. Som ledare fatta

beslut och hantera konflikter, ha mod att fatta beslut, förmåga att ta till sig olika uppfattningar

och ena när det är motstridiga uppfattningar, leva med olika meningar och sammanfatta och

enas kring en av dessa. I det integrerade ledarskapet ingår att ge stöd till dina medarbetare,

lyssna och blanda allvar och målmedvetenhet med lek och lust.18

De flesta arbetsplatser blir formellt allt mindre hierarkiska till sin uppbyggnad.

Allt färre tjänster och arbetsuppgifter beskrivs med hjälp av fixerade

befattningsbeskrivningar och instruktioner och allt fler arbetsplatser upplever

en till synes aldrig upphörande rad av organisatoriska förändringar, som allt

oftare innebär att åtaganden genomförs tillsammans med andra aktörer utanför

den egna organisationen.19

Detta händelseförlopp sker inom skolans värld med samarbete, kontakter och utbyte med

andra institutioner och inrättningar som bara kommer att öka. Det medför att nya krav på

lärare, skolledning och elever kommer att ställas för att möta denna utveckling, mot en

17 Läroplan Lpo 94, (1999). Stockholm: Skolverket.
18 Jegers, I. & Lindgren, M. (1999).Morgondagens skola.Uppsala: Uppsala Publishing House AB.
19 Jegers, I. & Lindgren, M. (1999).Morgondagens skola.Uppsala: Uppsala Publishing House AB. sid.58
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öppnare och mer flexibel skola. Ett exempel på detta är att polisen kan komma och hålla

lektioner tillsammans med andra organisationer och föräldrar i arbetet för att förebygga

missbruk, småkriminalitet och förstörelse.

Ett integrerat ledarskap förefaller idag vara av särskild betydelse i skolor där

förändringsarbete och utvecklingsprocesser tas på allvar och där man

eftersträvar resultat av sina ansträngningar och önskar uthållighet i

förändringsarbetet så att det leder till framgång.20

Det handlar om att vara tydlig, öppen, generös och ärlig. Det förutsätter en god självinsikt och

mänsklig mognad som person.

Idéburet ledarskap i skolan

Tjänande är med det ord som Peter F Drucker beskriver det idéburna ledarskapet och det har

enligt honom fyra åtaganden:21

• Definiera skolans uppdrag.

• Skapa förutsättningar så att medarbetare och elever i realiteten kan leva upp till

skolans uppdrag.

• Ansvara för den operativa verksamheten gentemot föräldrar, politiker och avnämare.

• Skapa goda möjligheter för medarbetarnas egenutveckling.22

I det idéburna ledarskapet ska det vara tydliga mål med verksamheten och att de ska vara

realistiska så att alla har chans att uppnå målen. Varje skola behöver sitt speciella ledarskap

men alla skolor behöver ett ledarskap som har följande två element:

• Idén måste hållas i centrum.

• Idén måste utgå från vad medarbetare och kolleger kan bidra med.

20Jegers, I. & Lindgren, M. (1999).Morgondagens skola.Uppsala: Uppsala Publishing House AB. sid.61
21 Drucker, Peter, 1993 ur Jegers, I. & Lindgren, M. (1999).Morgondagens skola.Uppsala: Uppsala Publishing

House AB.
22 Jegers, I. & Lindgren, M. (1999).Morgondagens skola.Uppsala: Uppsala Publishing House AB.
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Det finns flera viktiga ledaruppgifter men det gäller framförallt att få med kollegor, föräldrar

och andra medarbetare på de grundläggande idéerna för skolan. För att nå målen så måste var

och en känna på sig att det hänger på mig och att medarbetarna får en snabb återkoppling på

sina insatser. Att förverkliga sina mål och visioner är de viktigaste fundamenten i idéburet

ledarskap.

”Visioner utan åtgärder är bara drömmar.

Åtgärder utan visioner är bara tidsfördriv.

Visioner i kombination med åtgärder kan

Förändra världen” Joe Baker23

Om man ser på några av de stora folkledarna t ex Martin Luther King, Nelson Mandela och

jämför dem med några av dagens elitidrottsmän så har de det gemensamt att de har tydliga

visioner och de har skapat en levande, inre bild av sina mål. Martin Luther King sa att han

hade sett ett samhälle där vita och svarta levde sida vid sida och han trodde på möjligheten

både intellektuellt och emotionellt.

2.2 Ledarskap inom idrotten

I den här delen om idrottens ledarskap så har jag valt att använda böcker som SISU har

publicerat24. I många av tränarutbildningarna så används just dessa böcker vid utbildning av

idrottsledare och flera av böckerna är skrivna av ledare inom olika idrotter. Ledarskap inom

idrotten har en lång historia och till en början var det tre yrkesgrupper som dominerade som

idrottsledare och det var officerare, företagare/affärsmän och kontorister/bokhållare. Idrotten

var starkt militärt genomsyrad men den minskade efterhand och fler yrkesgrupper dök upp t

ex lärarna. Under 60-talet började idrottsrörelsens och samhällets intresse alltmera fokusera

kring ledarna och ledarutbildningen.25 De som blir ledare inom idrotten har oftast ett genuint

idrottsintresse och sociala motiv för sitt uppdrag. Det finns den socialt inriktade

föreningsledaren som i huvudsak arbetar med ungdomar och den mera elitorienterade som i

allmänhet är något äldre och lägger ner mer tid på sin ledarroll. 1983 års Riksidrottsmöte

23 Joe Baker ur Jegers, I. & Lindgren, M. (1999).Morgondagens skola.Uppsala: Uppsala Publishing House AB.
24 SISU står för Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund.
25 Eriksson, Sten (1991).Turbulens i rörelsen. Sveriges Riksidrottsförbund och SISU.
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fastställde en mer generell ledardefinition som grund för framtida utbildningsfilosofi och

ledardiskussioner.

”Idrottsledare är den som åtar sig att hjälpa till med någon eller några av de

arbetsuppgifter som skall lösas för att idrottsverksamheten skall fungera.

Ledare är i första hand ideellt arbetande men också de anställda där

idrottsrörelsen är ansvarig för verksamheten.”26

Tränarrollen är den ledarfunktion som har störst genomslagskraft i idrottsrörelsen och en mer

rättvis benämning borde vara ”idrottspedagog”. Tränaren är en syntes av läraren – teknikern –

organisatören, menar Vanek.27 Pedagogfunktionen är emellertid det som oftast betonats som

viktigast hos tränaren alltsedan amerikanen Kurt Rocknés budskap på tjugotalet:

”Tränaren måste vara en Super-lärare. Han måste ge akt på att hans grupp

också verkligen lär sig det som han har att förmedla. Om halva gruppen

misslyckas, så misslyckas han tillsammans med dem. Avgörande är inte vad en

tränare vet utan vad han kan bibringa sina lärjungar – vad de slutligen

förmår.” 28

Som ledare bör man ha en positiv grundsyn för att ha bättre möjligheter att nå goda resultat

med spelarna/deltagarna och att det är en frivillig verksamhet där tvång är uteslutet.29

Idrottsledaren som ska leda barn bör ha grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska

och sociala utveckling. I rollen som idrottsledare kan man få fungera som tränare, extra

förälder, uppfostrare och förebild och för att bli trygg i sin roll så gäller det att ha en stor

kunskap inom barns utveckling. Om man börjar för tidigt med vissa övningar så kan barnen

tycka att träningen är tråkig och meningslös.30 Kontakten med barnen/ungdomarna är det

viktigaste men även kontakten med föräldrarna är viktig. I många situationer är

tränaren/ledaren föreningens ansikte utåt.

26 Sveriges Riksidrottsförbund 1983, s31 ur bokenTurbulens i rörelsen.
27 Vanek, M.1974 ur Eriksson, Sten (1991).Turbulens i rörelsen. Sveriges Riksidrottsförbund och SISU.
28 fritt översatt av Sten Eriksson från Kruger (1980)Turbulens i rörelsen.sid.13
29 Johansson, B. & Carlsson, M (1996).Animation, lek och idrott.Eskilstuna: Liber AB.
30 Engström, L-M. Fagrell, B. Forsberg, A. Nilsson, P. (1996).Idrott för ungdom.SISU Idrottsböcker
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Ledartyper

Enligt Johansson B & Carlsson M så är de tre typer som man brukar tala om och det är den

demokratiska, den auktoritära och låt-gå-ledaren men de förekommer sällan entydigt.

• Den demokratiske ledaren låter deltagarna ta ansvar och fatta vissa beslut, uppmuntrar

istället för att hota och lyssnar på deltagarna innan det fattas beslut men det är

fortfarande ledaren som har det yttersta ansvaret.

• Låt-gå-ledaren ger ofta upp, är svag i sina beslut och informella ledare tar lätt över.

• Auktoritär ledare frågar inte deltagarna men kan ta en diskussion vid ett annat tillfälle

och kan nå goda resultat på kort tid men i längden kan det leda till konflikter.

Det är mer demokrati i förberedelserna än under matcherna. Som ledare gäller det att anpassa

sig efter situationen, deltagarnas ålder, killar eller tjejer etc. och det kallas anpassat ledarskap.

Som ledare är man normförmedlare och grupper har behov av fasta normer.31 Som ledare så

ska man vara ett föredöme och genom språket och attityder bidra till normerna i gruppen.

Många idrottsledare har en egen karriär inom idrotten att falla tillbaka på och intryck som

bidrar till att påverka sitt ledarskap. Enligt Pia Nilsson, (svensk förbundskapten för de svenska

damgolfarna från 1990 och från 1996 även de svenska golfherrarna) är orden

coachen/ledaren/tränaren synonyma.

”En coach är en person som verkar för att främja utvecklingen av något slag -

en katalysator som påskyndar utvecklingsprocessen”32

Nilsson skriver att varje människa är unik, liksom varje lag, förening och företag och det

innebär att det inte finns några ”paketlösningar”. Hon anser också att det är coachens/ledarens

ansvar att hitta sätt som både främjar unika lösningar och finner vägen till de gemensamma

nämnarna i den grupp där han eller hon verkar. För alla coacher är det viktigaste att få

spelarnas förtroende, precis som det är för en chef att få medarbetarnas. För att nå dit är det

enligt Nilsson bra att ha följande tre kompetenser:

31 Johansson, B. & Carlsson, M (1996).Animation, lek och idrott.Eskilstuna: Liber AB.
32 Pia Nilsson, (1998).Bli din egen coach.Farsta: SISU Idrottsböcker – Idrottens Förlag. Sid.7
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• Kunskap om golf (ämne; som är grundförutsättningen) – ju mer kunskaper desto större

förtroende.

• Kunskap om människor – ju mer kunskaper desto mer förtroende.

• Förmåga att kommunicera – ju tydligare kommunikation desto större förtroende.

Hon menar även att coacher behöver vara mer utpräglat flexibla och att det leder in på

situationsanpassat ledarskap.

Det animerade ledarskapet

Det innebär att skapa miljöer och förutsättningar som är animerande och ger goda möjligheter

till inlärning anser B Johansson & M Carlsson. Animation betyder framställa tecknad film på

svenska, upplivande i engelsktsvenskt lexikon, från franskan och tyskan översätts det med att

ge liv åt, uppliva, egga mm. Som ledare gäller det att utnyttja sin fantasi och lekfullhet så att

man utvecklas till en kreativ och inspirerande ledare. Miljön är viktig och det gäller som

ledare att välja miljöer med de bästa förutsättningarna.33

”En tränare kan lägga upp träningen bra, och en coach kan lägga upp ett bra

spelsystem, men detta kan aldrig till fullo utnyttjas om inte ledaren/ledarna

skapat en miljö där det tas hänsyn till organisationens samtliga individer.”34

För att främja personlighetsegenskaper som vänlighet, lojalitet, disciplin, samarbetsförmåga,

självkritik, självtillit och självbehärskning så måste ledaren värna om gemenskap och

trygghet. Om detta finns i gruppen så står den stark gentemot yttre tryck och problem och

svårigheter kan analyseras i lugn och ro.35 Sandlin skriver i sin bok att positivt ledarskap

kräver en helhetssyn på individen, där man tar hänsyn till våra egna och andras känslor.

Ledarens viktigaste uppgift är att skapa en trygg miljö där motiverade människor trivs.

I litteraturen om idrottsledarens ledarskap är det genomgående viktigt att skapa en miljö som

gör att gruppen trivs. Tidningen Chef36 utsåg år 2000 handbollen förbundskapten Bengt

33 Johansson, B. & Carlsson, M (1996).Animation, lek och idrott.Eskilstuna: Liber AB.
34 Sandlin, T. (1989).Bjud på dig själv..Sid.15
35 Sandlin, T. (1989).Bjud på dig själv.Umeå: Nyheternas tryckeri.
36 Chef.Nr.4 (2000) Stockholm: Affärsledarna A&L Förlags HB
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Johansson till Sveriges bäste idrottsledare genom tiderna. Hans ledarstil beskrivs som en

auktoritet utan att vara auktoritär som vet vad han vill, men tar gärna in synpunkter. Mån om

att skapa engagemang, fördela ansvar för uppgiften och att förmedla glädje.37 Det finns många

saker i hans ledarskap som är överförbart till andra verksamheter, framförallt förmågan att

skapa en gruppkänsla, att göra alla delaktiga och tillvarata medarbetarnas kompetens, samt att

få dem att känna glädje inför den gemensamma arbetsuppgiften.38 Det framkommer även i

artikeln att ”Bengan” är bra på att improvisera i krislägen och att det är en viktig

ledaregenskap.

Formella och informella ledare

När det gäller formella och informella ledare så finns de i alla organisationer. Chefen på

jobbet, läraren eller ledamöterna i styrelsen är formella ledare och de är utsedda eller valda för

att de är lämpliga, kunniga eller har en så kallad formell kompetens. De har tilldelats rätten att

leda och det är ofta personer som är goda ledare.39 Gruppen vet att den här ledaren har en

speciell ställning och förväntar sig kunskaper och handlingar för att gruppen ska styras mot

vissa mål.40 De informella ledarna finns i laget, i klassen eller på arbetsplatsen och har ofta en

naturlig auktoritet. De är framåt, bra på att kommunicera, kunniga och tar initiativ. Ofta är den

informella ledaren omtyckt och människorna runt omkring tycker att han/hon har roliga idéer

och att hans/hennes ställningstagande är kloka. Men det kan även vara motsatsen som gäller

om gruppen vill ha den som är uppkäftigast, råast, mest brutal och hänsynslös.41

2.3 Olika perspektiv på ledarskap

Det strukturella perspektivet.

I det strukturella perspektivet finns organisationer för att man ska kunna uppnå uppställda

mål. Chefer och ledare har den grundläggande rollen att klargöra mål och att utveckla en

37 Chef.Nr.4 (2000) Stockholm: Affärsledarna A & L Förlags HB
38 Ibid.
39 Johansson, B. & Carlsson, M. (1996)Animation, lek och idrott.Eskilstuna: Liber AB.
40 Olofsson, M (1996)Pedagogiskt ledarskap.Stockholm: Bonnier Utbildning AB.
41 Ibid.
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struktur som är tydliga för alla och som passar för uppgiften. Strukturerna måste utformas på

ett sätt som gör att de passar för organisationens olika delar (inklusive mål, teknologi och

omgivning). Om det inte finns någon struktur så blir människor osäkra på vad som förväntas

av dem och blir förvirrade, frustrerade och konflikter kan uppstå. Organisationer är ofta av

hierarkisk struktur och i en effektiv organisation är individerna på det klara med deras ansvar

och deras bidrag till att uppgiften blir löst. Om strukturen ärrätt så når organisationen sina mål

och individerna ser sina roller i det hela. En ledares främsta uppgift är att fokusera på uppgift,

fakta och logik, inte på personlighet, relationer och känslor42

Ledaren ger order i neråtgående rang och förutsätter att arbetet fortgår enligt de

långsiktiga målen och visar liten flexibilitet. Lämpliga former för kontroll och samordning är

väsentliga för att individer och enheter ska kunna samarbeta i syfte att uppnå organisationens

mål. Det är strukturella brister som gör att det blir personliga problem och det löser man

genom att ändra i organisationen. Problem och försämrade prestationer är beror på strukturella

brister och kan åtgärdas genom omstrukturering. Organisationen kan öka sin effektivitet och

prestationsnivå genom specialisering och arbetsfördelning och det strukturella är inriktat på

att utforma roller och relationer på ett sätt som gör att man uppnår både kollektiva mål och

anpassning av individuella skillnader.43

Det humanistiska perspektivet

Den viktigaste resursen i en organisation är människorna och arbetena bör därför anpassas till

de mänskliga resurserna. Organisationer finns till för att uppfylla människornas behov, inte

tvärtom. Om man som ledare använder sig av ett humanistiskt perspektiv så arbetar man för

både organisationen och människorna i den och försöker uppfylla bådas syften. Människor

och organisationer har behov av varandra. Organisationerna behöver idéer, energi, kunskaper

och färdigheter; människor behöver karriär, lön och utvecklingsmöjligheter. Ledarens uppgift

är att ge de anställda stöd och ansvar och därigenom får man dem delaktiga i verksamheten.

Ledarna är synliga och tillgängliga och tror på människor och de förmedlar denna syn till

andra.44 Organisationen existerar för att tillgodose mänskliga behov och om människan är

42 Bolman L. G. & Deal T. E. (1997)Nya perspektiv på organisation och ledarskap.Lund: studentlitteratur.
43 Ibid.
44 Ibid.
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tillfreds så kan organisationen nå sina mål och den behöver idéer, energi och talanger. Men

om passformen mellan individ och system är dålig, kommer båda att drabbas.

Individerna utnyttjas av organisationen eller tvärtom – eller också förlorar båda.

En bra passform gynnar båda parter: individen får ett meningsfullt och tillfredsställande

arbete, organisationen får den kunskap och energi som krävs för att lyckas. Organisationen är

ett socialt system med grupper, demokrati, kommunikation, normer etc. Genom att investera i

människor med att anställa rätt personal och belöna vid bra insatser, skapa trygga

arbetsvillkor och en god miljö, utforma interna karriärvägar, utbilda och fortbilda så får man

en väl fungerande organisation.45 Enligt Sandberg & Fogelberg-Eriksson så har den forskning

som lägger vikten på att betrakta ledarskap som situationsberoende mest beröringspunkter

med detta perspektiv.46

Det politiska perspektivet

Det politiska perspektivet betraktar organisationer som levande och skräniga politiska arenor

som rymmer ett komplext nätverk av individuella och gruppmässiga intressen. Organisationer

utgör koalitioner som består av olikartade individer och intressegrupper.47 Det finns bestående

skillnader mellan individerna och grupperna när det gäller värderingar, åsikter, information,

intressen och tolkningar av verkligheten. I det strukturella perspektivet betraktar man konflikt

som ett problem för att uppnå målen medan man i det politiska menar att det inte behöver vara

ett tecken på att något saknas eller är fel. Man fokuserar sig inte i första hand på att lösa

konflikten utan man är mer inriktad på strategi och taktik och ur konflikter kan man få nya

idéer och synsätt på olika problem.

Enligt Bolman & Deal så är den politiska ledarens uppgift att identifiera och

bekräfta de olika aktörerna och hantera eventuella konflikter så konstruktivt som möjligt.

Knappa resurser och bestående meningsskiljaktigheter gör att konflikter kommer att spela en

central roll i organisationens dynamik, vilket leder till att makt kommer att bli den viktigaste

resursen. Merparten av alla viktiga beslut handlar om fördelningen av knappa resurser, det vill

säga vem som ska få vad. Det är inte nödvändigt att det är de legitima auktoriteterna inom en

organisation som har makten, utan det kan bestämmas av en pågående förhandlingsprocess.

45 Ibid.
46 Sandberg & Fogelberg – Eriksson. (2000)Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt.Linköpings universitet.
47 Bolman & Deal, (1997)Nya perspektiv på organisation och ledarskap.Lund: studentlitteratur.
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Mål och beslut är resultaten av förhandling, köpslående och finter för att nå bra positioner

bland de olika inblandade aktörerna.48 Så därför kan det vara många aktörer såväl inom som

utom organisationen som har makten.49

Det symboliska perspektivet

I det symboliska perspektivet anses ledarens viktigaste uppgift vara att inspirera andra – ge

människor något de kan tro på. De engagerar sig i en organisation som de upplever som

speciell, en arbetsplats med unik identitet och ett ställe där alla känner att det de gör är

viktigt.50 Det som är viktigast med en händelse är inte vad som skett utan vilken betydelse det

har. Aktivitet och mening är löst sammankopplade – skeenden betyder många olika saker,

eftersom människor tolkar dem på olika sätt. En hög grad av mångtydighet och osäkerhet

underminerar rationell analys, problemlösning och beslutsfattande. Kärnan i detta perspektiv

är att ha visioner och utifrån dessa skapa engagemang, mod, vilja spänning, kraft och

kreativitet. De som tror på det symboliska arbetar ofta frenetiskt för att göra sin organisation

till den bästa och de försöker dela med sig av den glöden till andra.

När man ställs inför osäkerhet och mångtydighet skapar människor symboler för

att få ordning i all förvirring, öka förutsägbarheten, hitta riktlinjer och skapa grund för tillit

och framtidshopp. De är synliga och energiska, de hittar på slagord, berättar historier,

organiserar stormöten, delar ut belöningar, dyker upp på de mest oväntade ställen och leder

genom att gå omkring och prata med folk.51Organisationens identitet innebär att arbeta med

det kreativa innehållet i dess gestalt i form av symboler, ritualer och myter. I detta perspektiv

är inte det som faktiskt händer det centrala, utan vad dessa händelser innebär och betyder.

Många händelser och skeenden är viktigare för vad de uttrycker än för vilka resultat de leder

till. De utgör en kulturell bakgrund för sekulariserade myter, ritualer, ceremonier och

berättelser som hjälper människor att hitta mening, syfte och kärlek i livet.52

48 Bolman & Deal, (1997)Nya perspektiv på organisation och ledarskap.Lund: studentlitteratur.
49 Sandberg & Fogelberg – Eriksson. (2000)Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt.Linköpings universitet.
50 Bolman & Deal, (1997)Nya perspektiv på organisation och ledarskap.Lund: studentlitteratur.
51 Ibid.
52 Ibid.
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Sammanfattning av fyra perspektiv

Perspektivmodellen nedan visar att vart och ett av perspektiven har sin egen bild av

verkligheten. För att få en god och fördjupad kunskap i hur olika organisationer

arbetar/fungerar så är det bra att lära sig alla fyra perspektiven.

Perspektiv Strukturellt
“Human-

resources”
Politiskt Symboliskt

Metafor Fabrik, maskin Familj Djungel
Karneval, tempel,

teater

Centrala

begrepp

Regler, roller,

mål, policy,

teknologi miljö

Behov,

färdigheter,

relationer

Makt, konflikt,

konkurrens,

organisationspolitik

Kultur, ritual,

mening, metafor,

ceremoni, historia,

hjältar

Bild av

ledarskap

Social

arkitektur
Makt Försvar Inspiration

Utmaning

Anpassa

struktur efter

uppgift,

teknologi

Anpassa

organisationens

behov med

individernas

miljö

Utveckla

dagordningen och

maktbas

Skapa tilltro, skönhet

och mening

Figur 1. Sammanställning av fyra perspektiv enligt Bolman & Deal.53

Översikten av perspektivmodellen visar att vart och ett av perspektiven har sin egen bild av

verkligheten. Enskilda individer kan dras till ett eller två perspektiv och ta avstånd från ett

tredje.54

53 Bolman & Deal, (1997)Nya perspektiv på organisation och ledarskap.Lund: studentlitteratur. Sid. 34.
54 Ibid.
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3. METOD

3.1 Val av metod

I min studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod. Syftet med detta

arbete är att studera på om och i så fall vad lärare/idrottsledare har för olika uppfattningar om

ledarskap. När jag skulle bestämma mig för på vilket sätt jag skulle genomföra min

datainsamling så valde jag att intervjua lärare istället för att observera lärare. Jag insåg snart

att det skulle bli svårt för mig att klara av att fånga uppfattningar om ledarskap med

observationer och valde därför intervjuer för att nå ett bättre resultat av mitt arbete.

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades

synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras

livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna.55

I citatet ovan framgår att med den kvalitativa forskningsintervjun kan människors erfarenheter

och livsvärld friläggas. Det innebär att jag kan få en djupare förståelse för min undersökning.

När jag gjorde mitt urval av lärare som jag ville intervjua så valde jag att ta lärare som jag

visste hade erfarenheter inom ledarskap både som lärare och som idrottsledare.

Eftersom jag själv har erfarenhet som spelare/idrottsledare i olika bollsporter så visste jag

vilka personer som hade den dubbla kompetensen som jag sökte. För att få en bra spridning av

svaren så valde jag att intervjua både manliga och kvinnliga lärare med olika lång erfarenhet,

arbetande på olika skolor med både år 4-6 och år 7-9 och i tre olika kommuner. Jag ringde och

tillfrågade sex stycken lärare och fick ja till svar av alla.

3.2 Intervjuerna

Den kvalitativa forskningsintervjun ska vara som ett samtal med en tydlig struktur och ha ett

övergripande syfte. De frågor man ställer under intervjun ska vara korta och enkla. Jag skrev

55 Kvale, S. (1997).Den kvalitativa forskningsintervjun.sidan 9.
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tio stycken frågor och vissa av frågorna kan ge samma svar men de kan också ge den

intervjuade en chans att förtydliga sitt svar.

Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla kvalitativa

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening.56

När jag tog kontakt med mina lärare så berättade jag att det var en undersökning till mitt

examensarbete som jag skulle göra och att det skulle handla om ledarskap i skolan och inom

idrotten. Jag angav att intervjun skulle ta ca 30 minuter i anspråk och att de själva fick

bestämma en tid som kunde passa dem. De fick även bestämma på vilken plats det passade

bäst att vi genomförde intervjun för att lärarna skulle få det så smidigt som möjligt. Resultatet

av detta blev att två intervjuer genomfördes i hemmen och fyra i respektive skola.

Samtliga lärare var oförberedda på frågorna så jag började med att berätta om

hur jag ville att intervjun skulle genomföras och om det gick bra att jag bandade intervjun.

Ingen av de tillfrågade hade något emot att jag använde bandspelare. Jag berättade att jag

tyckte att det var svårt att skriva frågor angående ledarskap och att jag insåg att det var svårt

att ge ett svar på frågorna. Därför berättade jag att jag ville ha intervjun som ett samtal och att

en del av frågorna gick i varandra så därigenom kunde man ha en chans att förtydliga och

lägga till något till de föregående frågorna. Jag skrev ner stödord under intervjuns gång för att

ha som hjälp till de intervjuade om de eventuellt ville komplettera någon fråga i efterhand.

3.3 Presentation av informanterna

Personernas namn är fingerade för att inte röja deras identitet. Samma namn används senare i

resultatdelen.

• Lotta är mellanstadielärare som utexaminerades för 22 år sedan. Hon har

tränarutbildning t.o.m. steg två i handboll, ungdomsledarutbildning, domarkurser och

många års erfarenhet av styrelseuppdrag.

56 Kvale, S. (1997).Den kvalitativa forskningsintervjun. sidan117
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• Karl är MaNO 4-9 lärare som utexaminerades för fem år sedan. Han har 20p i grenen

fotboll på fritidslärarlinjen, tränarutbildning t.o.m. steg tre i fotboll,

skolidrottsledarkurs och många års erfarenhet av föreningsarbete både ideellt och

professionellt.

• Per är gymnastiklärare som utexaminerades för 30 år sedan. Han har tränarutbildning

t.o.m. steg fyra i handboll, varit förbundsinstruktör i sju år och många års erfarenhet

av föreningsarbete både ideellt och professionellt.

• Fanny är textilslöjdlärare som utexaminerades för 1 ½ år sedan. Hon har

ungdomsledarutbildning i fotboll.

• Sten är SvSO 1-7 lärare som utexaminerades för fyra år sedan. Han har även tvåårig

fritidsledarutbildning och tränarutbildning t.o.m. steg tre i bandy.

• Erik är gymnastiklärare som utexaminerades för 20 år sedan. Han har gått tränarkurs i

fotboll och friidrott, 35 års ledarerfarenhet från bandyn, är utbildad t.o.m. steg fyra och

är även förbundsinstruktör i bandy.

3.4 Bearbetning och analys

För att få en bra överblick av det insamlade materialet så skrev jag ut hela intervjuerna så

ordagrant som möjligt. Därefter gjorde jag en indelning efter varje fråga för att kunna jämföra

eventuella likheter och skillnader. Jag lyssnade igenom mina band ett par gånger och

kontrollerade samtidigt mina nedskrivna anteckningar så att de överensstämde med det

bandade materialet.

3.5 Metoddiskussion

Vid mina intervjuer valde jag att använda mig av bandspelare för att kunna koncentrera mig

på intervjupersonerna och deras svar, för att jag anser att det blir svårt om man ska hinna med

att anteckna precis vad personen svarar. Vid bandinspelning kan man i efterhand skriva ner

ordagrant vad personen svarat och man får även med vissa tonfall. Nackdelen kan vara att
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intervjupersonen känner sig pressad av bandspelaren men jag har försökt att ha mikrofonen

neutralt placerad på bordet så man kan ”glömma bort” den under intervjuns gång. Jag

upplevde inte att någon av de intervjuade kände sig stressade eller påverkade av

bandspelarens medverkan. Lärarhögskolan har bra intervjubandspelare så jag valde att låna

deras för att själv känna mig trygg med tekniken. Jag genomförde ett antal intervjuer med

mina barn som prov för att vara säker på att den var rätt inställd. Alternativet hade varit att

göra en enkät men eftersom jag anser att det är svårt att skriva ner svar inom detta ämne så

valde jag att intervjua. En nackdel med intervjuer är att de är mer tidskrävande och därför blir

antalet tillfrågade lägre. Själva utskriften och bearbetningen av data tar mycket tid men jag är

nöjd med mitt val av metod för det passade bra för min undersökning.
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4. RESULTAT

4.1 Inledning

I den här delen av examensarbetet redovisas de resultat som framkommit efter analys av

intervjusvaren. Jag har valt att presentera intervjuernas tio frågor och inleda med en analys av

svaren på dessa och vissa citat från de intervjuade. Mina frågor kommer att vara rubrikerna

som följer. I den kursiva delen har jag återgivit svaren från de tillfrågade. Det är förkortade

delar i våra samtal som jag har valt att ta med. Eftersom intervjuerna var i samtalsform så blir

svaren ibland ganska långa och en del svar är upprepningar från tidigare frågor. Jag vill

redovisa de svar som jag fått för att de intervjuade lärarna har stor erfarenhet av dubbelt

ledarskap inom såväl skola som idrotten och för att öka förståelsen. Jag har valt att inte skriva

ut alla citaten från de tillfrågade i de fall där svaren är snarlika utan då har jag valt ut endast

ett av dessa citat.

4.2 Analys och redovisning av intervjuer

Vad betyder ordet ledarskap för dig?

Vad ordet ”ledarskap” har för betydelse har lärarna svårt att definiera. Frågan var svår att

besvara med några få ord, men det framkom i diskussionerna kring frågan att det handlar mest

om att vägleda, klara av att handleda och föra en grupp människor mot ett bestämt mål.

Detta beskriver de tre första svaren:

Att man vågar vara ledare, det sätt jag har inför en grupp och att man har något att förmedla

och utveckla (Lotta).

Att vara en vägvisare, att leda ett lag, att vägleda andra människor åt något håll (Sten).

En med i gruppen som leder verksamheten och organiserar verksamheten, handleder en

grupp, att våga ta beslut och stå för beslut (Erik).
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Däremot i nästa svar framkom att ledarskap kunde vara att ställa upp för andra och i sitt

förändringsarbete är det viktigt att man har fantasi.

Ställa upp för andra, se individen i utveckling och medverkar till den, fantasin är oerhört

viktig när man vill förändra något, Jag tror inte man kan förändra något utan förmågan att

utveckla sin fantasi. (Per).

Hur bör en ledare vara?

På denna fråga svarade samtliga med ett antal adjektiv t.ex. tydlig, konkret, rättvis, engagerad,

påläst, kunnig, välplanerad, flexibel, detta visar på hur mångfasetterad en ledare förväntas

vara. Men det som var det som de flesta svarade var att vara kunnig i sitt ämne eller i sin

idrott. Det fram också under samtalet att det var viktigt att som ledare vilja utveckla sitt

ledarskap så att man hänger med i utvecklingen som ständigt sker.

Att man kan uppmuntra någon efter deras förmåga och att det alltid finns en utveckling. Det

är kärnan och kan man göra det då är man med i tiden.(Per)

Att verkligen värna om att alla är med och att alla känner att de betyder något, att man ser

alla (Lotta).

Veta vad man vill med sitt ledarskap, ha en klar målsättning med struktur och delmål på

vägen mot slutmål (Karl).

Att ha klart för sig vad man har för mål, man får inte vara konflikträdd. Som ledare är man

inte någon allsmäktig person som bestämmer allting utan man måste kunna resonera och ha

en dialog med dom man ska leda (Fanny).

Absolut det viktigaste är att man är engagerad, det är grunden för mig som ledare den dan

man inte känner engagemang för den verksamheten man håller på med kan man lika gärna

lägga av (Erik).
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Kan man utbilda sig i ledarskap?

Här svarade alla ja men fyra av de tillfrågade menade att det även behövdes en liten del som

var medfödd. Att man vill vara ledare, vågar stå inför grupp och att man hela tiden utbildas

genom erfarenheter man gör som ledare.

Ja, genom resonemang, byte av erfarenheter i seminarieform (Lotta)

Ja, absolut ”övning ger färdighet” Inom idrotten finns mycket kurser i ledarskap, träna i att

stå inför grupp, hur man är tydlig (Karl).

Ja, det kan man. Seminarier där man utbyter idéer och genom att läsa psykologi och filosofi.

Men det måste finnas en grundkärna som inte är utbildningsbar. (Sten)

Ja, det finns mer än man anar, såsom uppträdande och föredöme (Per).

Till viss del, vissa personer passar inte eller vill inte vara ledare utan vill vara en i gruppen

(Fanny).

Ja det kan man, t ex i seminarieform utbyta idéer eller genom att läsa psykologi eller filosofi

Ja teoretiskt kan man det, vissa bitar kan man träna in. Men mångt och mycket är det någon

medfödd gen, man ställer inte upp som ledare om man inte känner att man har något att ge i

ledarskap. Man förändrar sig i sitt ledarskap på 35 år och tjugo år i skolan och det kommer

ständigt nya teorier som man vill testa. (Erik)

Har du någon utbildning i ledarskap?

Samtliga lärare har utbildning i ledarskap.

Om ja, var har du fått den utbildningen?

Lärarna lyfter fram flera exempel på vilka utbildningsmöjligheter det finns inom både idrotten

och skolan. I lärarutbildningen så ingår pedagogik-, metodik- och filosofikurser där man t ex

läser om gruppsykologi och tränar att stå inför grupp. Dessa delar ingår i ledarskap men
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kurserna benämns ej som ledarskapsutbildning. Medan man i tränar- och ledarutbildningar

inom idrotten har delkurser som benämns ledarskapsutbildning. Inom idrotten var det lättare

att få nya ledarutbildningar medan man som lärare hade svårare att få pengar för att få gå på

kurser. Men utbildningarna man får inom idrotten går lätt att överföra till skolan och

klassrummet.

I idrotten har jag fått kurser inom ungdomsutbildning och tränarkurser. På skolan fick jag gå

en skolledarkurs där det ingick ledarskapsutbildning för att få fler kvinnliga skolledare och i

lärarutbildningen metodik och pedagogik men inte enbart ledarskap ”att vara ledare” (Lotta)

Inom skolan får man träna i att stå inför grupp, kurser på lärarutbildningen genom

metodiklektioner som egentligen är en form av utbildning i ledarskap, kurser i psykologi,

gruppsykologi är bra ledarutbildning och praktiken en mycket bra utbildning (ofta alldeles

för lite). Fritidsledarutbildning har mer om hur man beter sig inför en grupp t ex spela in

varandra vid teorigenomgång, nyttigt (Karl).

Militärtjänst med bra ledarskap med disciplin, ordning, framförhållning och fantasi-

Inom idrotten tränarkurser där ledarskapsutbildning ingår. Inom skolan pedagogikkurser.

Ständig utveckling, rösten är viktig och det egna uppträdandet (Per).

Inom idrotten pedagogisk gruppkunskap, hur man lär ut, inom skolan på lärarhögskolan stå

inför grupp, man tränar sig ständigt som lärare i att leda grupper (Fanny).

Inom skolan GIH och Bosön. Inom idrotten handledarkurs i teamleading. Jag har fått mer

utbildning i idrott men har haft nytta av dem även i skolan. Eftersom jag håller många kurser

själv så utvecklas man som ledare. Försöker alltid hoppa på nya utbildningar inom ledarskap

och plus att man utvecklas hela tiden när man är i verksamheten (Erik).

Nämn några viktiga ledaregenskaper man bör ha som lärare resp. idrottsledare.

När det gäller ledaregenskaper som lärare respektive idrottsledare så är det viktigt att vara

kunnig, tydlig, rättvis och att vara engagerad. Inom skolan var det extra viktigt att man som

ledare såg alla och att alla ska delta och det kräver ibland en förmåga som ledare att kunna
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motivera eleverna till detta. Eleverna behöver mer fostran i att fungera i grupp så därför krävs

det mycket disciplin.

Tydligheten är viktig i båda, sen tycker jag att det är det här att alla känner att dom behövs

och att man ser alla. Skillnaden som jag ser det genom att vara ledare i skolan eller idrotten

det är ju att skolan är en allmän form där ju alla går i skolan jag kan inte be någon gå hem

om dom missköter sig eller så utan jag måste se till att alla får så mycket som möjligt fast det

är på olika sätt medan som idrottsledare är det ju det är ju frivilligt för dom som är där

(Lotta).

Det mesta är samma, framför allt kunnig. Idrottsledare även lärare med yngre barn medan

med vuxna spelare är man mer organisatör och taktiker (Karl).

I första hand så är det engagemanget, att man tycker det är roligt och att man är lyhörd för

förändringar.(Erik)

Ändrar du ledarstil beroende på var du är- klassrummet eller idrottssalen?

Stilen ändras inte så mycket beroende på om du är i klassrummet eller idrottshallen men ditt

språk och framtoning gör det. Svårt för de intervjuade att peka på någon generell skillnad utan

de tyckte att de hade samma grundstil för sitt ledarskap.

Mer formell i skolsalen och mer av uppfostrare, mer vårdat språk i skolan.

Mer bestämmande/auktoritär i idrottssalen pga. att man ofta har begränsad tid (Lotta).

Samma människa i botten men har två olika framtoningar, språket skiljer vuxna-barn, med

barn mer vårdande. Skolan är en tvingande verksamhet medan fotbollen är valbart. I skolan

har vi så många andra omvärldsfaktorer som styr vår verksamhet. Det finns läroplaner, det

finns lokala kursplaner, det finns skollag som styr verksamheten. Medan idrotten är mycket

friare där är det styrelsen som tycker att man ska gå upp i fyran, så då får man fatta vissa

beslut utifrån dom förutsättningarna (Karl).

I grunden ändrar jag mig inte, står jag som ledare då vill jag vara så engagerad och

koncentrerad så att jag kan ge dom det alla behöver (Sten).
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Ingen stor skillnad utan det viktiga är man är den som bestämmer och det är ju lika i båda.

Att man kan säga ifrån i vissa lägen och det är ju sånt som man utvecklar hela tiden, man

skaffar sig en sorts image efter en viss tid. Därför är det bra om man byter skola eller

förening efter ett tag.(Per)

Vad är det som gör att en lärare/idrottsledare blir/är en bra ledare?

Att vara kunnig och tydlig som ledare ansåg de intervjuade var egenskaper som gör att man

blir/är en bra ledare. Här framkom också att det är viktigt att man är så rättvis som möjligt och

att man vågar ta beslut och stå för dom. Det som gör en bra ledare kan även vara en medfödd

ledaregenskap som kan vara svår att definiera men som en del har naturligt.

Kunnig på sitt område, kunna visa/instruera, man bör ha en strategi för hur man ska nå

målen, vara tydlig. ( Fanny)

Känslan att vara i en grupp som gör att vissa passar för det här och hur man känner sig

engagerad för att vara i en grupp. Sen är det många som är i gruppen förmodar jag som

upplever att de känner att en ledare är rättvis många gånger eller försöker vara så rättvis

som möjligt. Att man försöker göra så gott man kan och att man vågar ta beslut. (Erik)

Kunnig, tydlig, skapar trivsel (Lotta).

Kunnig, välplanerad, tydlig, alla ska veta vad som gäller. Sen finns det någon inre egenskap

som är svårdefinierad på en människa som är en bra respektive sämre ledare som åtnjuter en

stor respekt fast han aldrig behövde höja rösten. Så det finns vissa människor som är medfött

bra ledare och har en naturlig auktoritet i grupper. Att man kan läsa av gruppen och dess

normer, som ledare våga ta konflikter och efter viss erfarenhet välja vilka konflikter som är

värda att ta.(Karl)

Vara sig själv med att visa känslor, försöker i det längsta att vara så rättvis som det går och

om man lyssnar på dom så gott det går så tror jag att man skapar ett förtroende hos dom så att

dom känner att det finns en vuxen som stöttar dom. (Sten)
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Har du någon ledare som du själv tycker är en bra ledare?

På den här frågan var det kända idrottsledare som först och främst nämndes men efter en

stunds samtal så hade lärarna tidigare kollegor eller lärare från sin egen skolgång som de

ansåg vara bra ledare. Ett viktigt ord som inte kommit fram tidigare i våra samtal när det

gäller bra ledare var respekt. En bra ledare har gruppen stor respekt för.

Det finns många egentligen, den första som dyker upp är Sven-Göran Eriksson. Vi fick följa

hans arbete i en vecka när jag gick på fotbollslinjen och någon ödmjukare människa som

åtnjuter så stor respekt av professionella fotbollsspelare har jag aldrig tidigare träffat på.

En fantastisk ledare, som med sunt förnuft har lyckas leda dessa egoister till

fotbollsproffs.(Karl)

”Bengan Johan” förbundskaptenen i handboll iochmed att han bjussar på sig samtidigt som

han har tillsammans med spelarna en skön stil. Dom har respekt för honom fast att man

ibland tror att de inte har det, kan man hålla den balansen då är man duktig.

En tidigare kollega till mig var en god ledare med sin uthållighet med stökiga elever och med

sitt ledarskap som han utövade. Han behövde aldrig bli våldsam men däremot kunde han ha

väldigt starka ögon och verkligen se till att det här är allvar nu och det vek dom sig för.

Ytterligare en form av ledarskap som han hade var: att: låt dom få behålla sin värdighet i all

sin dumhet och kan man göra det då har man flyttat fram människan några positioner, det

tror jag är viktigt. Man ska respektera även de människor som ”gör dumma saker”, du ska

aldrig skicka med dom ett ärr, utan du ska skicka med dom något positivt. (Per)

En lärare som jag hade på GIH som hette Roland Mattsson som tidigare var förbunds kapten

i handboll, en jätte duktig ledare. Han var en sådan där ledare som jag alltid uppskattade.

Han är känd för att vara en ganska tuff ledare men samtidigt kunnig. Han hade en skön

ledarstil med mycket ”learning by doing”, in och prova och testa, våga, blir det fel så blir det

fel. Men det går att rätta till. Men var inte rädd för att prova på saker och ting. Så var hon

som lärare och lite så som tränare också. (Erik)
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Kan en grupp klara sig utan ledare?

Här blev svaren till slut att någon ledare krävs för att kunna komma framåt i en grupp och

utvecklas. Det blir alltid någon eller några i gruppen som intar ledarrollen.

Nej det tror jag inte. Jag tror att är man en grupp så blir det en ledare i gruppen. (Fanny)

Nej, det blir alltid någon som leder gruppen. Beroende av ålder och bakgrund så blir det

alltid någon som tar på sig ledarskapet för att driva en grupp framåt och den behöver inte

vara utsedd utan det kan vara en informell ledare. (Lotta)

Ja det kan man nog men det finns ju alltid informella ledare som tar över och därmed tror jag

att en grupp för att utvecklas måste ha en ledare som för talan på något sätt. Det behöver inte

vara en utstakad ledare utan en ledare som tar på sig den rollen. Någon form av styrning bör

en grupp ha. (Sten)

Jag tror inte man gör det utan även om man inte utsett någon ledare så bildas det informella

ledare i en grupp för att utvecklas och gå framåt. (Erik)

Det tror jag men då är dom fantastiskt samspelta och har utvecklats tillsammans.(Per)

I det sista citatet tyckte den tillfrågade först att en grupp kunde klara sig utan ledare men att

det troligaste ändå var att det skulle utvecklas informella ledare för att föra gruppen framåt.
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5. DISKUSSION

I detta avsnitt sammanfattar jag i ett antal slutsatser utifrån min empiriska undersökning.

I min diskussion kommer jag att utgå ifrån mina frågor som jag har i mitt syfte med arbetet.

Jag kommer att använda mig av min litteratur, mina intervjuer och jag kommer att även lägga

till egna synpunkter i diskussionen.

Hur uppfattar lärare ledarskap i skolan respektive idrottsrörelsen?

När man ska beskriva ordet ledarskap då dyker många olika definitioner upp i olika böcker

som t ex i Bolman & Deal57 där det beskrivs så här;

”Det är inget påtagligt och konkret, utan det finns bara i relationer och i

medvetandet hos de inblandade parterna”

Bolman & Deal menar också att de flesta bilder av eller uppfattningar om ledarskap går ut på

att en ledare är en person som får något gjort eller som får andra människor att göra något –

ledare har makt.

Egentligen uppstår ett ledarskap så snart några personer möts. Någon som tar

mer initiativ eller ansvar.58

Det är inte lätt att beskriva eller sätta ett likhetstecken efter ordet ledarskap men det är oerhört

intressant att läsa och forska i detta ämne.I min litteraturstudie har jag försökt att hålla mig till

de nyaste böckerna som finns i detta ämne för att det är som en av de intervjuade lärarna sa:

”Det kommer ständigt nya teorier i detta ämne så man behöver kontinuerligt

utbildning i detta och man ändrar själv sitt ledarskap med tiden och med nya

erfarenheter.(Erik)

57 Bolman, Lee. & Deal, Terrance. E. (1997).Nya perspektiv på organisation och ledarskap.Andra upplagan,

Lund: studentlitteratur.
58 Carlsson, M. & Johansson, Bengt. (1996).Animation, lek och idrott.Eskilstuna: Liber AB.
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Och enligt Stensmo så behöver en lärare tre typer av kompetenser för att utföra sina uppgifter

i skola och klassrum: ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens.

Ledarkompetens innebär att läraren har kunskapen om och färdigheten i att

leda och organisera verksamheten i klassrum och andra pedagogiska rum.59

I pedagogisk uppslagsbok så är ledarskap:

Det inflytande som en ledare har över en grupp eller organisation.60

I min första fråga i intervjuerna så framkom att ledarskap är att vägleda, handleda, ta ansvar

och att våga leda. Det framkom även vid intervjuerna att lärares ledarskap har ändrats eller

håller på att ändras från ett strukturellt till ett humanistiskt perspektiv. Från idrotten så har jag

tagit ett citat ur Sandlins bok,

Ledarskap

Det är inte en specifik kunskap, det är ingen vetenskap. Det är en skapande

konst, med ett fullständigt känslomässigt engagemang som skapar en genuin

känsla för verksamheten och dess individer.61

Jag tycker att jag i min undersökning kan se att lärarna mer och mer i sitt ledarskap går mot

ett situationsanpassat ledarskap. Det innebär också att lärarna mer och mer riktar in sig mot

idrottsledarnas ledarskap eftersom det är situationsanpassat. Om man ska rikta in det

situationsanpassade mot ett perspektiv på ledarskap så passar det humanistiska bäst in.

Jag kan själv inte beskriva exakt vad ledarskap är men efter min studie så tycker jag att det är

en process som sker när en eller flera ledare försöker att få gruppen att uppnå uppställda mål..

Jag anser också att jag har fått en fördjupad kunskap om ledarskap och i hur organisationer

fungerar efter att ha läst Bolman & Deal62 De delar in ledarskap i fyra olika perspektiv och

59 Stensmo, Christer. (2000).Ledarstilar i klassrummet. Lund: studentlitteratur. Sid.9
60 Pedagogisk uppslagsbok. (1996) Lärarförbundet. Stockholm: Informationsförlaget, Lärarförbundets Förlag
61 Sandlin, T. (1989).Bjud på dig själv.Farsta: SISU Idrottsböcker – Idrottens Förlag. Sid. 191
62 Bolman, Lee. & Deal, Terrance. E. (1997).Nya perspektiv på organisation och ledarskap.Andra upplagan,

Lund: studentlitteratur.
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när man lärt sig att använda sig av dessa så får man en bättre och fördjupad förståelse för

organisationsstrukturer.

Hur uppfattar lärare att en ”bra” ledare ska vara?

I sökandet efter vad som karaktäriserar en ”bra” ledare har ett otal modeller och beskrivningar

tagits fram. Med den mängd litteratur som finns så är det svårt att sammanfatta utan

missvisande förenklingar.63 Många hävdar att riktigt bra ledare är flexibla och kan hantera en

ledarroll även när gruppen och uppgiften varierar. Situationsanpassat ledarskap är en term

som används för att beskriva ett bra ledarskap.64 Ohlsson menar vidare att en stark ledare bör

betrakta sina starka respektive svaga sidor för att utveckla och utöva sitt ledarskap på bästa

möjliga sätt. Det finns många duktiga ledare att se upp till och ta del av deras arbete men det

är din egen grund som människa som måste utgöra din egen ledarstil. Att man alltid utgår från

sig själv och inte köper hela paketet utan tar de delar som passar in i ditt ledarskap.

Ledarkompetens innebär att läraren har kunskapen om och färdigheten i att

leda och organisera verksamheten i klassrum och andra pedagogiska rum.65

Man måste vara engagerad för att lyckas i sitt ledarskap och lyhörd för förändringar så att

man utvecklas som ledare. En bra ledare använder sin fantasi när han/hon ska leda gruppen.

Och med sin fantasi kan ledaren inspirera och variera sitt ledarskap.66 Det var även en av de

intervjuade som framhöll fantasin som en viktig del i ledarskapet.

Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskapen är begränsad, men den kan berika

fantasin. Fantasin har inga gränser”. (Albert Einstein).67

Fantasi kanske behövs om man ska klara av att bli ”drömledaren”68

63 Thylefors, Ingela (1991)Ledarskap i vård, omsorg och utbildning.Natur och kultur.
64 Ohlson Liselotte (2001)Pedagogiskt ledarskap.Stockholm: Liber AB
65 Stensmo, Christer. (2000).Ledarstilar i klassrummet. Lund: studentlitteratur.Sid.9
66 Carlsson, M. & Johansson, Bengt. (1996).Animation, lek och idrott.Eskilstuna: Liber AB.
67 Carlsson, M. & Johansson, Bengt. (1996).Animation, lek och idrott.Eskilstuna: Liber AB. Sid. 35.
68 Bilaga 2
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Vilka likheter/skillnader finns kring lärares ledarskap i skolan respektive

idrottsrörelsen?

Man har olika stilar beroende på om man är i skolan eller i idrottshallen. Det som kom fram i

mina intervjuer var att lärarna använde ett mer formellt språk i skolan. Det är oftare en tuffare

jargong i idrottssammanhang än det är i skolsalen och det beror oftast på att ledaren väljer en

tuffare stil. Skillnaderna är att man i skolsalen är ;

Mer formell i skolsalen och mer av uppfostrare, mer vårdat språk i skolan.

Mer bestämmande/auktoritär i idrottssalen pga. att man ofta har begränsad tid

(Lotta).

Likheter i ledarskapet som kommit fram i mina intervjuer är att man som ledare är engagerad

och kunnig.

I grunden ändrar jag mig inte, står jag som ledare då vill jag vara så engagerad

och koncentrerad så att jag kan ge dom det alla behöver (Sten).

Man är inte lika resultatinriktade i skolan som inom idrotten utan där är målsättningen mer att

alla ska vara delaktiga. Detta medför att man som ledare måste ha ett annat ledarskap i skolan

som är en allmän form med skolplikt där ledarens uppgift är att alla får så mycket som möjligt

genom t ex att motivera eleverna. Som idrottsledare förväntas att deltagarna som är med har

ett intresse och därför inte behöver motiveras på samma sätt. En viktig skillnad är att

idrottsledarna har lyckats profilera sig m h a sitt ledarskap och det har inte lärarna gjort trots

att de har många bra ledare inom sitt gebit. Om lärarna kunde ta del av och lära sig av

idrottsledarnas sätt att visa upp sig och tala för sig och deras idrott så tror jag att man skulle

kunna höja statusen för skolan och lärarkåren. Det är trots allt flera av idrottsledarna som har

en lärarbakgrund och det innebär att lärarutbildningen trots allt lär ut en hel del ledarskap.

Många som går eller har gått på lärarhögskolan upplever att de inte har fått

någon utbildning i ledarskap medan det i verkligheten är så att man får flera bitar inom

ledarskap men att det inte benämns som detta. Pedagogik, gruppsykologi, didaktik filosofi,

och metodik är några av de kurser som har ledarskap inbakat i sina kurser.
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INTERVJUGUIDE

Vad betyder ordet ledarskap för dig?

Hur bör en ledare vara?

Kan man utbilda sig i ledarskap?

Har du någon utbildning i ledarskap?

Om ja, Var har du fått den utbildningen?

Nämn några viktiga ledaregenskaper man bör ha som lärare resp. idrottsledare.

Ändrar du ledarstil beroende på var du är- skolsalen eller idrottssalen?

Vad är det som gör att en lärare/idrottsledare blir/är en bra ledare?

Har du någon ledare som du själv tycker är en bra ledare?

Kan en grupp klara sig utan ledare?



Drömledaren?

Figur 3 69

69 Thylefors, Ingela (1991)Ledarskap i vård, omsorg och utbildning.Natur och kultur.Sid.102


