
 
 

Projektarbete Ledarskap FÖR 2 
 

 
Litteratur: Goodwill Företagsekonomi 2, K5-K8. 
  
Intervju 
Du eller ni ska intervjua en ledare utanför skolan. Det kan exempelvis vara en ledare i ett 
företag eller i en förening. Det går också bra med en pedagogisk ledare (lärare). Ni ska 
intervjua personen om hans/hennes ledarskap. Det går bra att två till tre elever intervjuar en 
ledare. 
  
För framtagandet av intervjufrågorna ska ni hämta modeller och teorier från kurslitteraturen 
och eventuell vid behov fördjupa er i specifik facklitteratur, nätet etc. Huvudtanken är att ni 
ska testa teorierna genom att ge er ut i verkligheten (praktiken). 
  
Det finns ett flertal modeller och teorier att ta med i PROJEKT LEDARSKAP, här är några 
som ni kan använda er av: 
 
·      Formella och informella ledare 
·      Etik och jämställdhet  – obligatorisk modell, se kunskapskraven. 
·      FIRO-modellen 
·      Johari-fönster 
·      Konflikthantering 
·      Organisation (K8). 
  
Minst tre av modellerna ovan ska behandlas i ditt projektarbete. Förklara modellen teoretiskt 
och testa den i praktiken. 
  
Att göras: 
  
1. Utforma ett frågeformulär med frågor att ställa till ledaren/chefen. Ev två formulär 

om du också vill intervjua en medarbetare. Tänk på att få med frågor som lyfter in 
teorier från kurslitteraturen; formella och informella ledare,  

2. Genomför intervjun/erna. Sammanställ och analysera resultatet.  

3. Redovisning av undersökning för övriga i klassen. Max ca 3 minuter. Berätta vad 
du ville göra, vad du gjorde och vad du kom fram till. 

4. Enskilt arbete, Uppsats, enligt mall nedan. 

 
Uppsatsens omfång 
Ska vara minst ca 2 (två) och max ca A4 sidor med typsnitt times new roman och storlek 12. 
Innehållsförteckning och källförteckning och ev bilder och diagram tillkommer utöver detta 
som bilagor. Förklara de olika begrepp som du använder dig av. Radavstånd: 1, 5. 
  
Tips! 
Studera bedömningskriterierna. Bland annat ska du göra en bedömning av informationens 
trovärdighet gällande särskilt intervjun men också litteraturen. 
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UPPSATS - mall 
 
Inledning 
I inledningen presenterar du ditt ämne och ger läsaren en bakgrund och kort 
sammanfattning av ditt arbete. 
  
Frågeställningar/problemformulering 
I detta avsnitt formulerar du några specifika frågeställningar som du ska försöka hitta svar 
på. 
Exempelvis: Undersöka Ledarskapets 3R, undersöka formella och informella företag i en 
organisation, klass etc., jämställdhet, konflikthantering… 
 
Teori 
Beskriv de teorier och/eller modeller som du använder dig av, exempelvis förklara vad 
FIRO-modellen är. Lämna tydliga referenser till källor. 
  
Metod 
Beskriv hur du gått tillväga för att besvara dina frågeställningar eller uppnå dina mål. Har du 
använt metoder som enkät, intervju, observation? Har du hämtat information från 
tidningsartiklar, webbplatser, böcker, arkiv eller någon annan informationskälla? Motivera 
också varför du valt att använda dessa metoder. 
  
Resultat 
Här presenterar du resultatet av ditt arbete. Du redogör för vad du fått fram genom intervju, 
enkäter, litteraturstudier mm. Du ska bara redovisa fakta inga egna åsikter. Tänk på att hitta 
en bra struktur för din text. Använd informativa rubriker och underrubriker som gör det lätt för 
läsaren att följa dina resonemang. (Du ska inte använda ordet "Resultat" som rubrik på det 
här avsnittet utan en rubrik som säger något om innehållet i din text, t.ex. ”Intervju om 
formellt och informellt Ledarskap” eller Intervju av VD Ali Karlsson.) 
  
Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar du det du fick fram i resultatavsnittet med utgångspunkt från dina 
frågeställningar. Jämför resultatet med teorierna. Vilka slutsatser kan du dra? Har du lyckats 
hitta svar på dina frågor? Här framför du dina egna åsikter och synpunkter. 
  
Källförteckning 
I källförteckningen redovisar du alla källor som du använt och som du hänvisar till i din text. 
Det kan vara webbplatser, böcker, tidningsartiklar, tv-program, intervjuer, arkivmaterial mm. 
  
Bilagor 
Som bilaga placerar du sådant material som du tycker kan vara intressant för läsaren men 
som inte får plats i själva rapporten. Det kan vara enkät- eller intervjufrågor, stora tabeller, 
ritningar, bilder mm. Bilagorna numreras: bilaga 1, bilaga 2 osv. 
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Centralt kunskapsområde Företagsekonomi 
Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i 
organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om 
etik och jämställdhet i arbetslivet 
 
Kunskapskrav 
E: Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder 
eleven med viss säkerhet enkla företagsekonomiska metoder. Med hjälp av enkla teorier och modeller 
förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. 
 
Eleven formulerar med viss säkerhet enkla företagsekonomiska frågeställningar, samlar i samråd med 
handledare in information från olika källor och gör en enkel bedömning av informationens 
trovärdighet. Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser. 
 
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, 
informationssökning, presentation och dokumentation. 
 
Se Skolverkets hemsida för kunskapskrav för C och A. 
  
  
Patriks kommentarer: 

E: Du ska ta stöd i teorier i kurslitteraturen och jämföra med praktiken. Det är viktigt att du lyfter frågan 
om etik och jämställdhet i arbetslivet. 
Förklara översiktligt de begrepp och modeller som du använder dig av. Redogör tydligt för källan. 
Planera och genomför din redovisning anpassad till innehåll och målgrupp. 

C: Förklara utförligt de begrepp och modeller som du använder dig av. Koppla teorierna till praktiken. 
Lyft in empiri. Redogör för källorna och gör en välgrundad bedömning av informationens trovärdighet. 
Planera och genomför din redovisning anpassad till innehåll och målgrupp. 

A: Förklara utförligt och nyanserat de begrepp och modeller som du använder dig av. Koppla 
teorierna till praktiken. Lyft in empiri. Jämför teorierna med varandra ur olika perspektiv, exempelvis 
samhälleligt och individuellt. Redogör för källorna och gör en välgrundad och nyanserad bedömning 
av informationens trovärdighet. Informationen ska presenteras strukturerat och alla resonemang ska 
vara välgrundade. Planera och genomför din redovisning mycket väl anpassad till innehåll och 
målgrupp. 

 
Centrala innehåll i Svenska 2: 
Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Läsning av 
och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och 
källkritisk granskning. 

Se kunskapskrav Svenska 2. 
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https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DF%25C3%2596R%26courseCode%3DF%25C3%2596RF%25C3%2596R01%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_F%C3%96RF%C3%96R01

