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Abstrakt  

  

Syftet med studien var att undersöka idrottslärarens syn på ledarskap i relation till 

läraruppdraget i ämnet idrott och hälsa, samt hur deras syn återspeglas i elevens uppfattning 

av idrottslärarens ledarskap. Den metod som tillämpades var både kvalitativ och kvantitativ 

och grundades på intervjuer med lärare i högstadiet och gymnasiet samt enkäter som 

besvarades av elever i årskurs 7 och 9. Det teoretiska ramverket som användes var Hersey & 

Blanchards situationsanpassade ledarskapsteori. Den slutliga bilden som lärarna ger som 

definition av ett bra ledarskap är att vara tydlig i undervisningen och ha goda relationer med 

eleverna. De anser vidare att deras ledarskap ser olika ut i olika elevgrupper och de använder 

sig därför av situationsanpassat ledarskap.  Kraven på ledare och lärare skiljer sig i form av ett 

pedagogiskt ansvar vilket lärarna axlar jämfört med en vanlig ledare. Dock anser lärarna 

att lärarskap och ledarskap hör ihop och det är svårt att vara det ena utan det andra. Att lärarna 

är relationsbaserade och tydliga i sitt tänk kan ses i enkätsvaren som eleverna lämnat. Den 

största delen har svarat att deras lärare värderar en god relation med dem. Eleverna känner sig 

uppskattade och tycker att deras lärare berömmer dem. Idrottslärarna anser sig själva vara till 

stor del demokratiska men som framkommit ur analysen använder sig lärarna mer eller 

mindre av auktoritära inslag som ibland sker omedvetet. Alla elevgrupper ser olika ut vilket 

gör att lärarna tillämpar olika ledarskapsstilar i olika klasser och situationer samt miljöer. 
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Förord  

Vi vill tacka alla de lärare  som ställt upp på intervjuer och bidragit med tankar och stor 

hjälpsamhet i utförandet och till de elever som ställt upp och medverkat i enkäter för att 

möjliggöra vår studie . Vi vill även tacka vår handledare Lena Larsson som hjälpt oss under 

vårt arbete och bistått med viktiga synpunkter och konstruktiv kritik vilket har fått oss på rätt 

spår och gett oss kunskaper som gjort att vi  utvecklats i vårt skrivande. Även tack till Pia 

Ekblad som trott på vår studie och kommit med råd.  

 

Efter vårt arbete har vi berikats med förståelse för hur viktig del ledarskapet är i vår 

kommande yrkesroll som lärare. Det har varit tio lärorika veckor som vi kommer ha nytta av i 

framtiden.  
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1. Inledning   
 

Under vår utbildning till ämneslärare för gymnasiet i idrott och hälsa på Linnéuniversitetet har 

vi från och till pratat om ledarskap i olika kontexter. Vi har båda alltid  funnit begreppet 

intressant då vi har haft många olika lärare genom åren och har märkt hur ledarskapet kan 

variera beroende på hur läraren väljer att använda sig av olika ledarskap. Båda har även varit 

ledare på fritiden utanför skolans värld och vi har därför sett olika sidor av ledarskapet. Vi har 

sett både likheter och skillnader i lärarnas och ledarnas ledarskap. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning hade vi handledare som ofta definierade och pratade om 

ledarskap i olika sammanhang. Det väckte vårt intresse för att fördjupa oss i ämnet.  

 

Att framgångsrika lärare är ledare i klassrummet kan ses i Skolinspektionens rapport (2010), 

som handlar om lärares påverkan på eleverna.  Genom att skapa struktur och tydlighet i 

arbetet är eleverna medvetna om vad som krävs för att nå målen. Se bland annat Hattie 

(2009), som framhåller betydelsen av vilka undervisningssituationer som läraren skapar 

genom sitt ledarskap och hur samme lärare agerar i dessa situationer. 

   

Många studier har gjorts i årtionden kring ledarskap i organisationer. Forskning kring lärarnas 

ledarskap i skolan har dock kommit mer de senaste tio åren (Lewis, 2009). Vi vill därför 

undersöka hur lärarna i ämnet idrott och hälsa ser på ledarskap och hur densamme anser sig 

använda sig av det i sitt vardagliga arbete. Vi vill även se hur elever uppfattar lärarens 

ledarskap. Vidare är vi intresserade av att undersöka lärarnas uppfattningar om huruvida de 

anpassar ledarskapet i relation till olika elevgrupper. 
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2. Bakgrund  
 

För att läsaren ska förstå vår studie behandlar vi i det här avsnittet bakgrunden till dagens 

läraryrke och läraruppdrag.  Vi har valt att belysa lärarens uppdrag i skolan som helhet samt 

ledarskap i lärarskap. 

 

2.1 Centrala begrepp  

Vår studie behandlar ledarskap och lärarskap och vi har därför valt att definiera dessa båda 

begrepp. 

 

Bass (2008), förklarar ledarskap som ledningsuppgifter som utövas inom ett idrottslag, en stat, 

ett företag eller en organisation. Stensmo (2000), definierar ledarskap med den innebörden att 

man som ledare ska arbeta med skolklassen som ett arbetande kollektiv genom att leda och 

organisera denna. Ledaren ska ta upp frågor som handlar om disciplin, elevomsorg och 

ordning men också gruppera eleverna för olika arbetsuppgifter för att på så sätt individualisera 

deras arbete och lärande.  

 

Läraren har ett pedagogiskt ansvar att ta till sig målen i läroplanen och skapa en 

egenuppfattning av dessa. Lärarens roll blir sedan att vägleda eleven mot dessa mål. På vägen 

måste dock även eleven vara medveten om målen som denne arbetar mot då motivation måste 

skapas hos eleven vilken även detta är lärarens uppgift (Kansanen,1997). 

 

2.2 Lärarens uppdrag i skolan  

Läraren har ett uppdrag i skolan och det är ur detta uppdrag som ledarskapet växer fram . 

Riktlinjer och nationella mål finns för alla lärare att förhålla sig till. Läraruppdraget innebär 

att varje elev ska få möjligheten att finna sin individualitet och genom denna kunna delta i 

samhällslivet (Skolverket, 2011). Det är lärarens uppgift och ansvar att genom sitt ledarskap 

inspirera och engagera eleverna. Varje elev har sitt sätt att lära och ta till sig kunskap och det 

är lärarens uppgift att hjälpa eleverna och på så sätt individualisera varje lektion (Stensmo, 

2000). Lärarna har ett fostransuppdrag och detta påpekas tydligt i läroplanen som lärarna ska 

följa och ta efter i sitt ledarskap (Skolverket, 2011).  
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Lärarens status har förändrats genom åren. Yrket hade landets näst högsta status under 1920- 

och 1930-talet. Det var endast prästerna i samhället som hade högre status. Skolan hade inga 

disciplinproblem eftersom lärarnas ledarskap uteslutande var auktoritärt. Lärarens yrkesroll 

var tydlig och deras och skolans roll ifrågasattes aldrig. Lärarna kunde sätta egna regler och 

utforma undervisningen själv men skulle utgå från skolans mål och regelverk. 

Undervisningsformerna som fanns var till största del katederundervisning och eleverna 

förväntades att tysta sitta och jobba med individuella uppgifter. De elever som inte klarade av 

den här typen av undervisningsform fick gå om en årskurs eller avvisas från skolan. 

Ledarskapsmässigt hade lärarna historiskt en auktoritär ledarskapsstil som inte ifrågasattes. 

Eleverna skulle anpassa sig till lärarna och inte tvärtom (Isling, 1991).  

 

Lärarens syn på eleven och hur eleven uppfattar denna är avgörande för elevens utveckling. 

Därför är det viktigt att läraren inte skapar sig en avgörande bild av eleverna efter endast ett 

fåtal lektioner. Det ska finnas möjlighet för eleverna att förändras men det krävs att läraren 

har öppet sinne (Maltén, 1997). 

 

2.3 Ledarskap i lärarskap  

Lewis (2009) diskuterar olika ingångar gällande synen på ledarskap i klassrummet. Canter 

(2010), utgår från en lärarorienterad modell. Den här modellen innehåller tänkbara 

förväntningar på elevers uppförande. Dessa förväntningar kan enligt modellen mötas genom 

användning av passande belöningar och påföljder vilka ges av läraren i klassrummet.Gordon 

(1974) förespråkar en mer elevorienterad modell. En sådan modell bygger på tron att elever 

endast kan utveckla sitt ansvarstagande om processen kommer inifrån dem själva, inte genom 

lydnad från läraren. En tredje grupp av forskare förespråkar en mer grupporienterad modell, 

(Dreikurs et al. 1982; Glasser 1969). Den handlar om att tillsammans med läraren inkludera 

eleverna i de beslutsfattande delarna vilka rör elevernas undervisning. Läraren är med klassen 

och gemensamt upprätthåller de bestämda regler och riktlinjer som satts.  

 

Den auktoritära stilen har genom åren blivit ansedd som att skada eleverna  vad gäller elev-

lärarrelationer samt hur eleverna utvecklar sin förmåga att ta ansvar och deras uppförande 

gentemot sin omgivning (Baloglu, 2009; Gable, et al. 2009). Den andra stilen som bygger på 

att skapa relationer till eleven är beroende av erkännande, diskussion och engagemang 
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samtidigt som det finns tydliga konsekvenser för eleverna när de inte uppför sig lämpligt. Den 

här typen av ledarskap har visat sig influera elever med dåligt uppförande och hjälpa dem att 

utveckla en känsla av samarbetsvilja (Gregory & Ripski 2008).  

   

Ledarskap i klassrummet som innehåller bestraffningar och en aggressiv framtoning har visat 

sig ineffektivt när det gäller att skapa ordning i klassen. Ett sådant ledarskap har visat sig göra 

det motsatta. Eleverna har en tendens att uppföra sig sämre och bli mer ofokuserade. I 

kontrast till ett auktoritärt ledarskap har det visat sig att en kombination av belöning och 

påföljd tillsammans med en öppen dialog mellan lärare och elev bidrar till ett bättre 

uppförande i klassrummet. Genom att som lärare engagera sig i eleverna och visa dem en 

trygg miljö kommer deras ansvarstagande och självkänsla att öka vilket leder till ett lugnare 

klimat i klassrummet (Lewis, 2001). 

 

I Georgia blev lärare bedömda utifrån hur deras elever svarade på en utvärderande enkät 

gällande deras lärare. Detta har varit något som gjorts i snart tio år, där eleverna bedömer 

lärarna i några variabler så som deras lärandesätt och inkludering av IT. Lärarna gör samma 

bedömning fast de bedömer sig själva så som de tror att eleverna bedömt dem. Lärarna får 

alltså i ett senare skede se hur eleverna verkligen uppfattar dem och om detta hänger ihop med 

hur de tror att eleverna uppfattar dem. Målet med detta är att se och identifiera luckor mellan 

hur lärarna tror att de uppfattas och hur det verkligen ser ut från elevernas synvinkel och 

sedan minska dessa luckor om de finns tills de inte längre existerar. Det här är ett sätt att 

integrera eleverna i undervisningen och låta dem få sin röst hörd. Ett annat sätt är att träffa 

elevrådsrepresentanterna ett par gånger under året och ställa frågor för att få feedback. Frågor 

som handlar om vad de tycker om sina lärare och vad de skulle vilja förändra. Det är eleverna 

som är vår publik och vi inte kan glömma vilken publik vi har och hur vi ska engagera dem. 

Framgångsrika skolor är ofta skolor där elevernas röster är integrerade. I Georgia testade man 

även att ta några elever från varje skolas elevråd och bildade ett gemensamt elevråd som 

gällde för hela distriktet. Dessa elevråd besökte skolorna tillsammans för att träffa lärarna och 

ge dem samlad feedback. De frågade eleverna frågor om vad det är som gör en lärare bra och 

hur en positiv lärandemiljö ser ut för dem. Svaren som de fick använde de sedan för att delge 

lärarna och göra dem medvetna om vad eleverna gillar och inte gillar. Något som var 

återkommande var att eleverna ansåg relationen med läraren som viktig och betydelsefullt då 

de behöver vuxna i skolan som faktiskt bryr sig om dem (Camra, 2015). 



Page 10 of 55 
 

2.4 Den optimala ledaren  

Dagens ledare försöker hitta en balans mellan ett auktoritärt och ett demokratiskt ledarskap. 

Det sistnämnda bidrar till lojalitet, hängivelse och nöjda följare medan det förstnämnda bidrar 

till ordning, konsekvens och lösningar till konflikter (Whitty & Butts, 1989). Whitty & Butts 

menar vidare att ett auktoritärt ledarskap sätter reglerna och innehar makten att kontrollera 

beteendet hos följarna. Ur ett bildningsperspektiv är det de demokratiska principerna som är 

mer accepterade då de leder till att följarna är med och bestämmer vilket ger en högre 

produktivitet, vänskapliga relationer, stöd för eleverna  och en sammanhållning i gruppen. 

Som ledare är det dock viktigt att hitta balansen och kunna använda sig av båda 

ledarskapsstilarna växelvis. Många ledare idag använder sig av den demokratiska 

ledarskapsstilen men använder sedan också inslag av den auktoritära för att skapa en jämn 

ledarskapsstil (Whitty & Butts,1989). 

  

  

 

   

 

3. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet är att vi ska undersöka  idrottslärarens syn på ledarskap i relation till läraruppdraget i 

ämnet idrott och hälsa samt hur deras syn återspeglas i elevens uppfattning av idrottslärarens 

ledarskap. 

   

Till hjälp för vår studie arbetar vi med följande frågeställningar:  

 Vad anser idrottsläraren kännetecknar ett bra ledarskap i undervisning i ämnet idrott  och  

     hälsa?    

 Hur anser idrottsläraren att dennes ledarskap är i undervisning i ämnet idrott och hälsa?  

    Hur ser lärarna på ledarskapet i olika miljöer och i olika elevgrupper?  

 Vad anser elever i årskurs 7 och 9 att idrottsläraren har för ledarskap i undervisning i  

 ämnet idrott och hälsa?  



Page 11 of 55 
 

4. Tidigare forskning  
 

Det har forskats relativt mycket kring klassrummets ledarskap ur en internationell synvinkel, 

särskilt på senare år (Hattie, 2009). När det gäller lärare i ämnet idrott och hälsa och deras syn 

på ledarskap i förhållande till läraruppdraget är utbudet av forskning inte lika bred (Pan, 

2014).  

 

Vi har försökt att skapa en bild av vad tidigare forskning har sagt i ämnet kring ledarskap. 

Nedan presenteras några genomförda studier kring ledarskap som vi anser vara relevanta för 

vår undersökning.  

 

4.1 Ledarskap  

Pan (2014), studerade hur lärarnas ledarskap i ämnet idrott och hälsa påverkade eleverna. 

Idrottslärarna som deltog var 462 stycken tillsammans med 2681 elever. Forskarna fann att 

det fanns olika faktorer som påverkade elevernas motivation. Studien visade även att för att 

uppnå de lärandemål som är satta bör läraren implementera lärandeaktiviteter, stötta elevernas 

motivation samt behålla en god lärandemiljö. Detta kan jämställas med Whitty & Butts 

(1989), där de i en studie fann att demokratiska principer så som vänskapliga relationer och 

stöd för eleverna var mer accepterade sett ur ett bildningsperspektiv.  Pan (2014), fann vidare 

i sin studie att lärare med en hög upplevd självkänsla hade en stor påverkan på elevers 

motivation då deras professionella kompetens tycktes spela en viktig roll. Dessa lärare 

använde sig oftare av lämpliga lärandestrategier för att väcka sina elevers intresse. Även 

lärarens ledarskapsstil spelade en stor roll då den både kunde ha en positiv och en negativ 

påverkan på eleverna.  

 

Även Caprara et al. (2006), har i sin studie funnit resultat som visar att lärare med en 

högre självkänsla är bättre på att motivera sina elever genom att använda sig av lämpliga 

lärandestrategier och genom det påverka dem positivt. Exempel på dessa lärandestrategier kan 

vara att skapa en miljö som främjar lärande och utvecklar ett lämpligt beteende hos eleverna. 

Lärarna inspirerar eleverna till att jobba ännu hårdare för att nå en större tillfredsställelse och 

prestation (Caprara et. al. 2006). Beggs et. al. (2005), fann i sin studie indikatorer på att en 

individs motivation påverkas av klimatet i klassrummet då elevens motivation för att delta i 

aktiviteter påverkas av dess glädje för de olika aktiviteterna.  
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Eagly & Carli, (2003), har studerat vad det är som karaktäriserar olika lärare och vilken 

ledarskapsstil som utifrån dessa karakteriseringar anses vara bättre.  De jämförde 8 analyser 

som berörde olika ledarskapsstilar. Frågan var om det var den bestämda auktoriteten över 

eleverna eller om det var kapaciteten att stötta och inspirera eleverna som var att föredra. Av 

de här 8 analyserna demonstrerades det för att effektiviteten i ett ledarskap påstås bero på 

omgivningen. Det här går i hand med situationsanpassat ledarskap där elevsammansättningen 

påverkar lärandemiljön i klassrummet. Vidare fann forskarna att många ledarskapsteorier 

tenderar att fokusera  på fördelarna med de auktoritära kvalitéerna. Dock eftersöks allt fler 

demokratiska kvalitéer så som att tillsammans med eleverna kunna handleda och samarbeta. 

Enligt studien visade resultaten även att kvinnor ofta närmar sig den demokratiska 

ledarskapsstilen jämfört med män som naturligt närmar sig den något mer auktoritära 

ledarskapsstilen. När kvinnor visar på dominans och bestämdhet i ledarskapet har det i studien 

visat sig att dessa kvinnor ofta möts av en större motvilja än vad männen gör. 

 

Det har gjorts en omfattande studie i Australien där över 3 500 högstadie och gymnasieelever 

deltog. Studien visade att eleverna kunde kategorisera sina lärare i två olika ledarskapsstilar, 

auktoritär och relationsbaserad demokratisk stil. Forskarna fann att de australiensiska lärarna 

hämmar elevernas ansvarskänsla och utveckling genom att ofta använda sig av auktoritära 

disciplineringsåtgärder. Lärarna misslyckades i användandet av produktiva metoder så som 

dialoger med eleverna och belöningar för väl utfört arbete (Lewis, 2001). 
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Det gjordes en studie i norra Kalifornien på en skola som författaren har valt att kalla för 

Whitman High school. Studien inkluderade en reform där skolledningen på skolan ville öka 

antalet elever som tog examen. De bjöd därför in eleverna i årskurs 9 att delta i fokusgrupper 

där eleverna fick diskutera frågor om ledarskap och styrning i ett försök att ge eleverna 

inblick i lärarens perspektiv. Likaså fick lärarna vara med i fokusgrupper som fokuserade på 

att sätta sig in i elevernas situation och perspektiv. Det här gjordes för att båda parter skulle 

förstå varandra bättre och på så sätt kunna samarbeta och bli enade i sin kamp att nå de 

nationella målen. Studien kom bland annat fram till att det är viktigt att låta elevernas röster 

bli hörda för att de ska vilja engagera sig i frågor som rör skolan och arbetsklimatet. Ges 

eleverna möjlighet och utrymme för att lyfta sina åsikter kring lärarnas förhållningssätt och 

styrning medföljer det att deras förmåga och förståelse för att kunna reflektera över ledarskap 

och styrning ökar. Studien visade även att elevernas tankar och åsikter om lärarnas ledarskap 

var värdefull för utvecklingen av skolans undervisning som helhet (Mitra, 2003).   

 

4.2 Lärare och ledare i idrottsrörelsen 

Det har riktats kritik mot skolämnet idrott och hälsa i det avseende att ämnet har en alltför 

stark koppling till idrottsrörelsen (Larsson, 2009). Vi har därför valt att presentera en studie 

som behandlar ämnet om lärare och idrottsledare som samma person och en annan studie 

kring vad som karaktäriserar ett bra ledarskap hos idrottsledare. 

  

Det har gjorts omfattande studier kring idrottsledarna och vad de använder för ledarskap 

(Westerbeek & Smith, 2005); (Becker, 2009). Becker (2009), har gjort en studie där 18 elit-

atleter  i åldern 22 till 42 blev intervjuade. Intervjun fokuserade på deras erfarenheter kring 

bra ledaregenskaper. Studien fokuserade på atleternas erfarenheter istället för några specifika 

aspekter inom ledarskapet. De kom fram till att atleterna genom åren hade träffat på 

fenomenala ledare inom alla nivåer från knatteligan till professionell nivå.  Forskarna 

konstaterade att det här innebar att bra ledarskap inte endast bedöms utifrån vinster och 

förluster under säsongerna samt om de syns i media. I studien framkom att ett fenomenalt 

ledarskap är ett ledarskap som har inspirerat, influerat och visat bra vägar att nå framgång för 

sina atleter.  Slutligen så är dessa upplevda individer inte bara fenomenala ledare utan även 

fantastiska människor som haft en positiv och bestående inverkan på sina atleters liv.  

Efter att ha sett att lärare i idrott och hälsa och tränare i idrottsrörelsen ofta var samma 

personer gjorde Kwon et al. (2010), en studie där de undersökte tre lärare i idrott och hälsa 
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som även var tränare i idrottsrörelsen på samma skola. I studien deltog 159 studenter. 80 

stycken var elever till lärarna och  79 stycken var atleter när lärarna var tränare. De kom fram 

till att atleterna erhöll mer positiv återkoppling från sin tränare än vad eleverna fick från 

samme person när denne undervisade. Eleverna upplevde miljön i undervisningen som mer 

demokratisk än vad atleterna gjorde. Atleterna upplevde att tränaren var mer bestämd och 

auktoritär. Gemensamt för de båda grupperna var att de upplevde läraren/tränaren som lika 

social och hjälpsam i båda grupperna.   

5. Teoretisk utgångspunkt  
 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkterna för vår studie. Vi har valt att ta upp 

olika ledarskapsstilar som hjälp för vår analys och diskussion kring lärarnas syn på ett bra 

ledarskap. Teorierna kring ledarskapsstilar hjälper oss att kategorisera våra informanters svar 

från intervjuerna. 

Vi har även valt att använda oss av en situationsanpassad modell skapad av Hersey & 

Blanchard (1969), eftersom vårt syfte är att ta reda på hur lärarna ser på ledarskap i 

förhållande till sin lärarroll. Modellen är från början framtagen för företag och deras struktur. 

Då den handlar om just ledarskap, anser vi att den borde gå att applicera på alla olika 

kontexter där ledarskap utövas. Modellen handlar även om att nå ut till sina följare för att de 

ska kunna skaffa sig kunskap och känns även mycket relevant för att kunna applicera på 

lärarnas ledarskap i skolan. Modellen visar olika parametrar och har flera olika infallsvinklar 

vilket gör att den tidigare forskningen vi tagit upp ovan till viss del kan tas med i en större 

diskussion kring ledarskap.  

  

5.1 Auktoritär och demokratisk ledarskapsstil  
Lewin & Lippitt (1938), skriver om två av de vanligaste ledarskapsstilarna - auktoritär och 

demokratisk ledarskapsstil. Enligt en studie gjord av Lewin et. al. (1939), innebär den 

auktoritära ledarskapsstilen att istället för att låta medarbetarna vara med och fatta beslut 

säger ledaren till dem vad de ska göra för att de ska utföra jobbet på det sätt som ledaren vill 

ha det utfört. Ledaren önskar inga råd från sina medarbetare då planen redan är gjord. Detta 

används när ledaren själv vet hur problemet ska lösas och tiden kanske inte finns att inkludera 

medarbetarna i själva beslutsfattandet. Lewin & Lippitt (1938), anser att den auktoritäre 

ledaren heller inte låter arbetarna välja indelningen av arbetsgrupper eller val av 
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arbetsuppgifter. När tiden finns är det ett bättre val att använda sig av den demokratiska 

ledarskapsstilen då den oftare motiverar och engagerar medarbetarna. Vidare skriver 

författarna att den auktoritära ledarskapsstilen inte innebär att ledaren ska använda sin makt 

på ett olämpligt sätt genom att skrika eller använda ett nedsättande språk då det inte är en 

ledarskapsstil som hör till en ledare.  

  

Den demokratiska ledarskapsstilen är raka motsatsen till den auktoritära ledarskapsstilen. Här 

låter ledaren även följarna vara delaktiga och besluta och tar därför inte alla besluten själv. 

Den demokratiske ledaren ser även sig själv som en i gruppen (Lewin & Lippitt, 1938). 

Följarna hjälper alltså till att bestämma vad det är som ska utföras och hur det ska utföras. Det 

slutgiltiga beslutet som sedan fattas är dock något som ledaren ändå sköter. Den demokratiska 

ledarskapsstilen används oftast när ledaren innehar en viss information medan följare innehar 

en annan som sedan kan leda till ett annat och kanske bättre resultat. En ledare anställer 

följare som har kunskapen för att sedan låta dem utvecklas för att kunna vara med i 

beslutsprocessen. Detta leder vidare till att denna ledarskapsstil är till nytta både för ledaren 

och följaren då båda parterna lyfts fram för att fatta ett bättre beslut (Lewin et. al, 1939).  

  

Lippitt (1939), experimenterade med två grupper och två ledare som tillsammans i grupp 

skulle skapa ett gemensamt projekt. En ledare använde sig av en auktoritär ledarskapsstil 

medan en annan använde sig av en demokratisk ledarskapsstil. Lippitt (1939), demonstrerade 

för hur ledaren påverkar sin grupp beroende på ledarskapsstilen som denne använder. I 

gruppen där ledaren var auktoritär försökte den ena gruppen, så fort ledarens inflytande 

minskade luckrades gruppen upp och blev instabil. Ledaren som använde sig av en 

demokratisk ledarskapsstil hade en mer enad grupp med en tydlig struktur. Vidare 

undersökte Lippitt språket som användes under skapandet av projektet och i den demokratiska 

gruppen var det mer än en tredjedel av orden som var vi, vårt och oss medan det i den 

auktoritära gruppen var mindre än 20 %. I den auktoritära gruppen var däremot mer än 80 % 

av orden jag och min. Gruppen klarade sig inte lika bra utan ledarens hänvisningar och tydliga 

riktlinjer. En auktoritär ledare som är mer strikt och följer regler gör gruppen mer beroende av 

ledaren och på så sätt skapas en mindre enad och mer egocentrisk grupp som sätter jaget först. 

I den demokratiska gruppen där en friare handling råder resonerar gruppmedlemmarna själva 

fritt vilket senare leder till en mer enad och osjälvisk grupp.    
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5.2 Relationsbaserat ledarskap  
Eagly & Johnson (1990), skriver om det sociala relationsinriktade ledarskapet. Det läggs 

fokus på följarnas välmående och deras personliga utveckling i arbetet. Ledaren skapar en 

relation för att nå välvilja hos följarna. Det är följarnas egen vilja ledaren arbetar med att 

frambringa. Man ser att uppgifter har alternativa lösningar och det finns inte en väg och ett 

bästa sätt att utföra dessa på. Den sociala ledaren framstår ofta som vänlig och mer 

omtänksam mot sina följare och tillhör den demokratiska ledarskapsstilen.  

  

5.3 Situationsanpassat ledarskap  
Det situationsanpassade ledarskapet utgår från tanken att olika situationer kräver olika ingång 

för att leda på bästa sätt. Ledaren väljer att anpassa sin ledarskapsstil beroende på vem den 

ska leda. Den här typen av ledarskapsstil är det endast ledaren som anpassar sig till sina 

följare. Följaren behöver på så sätt inte läsa av de sociala koderna för att passa in utan det är 

ledarens uppgift att se till att följaren är med i processen efter bästa förmåga. Det här 

möjliggör för ledaren att ändra sitt tillvägagångssätt till olika följare som tillsammans når 

målet efter sina egna förutsättningar. Inom det situationsanpassade ledarskapet finns det 

precis som i det relationsbaserade ledarskapet olika vägar att för att nå samma mål (Hersey & 

Blanchard, 1969). 

   

Hersey & Blanchards teori kring ledarskap handlar om att man som ledare måste anpassa sin 

ledarskapsstil till vilken situation man befinner sig i. Nedanstående modell består av fyra 

faktorer som visar att ledaren ska välja rätt tillvägagångssätt för att uppnå maximal effekt hos 

sina följare.  
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Figur 1.  Hersey & Blanchard (1969, s. 28) 

  

 S1 Telling är en styrande auktoritär strategi, där man delar ut en specifik uppgift och 

förväntas få återkopplingar på den när den är klar vid en bestämd tidpunkt satt av 

ledaren, envägskommunikation från ledaren.  

  

 S2 Selling är en marknadsförande strategi där man genom uppmuntran och 

engagemang lyckas övertala en individ till att utföra en uppgift den inte först var 

intresserad av.  

  

 S3 Participating är en demokratisk strategi där ledaren överlåter en del av 

beslutsfattandet till de andra så att de känner sig delaktiga i processen. Här bygger 

man även förtroende och positiva relationer.  

 

 S4 Delegating är en strategi där ledaren antar en tyst roll och delegerar ut uppgifter till 

gruppen. Ledaren är fortfarande överhuvud och övervakar arbetets gång. Gruppen 
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tillåts här att forma och klara ut uppgifter på egen hand med stöd från ledaren 

i bakgrunden (Hersey & Blanchard, 1969, 26-34) 

  

  

Modellen förklarar även att det inte finns ett bästa sätt att leda en grupp. För 

gruppdynamikens bästa behöver en och samma ledare kunna vara flera olika. En liten sko 

passar inte alla fötter. Vilken stil man ska anta beror på gruppens vilja och entusiasm att lära 

sig en specifik uppgift (Hersey & Blanchard, 1969). 

  

Till hjälp när det ska väljas en specifik ledarskapsstil, delas modellen upp i fyra olika nivåer 

av mognadsgrad:  

               

 R1 Låg mognad. Följaren saknar kunskapen inom området och vill eller kan därför 

inte utföra eller ta ansvar för en uppgift.  

 

 R2 Medium mognad, begränsade kunskaper. Följaren kan inte ta ansvar för en uppgift 

eftersom det saknas tillräckligt med kunskap, dock finns en ambition att lära sig och 

följaren är därför villig att jobba med uppgiften ändå.  

 

 R3 Medium mognad, bra kunskap men lite självförtroende. Följaren har tillräckligt 

med erfarenhet och kunnande för att utför uppgiften men saknar självförtroende eller 

vilja att genomföra den.  

 

 R4 Hög mognad. Följaren har mycket erfarenhet och kunskap i området och känner 

sig bekväm i situationen för att göra ett bra arbete, de ansvarar gärna för en egen 

uppgift (Hersey & Blanchard, 1969, 26-34). 

  

Dessa nivåer hjälper ledaren att avgöra vilken stil denne ska använda i en specifik situation. 

Följarna varierar i sin mognad i olika uppgifter då de beroende på vad som ska göras kan 

befinna sig på olika nivåer.  

 

Det går att likställa de olika ledarskapsstilarna med mognadsnivåerna. Det skapar en tydlig 

bild över vilket ledarskap som passar bäst vid vilken följare. Befinner man sig på R1 passar 
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det bra med S1 det vill säga telling-strategin med tydliga direktiv och riktlinjer. R2 likställs 

med selling-strategin eftersom motivationen tryter något vilket gör att det behövs en 

inspirerande ledare. R3 hör ihop med participation-strategin, då det kan motivera och stärka 

följarens självförtroende om de får vara med i beslutsprocessen och komma med egna idéer. 

R4 likställs med delegation-strategin eftersom följarna är väldigt självgående och är drivna att 

genomföra uppgifter bra på egen hand. Här behöver ledaren inte ha en framträdande roll utan 

lämnar det största ansvaret till följaren (Hersey & Blanchard, 1969). 

 

Enligt Hersey & Blanchards teori kan man öka inlärningskurvan och kunskapen hos följarna 

när man som ledare antar ett situationsanpassat ledarskap. Teorin bygger inte på gruppen som 

helhet, därför är det väsentligt att se gruppen som en samling, bestående av många mindre 

delar där en del motsvarar en individ. Först när man tar hänsyn till individens individuella 

förutsättningar kan gruppen prestera på topp tillsammans som en helhet (Hersey & Blachard, 

1969).  

 

6. Metod  
 

Vi har gjort en studie där vi både använt oss av kvalitativa intervjuer samt en kvantitativ 

enkät. Valet av den kvantitativa delen  gjordes för att se vad eleverna ansåg att deras 

idrottslärare hade för ledarskap. Vi samlade därför in empiri från eleverna genom för dem 

enkla enkäter. Vi utformade de kvantitativt för att vi enkelt skulle kunna få en samlad bild av 

vad eleverna ansåg samt ville vi ha en hög svarsfrekvens.  

 

När vi samlade in empiri tog vi hänsyn till olika faktorer så som etiska aspekter, val av 

informanter och val av skolor. Det här avsnittet behandlar hur vi gjorde och varför vi gjorde 

detta samt vilka alternativ som var möjliga. Vi kommer även att gå in på de forskningsetiska 

aspekterna som är viktiga att känna till och bemöta vid intervjuer av personer samt vid 

enkätundersökningar.  

6.1 Kvalitativa intervjuer  

För att få information från lärare valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi ville ha 

intervjupersonernas syn samt få en förståelse för deras ledarskap.Vi ville få informanterna att 

prata fritt därför föll valet på kvalitativa intervjuer. Valet föll på att använda oss av semi-
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strukturerade intervjuer vilka kännetecknas av en lista över frågor indelade i olika teman som 

berörs. Det här möjliggör för informanten att fortfarande kunna forma svaren på valfritt sätt 

och på så sätt prata fritt. Det här ger även den intervjuade en frihet när denne utformar sina 

svar (Bryman, 2011). Intervjuerna blev inte uppdelade i fråga respektive svar och 

informanterna pratade fritt.  

 

6.2 Kvantitativ enkät  

När vi gjorde enkäten utformade vi den utifrån vårt syfte. Enligt Bryman (2011), får en enkät 

inte vara för svår att förstå eller för genomgripande då det kan påverka antalet svar. Om 

informanterna inte förstår frågorna kan det ofta bli att de utesluter dessa och inte svarar på 

dem alls. Enkäten innehöll 15 frågor där alla var slutna frågor. Dessa behandlade vad eleverna 

tycker om ämnet idrott och hälsa, hur de uppfattar deras lärares ledarskap samt hur de tror att 

läraren ser på dem som individer. Bryman (2012), rekommenderar att frågorna samt 

svarsalternativen ska utformas så att de är lättlästa och lättförståeliga så att missförstånd och 

förlust undviks. Följden i frågorna ska även den vara så logisk som möjligt. Svarsalternativen 

ska ha lika många positiva som negativa alternativ och dessa ska heller inte överlappa 

varandra. Detta är vidare en bra grund för att enkäten ska ha en god validitet. 

Svarsalternativen i vår enkät skiljde sig något från olika frågor där informanterna bland annat 

kunde svara mycket låg, låg, hög, mycket hög och svar som nej, ibland och ja.  

  

Vi valde att använda oss av enkäter som ett komplement till intervjuerna för att få elevernas 

syn på ledarskap. Vi utgick från vårt syfte och frågeställningar för att få svar från elevernas 

syn för att sedan kunna koppla det till intervjuerna. 

  

Holme & Solvang (1997), påtalar att frågorna ska fullgöra två viktiga punkter. De ska 

uppfylla forskarens behov av informationen samt informanternas intresse för att delta. Vi 

började med frågor om kön och allmänna frågor om vad informanterna tycker om ämnet och 

fortsatte sedan med frågor som rörde informanternas syn på lärarens ledarskap och relationen 

som de har till sin lärare. Språkbruket bör vidare vara anpassat till målgruppen (Holme 

& Solvang, 1997).  

  

Relationen mellan forskaren och informanten är väldigt kort och hinner inte bli personlig och 

detta är enligt Bryman (2011) en fördel då det är lättare för informanten att svara ärligt på 
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frågorna. Det är vanligt att människor vill ge en positiv bild av sig själva och när enkäterna är 

anonyma och någon relation inte hinner skapas är detta inte lika viktigt för informanterna.  

 

6.3 Genomförande och bearbetning  

När vi genomfört intervjuerna så transkriberade vi dem och lade dem sida vid sida och fick på 

så sätt en överblick över alla lärarnas svar på de olika frågorna. Efter transkriberingen 

analyserade vi textmaterialet och ämnade att hitta mönster och teman som visades i utsagorna. 

Vi sökte efter återkommande meningar i de olika utsagorna som vi sedan grupperade som 

olika teman. 

 

Under intervjuerna valde vi att spela in för att kunna fokusera mer på ursprungsfrågorna och 

följdfrågorna då detta är svårt att hinna med samtidigt som man skriver. Vi ville få med så 

mycket som möjligt och på detta sätt fick vi med allt vilket var en klar fördel. Nackdelen med 

detta var att det var mer jobb efteråt men det var inget som vägde upp mot fördelarna med att 

spela in.  

 

Nackdelen med att intervjua för att försöka få svar om informanternas beteende kan vara svårt 

då informanterna kan säga hur de beter sig medan deras faktiska beteende kan skilja sig. 

(Bryman, 2011).  Då vi valde att inte observera kan vi inte uttala oss om deras faktiska 

beteende i förhållande till deras svar under intervjuerna. 

  

Intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplatser i ett separat grupprum för att underlätta för 

deras medverkan i vår studie. Genom att vi kom till deras arbetsplatser genomfördes intervjun 

i för dem en trygg och välkänd miljö i ett försök att på så sätt skapa avslappnade intervjuer. 

Intervjuerna varade i ungefär en halvtimme var gång. De genomfördes på sådant sätt att en av 

intervjuledarna ansvarade för inspelningen av intervjun samtidigt som den andra ställde 

frågor. Vi strukturerade frågorna systematiskt genom att börja med grundfrågor kring lärarnas 

utbildning för att sedan fortsätta  med kärnfrågor specifika för vårt syfte. Den här 

systematiska tanken fanns för att lärarna i början av intervjun skulle slappna av och ges 

möjlighet att svara på enklare frågor innan kärnfrågorna kom.  
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Enkäterna delade vi ut till eleverna i slutet eller början av deras lektion i idrott och hälsa då 

det var en fördel att ha alla samlade i rätt ämne som enkätfrågorna handlade om. Innan vi 

delade ut enkäterna förklarade vi de två begreppen, auktoritär och demokratisk. 

 

När vi sedan bearbetade vår insamlade data gjorde vi det samma dag som vi samlat in den för 

att ha den färskt i minnet. Intervjuerna transkriberades ordagrant till papper för att vi skulle ha 

en tydligare översikt när vi sedan skulle skriva vårt resultat. Enkäterna sammanställdes genom 

att räkna samman de olika svarsalternativen för att sedan kunna använda även dessa till vårt 

resultat.  Data sammanställdes med hjälp av frekvenstabeller som vi sedan valt att visa i form 

av stapeldiagram för att ge en lättöverskådlig bild. Eftersom våra frågor på enkäten var slutna 

gav det en kvantitativ ansats. 

 

6.3.1 Urval  

Vi valde att intervjua tre kvinnliga lärare samt tre manliga lärare från skolor där en av oss gått 

tidigare, samt skolor där vi haft vår respektive VFU.  Valet av tre manliga respektive tre 

kvinnliga lärare gjordes för att få en jämn spridning mellan kön för att inte värdera någon 

högre än någon annan.  Till följd av detta gjorde det att vi även fick intervjua en lärare från 

gymnasiet för att sedan kunna föra en diskussion baserat på olika infallsvinklar. Vi hade 

kontakter på dessa skolor sedan innan vilket gjorde att vi snabbt lyckades hitta informanter till 

vår studie. Den här metoden kallas bekvämlighetsmetoden och står beskriven 

i Bryman (2011). Vi kommer att benämna de intervjuade lärarna med benämning lärare A till 

lärare F. 

 

Tabell 1. Presentation av de intervjuade lärarna i idrott och hälsa. Det går att utläsa vilka klasser de 

undervisar idag, deras yrkeserfarenhet samt deras tidigare och nuvarande ledarbakgrund.  

Lärare  Undervisar idag  Yrkeserfarenhet  Tidigare och nuvarande ledarbakgrund  

 A   7-9   15 år   Handbollstränare, gymnastiktränare, scoutledare  

 B   Gy 1-3   3 år   Bordtennistränare  

 C   7-9   16 år   Barngymnastik  

 D   5-6, 8-9   12 år   Fotbollstränare, kinballinstruktör  

 E   7-9   12 år   Fotbollstränare, volleybolltränare  

 F   8-9   12 år   Fotbollsdomare, pedagogiskt ledarskap  
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Lärarna som vi intervjuade är yrkesverksamma på olika orter. För att avgränsa vår studie 

valde vi lärare som varit yrkesverksamma ungefär lika länge och som till största del 

undervisar på högstadieskolor. Vi skickade ut ett mail till de tilltänkta lärarna och när vi sedan 

fick svar bestämde vi tid för intervju. Inför intervjun skickade vi ut ett formellt mail angående 

de etiska aspekterna vilket lärarna fick svara på för att ge sitt medkännande.  

  

Vi lämnade ut enkäter till tre klasser, två från årskurs 7 samt en från årskurs 9 som 

sammanlagt innehöll 75 elever. Dessa klasser var elever till några av våra informanter vilket 

gjorde att vi kunde intervjua lärarna och lämna enkäter samma dag. Vi valde årskurs 7 och 9 

eftersom vi ville se om svaren vi fick från de olika klasserna skiljde sig mellan årskurserna. Vi 

baserade detta val på intervjufrågorna vi skulle ställa till lärarna, då dessa bland annat 

handlade om eventuell anpassning till olika klasser och åldersgrupper. Valet att skilja på 

årskurs 7 och 9 var också utefter vår teoretiska utgångspunkt, Hersey & Blanchards modell 

om situationanpassat ledarskap, då den visar en skala över mognadsgrader. Dessa 

mognadsgrader kunde eventuellt höra samman med elevernas mognad i de olika årskurserna. 

 

Då vår studie endast behandlar det specifika urvalet som vi använt oss av går resultaten från 

vår enkät inte att generalisera. Vi använde oss vidare inte av ett slumpmässigt urval vilket gör 

att enkätsvaren endast används som en beskrivande del. Det fanns även några interna bortfall 

där några frågor i enkäten saknade svar. Dessa bortfall redovisas i resultatdelen då vi angivit 

antalet som besvarat varje fråga. Då bortfall kan göra att resultaten blir missvisande närvarade 

vi under tiden som eleverna besvarade enkäter, detta för att eleverna skulle ges möjlighet att 

få ställa frågor och för att alla skulle få samma information.  

 

6.3.2 Etiska aspekter  

Vetenskapsrådet (2002), skriver om fyra grundläggande krav som man bör använda sig av vid 

forskning och forskningsetik. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

samt konfidentialitetskravet och de ska alltid följas.   

  

Innan vi började med våra enkäter och intervjuer delgav vi klassen och lärarna syftet med 

undersökningen samt hur intervjun samt enkäterna skulle gå till i enlighet med 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi talade även om rättigheterna som lärarna 



Page 24 of 55 
 

hade, att de fick avsluta intervjun om de ville och att den skulle spelas in och användas till 

skrivande syfte i ett senare skede. 

 

I överensstämmelse med konfidentialitetskravet gav vi lärarna samt eleverna behövlig 

information så som att de skulle vara anonyma i studien samt att varken deras namn eller 

skolans stad och namn skulle nämnas i studien (Vetenskapsrådet, 2002).  

  

 Vi informerade lärarna från början om vilka metoder vi skulle använda samt vad vi skulle 

använda för att kunna ha intervjuerna tillgängliga endast för oss själva till det att studien var 

klar och detta enligt nyttjandekravet.   

 

Innan vi började med våra intervjuer fick informanterna välja om de ville medverka eller inte 

vilket går i linje med samtyckeskravet som innebär att de deltagare som berörs under 

undersökningen måste godkänna sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

6.3.3 Reliabilitet och validitet - intervju  

Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning samma tillvägagångssätt ger liknande resultat 

vid olika tillfällen. En konkret fråga som ger en viss typ av svar i en situation och ett helt 

annat svar i en annan situation är inte reliabel. Om en fråga inte är reliabel leder det vidare till 

att den heller inte är valid. Är reliabiliteten hög behöver det dock inte betyda att validiteten är 

hög (Bell, 2005).  

  

För att öka reliabiliteten har vi beskrivit tillvägagångssättet väldigt detaljerat och också använt 

ett teoretiskt ramverk. När vi gjorde vår intervjuguide hade vi teorin som utgångspunkt och 

formade frågorna efter det. När vi intervjuade och sedan transkriberade, närvarade båda för att 

på så sätt kunna lyssna och analysera resultatet i samråd direkt efter varje 

intervju. Stensmo (2002), menar att detta är något som ännu stärker reliabiliteten. Vi valde att 

spela in med en mobiltelefon som hade en bra ljudupplösning vilket resulterade i att vi inte 

hade några svårigheter under transkriberingen då vi hörde allt som sagts under 

intervjuerna.  Detta innebär enligt Kvale & Brinkmann, (2009), att våra mätinstrument var 

pålitliga och det är av stor innebörd för reliabiliteten.  
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Validitet är ett mått på om en viss fråga beskriver det man vill att den ska beskriva. Det är en 

fråga som har som syfte att ge en trovärdig slutsats. Resultatet som undersökningen leder fram 

till ska vara ett starkt stöd för de tolkningar som görs. Forskaren ska beskriva hur insamlingen 

av data gått till och hur den systematiskt bearbetats. Om någon annan gör samma studie med 

samma frågor och får samma svar är validiteten hög (Bell, 2005). Det handlar också om 

kvaliteten på intervjuerna och huruvida vi som intervjuare kontrollerar informationen som vi 

erhåller genom att fråga om meningen i det som sägs. En viktig aspekt är att genom 

insamlingstekniken få information och kunna svara på forskningsfrågorna (Bryman, 2011).  

 

Vi valde som nämnt innan att använda oss av semi-strukturerade intervjuer och detta kan 

sänka reliabiliteten. Resultatet kan ha skilt sig beroende på att informanterna tolkat vissa 

frågor annorlunda och olika. När vi formulerade frågorna för intervjun försökte vi tänka på 

tydlighet och att inte ha för invecklade frågor då det blir lättare för informanterna att förstå 

samtidigt som missförstånd inte uppstår (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

6.3.4 Reliabilitet och validitet - enkät  

Reliabilitet och validitet skiljer sig i kvalitativ och kvantitativ forskning. Det förstnämnda 

innebär mått och mätningars pålitlighet när det talas om kvantitativ forskning. Det finns två 

punkter värda att nämnas. Den första handlar om stabilitet och hur stabil mätningen är över 

tid. Frågan är då om samma mätvärde tas emot vid olika mätningar. En andra punkt heter 

intern reliabilitet och innebär att det finns fler tecken för ett begrepp som vidare också ska 

följas åt (Bryman, 2011).  

  

 Validitet inom kvantitativ forskning betyder att de indikatorer som används för att mäta ett 

begrepp faktiskt mäter det begreppet. Innehållsvaliditet är en av de olika vinklarna som mäts 

och som innebär att frågorna i en enkät täcker det som teorin handlar om (Bryman, 2011). I 

utformandet av vår enkät hade vi utgångspunkt i vår valda teori för att enkäten skulle bli 

användbar som analysmaterial när vi sammanställt den.  

    

Då det finns svarsalternativ i en enkät är dessa begränsande för informanten då denne måste 

välja något av dessa. Om informanten har några andra åsikter finns inget utrymme vilket 

också kan vara en fördel då denne endast behöver fylla i svarsalternativen som redan finns. 
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Det finns även risk för misstolkningar då informanten kan ha tolkat frågan på ett annat sätt än 

forskaren och detta kan vidare sänka reliabiliteten (Bryman, 2011).  

7. Resultat  
 

Utifrån frågeställningarna redovisas det resultat som framkommit ur intervjuerna samt 

enkäterna. Vi kommer nedan att använda de teman som framkommit under intervjuerna som 

rubriker.  

 

7.1 Bra ledarskap  

Tydlighet och struktur  

Lärarna har tydlighet som grundtanke för ett bra ledarskap. Eleverna har enligt lärarna svårt 

att ta till sig kunskap om läraren inte är tydlig vilket i sin tur enligt lärarna sätter hinder för 

andra viktiga delar i ledarskapet. Det här  är viktigt på grund av säkerhetsaspekterna. I en 

idrottshall finns det otaliga risker som inte återfinns i ett klassrum. I idrottshallen är det 

mycket redskap så som flygande bollar, ribbstolar, språngbrädor och plintar vilket utgör en 

farligare miljö. Idrott och hälsa är till största delen ett praktiskt ämne där eleverna förväntas 

vara i rörelse under otaliga moment vilket gör att säkerhetsställandet av tydliga instruktioner 

blir av stor vikt enligt flertalet av lärarna.  

  

I en idrottshall är det viktigt med tydliga instruktioner för att eleverna ska få ut så mycket som 

möjligt av lektionen. Lärarna försöker vara så pass tydliga när de förklarar att eleverna förstår 

med en gång. För att lyckas med det påtalar de vikten av att samla eleverna snabbt och 

effektivt samt få alla att vara tysta innan instruktion ges.  

 

Det är mycket som ska plockas fram till lektionerna vilket kan bli en tidskrävande faktor 

om det inte finns tydlighet i ledarskapet. (Lärare F)  

  

En lärare påtalar begrepp som struktur och organisation för att skapa ordning och ett bra 

arbetsklimat. Det är viktigt att säga till direkt när någon har svårt att fokusera. Däremot kan 

relationen till eleven skapas utanför klassrummet, när lärare och elev ses i korridoren.  
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..på så sätt störs inte de eleverna som inte tycker om exempelvis fotboll av att sådant prat 

tar tid från deras lektioner.. (Lärare F)  

 

Då målet är att få med sig eleverna under lektionen ska man enligt lärarna ha ett tydligt start 

och slut på lektionen, samla ihop eleverna och inte prata förrän alla är uppmärksamma. 

 

God relation och glädje  

Vidare finns det fler egenskaper som lärarna anser ingår i ett bra ledarskap. Lärarna 

bedömer att ett bra ledarskap inte fullbordas om läraren inte ser sina elever. Relationen mellan 

lärare och elev är väsentlig för att få med sig eleverna och är ett sätt att motivera dem. Lärarna 

motiverar ofta eleverna så att de får en egen vilja att gå framåt.  

  

Det går inte att tvinga de som inte är intresserade, viljan hos eleven blir därför essentiell 

när det handlar om viljan att lyckas och utvecklas. (Lärare E)  

 

Jag försöker stötta och finnas till hands och jag försöker få alla att lyckas. Jag försöker 

uppmuntra och visa engagemang både på lektionerna och utanför. (Lärare D)  

 

  

Några av lärarna beskriver sitt eget  ledarskap med ord som humor och glädje. För de är det 

viktigt att eleverna känner glädje för ämnet. Är de som lärare glada, bjuder på sig själva och 

visar ett humoristiskt sinne så speglar det sig i lektionerna och bidrar till en positiv stämning. 

Eleverna ska känna sig trygga att prata med läraren både i egenskap av pedagog men också 

som en vuxen förebild.  

   

7.2 Lärare och ledare  

Lärare och ledare går hand i hand enligt lärarna men det beror på vem man är som person 

huruvida man skiljer på de båda begreppen. Det finns lärare som inte är ledare utan de är mer 

endast pedagoger men som idrottslärare är man ofta båda.  

  

Som lärare är det viktigt att ha en bra relation med eleverna men det finns en osynlig 

gräns i vad som är en lärarrelation och kompisrelation. Det är viktigt att som lärare vara 

tydlig och säga vad som passar och när det passar. (Lärare C)  
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Lärare har det pedagogiska ansvaret jämförelsevis med en idrottsledare. Idag finns det dock 

vissa krav på ledarutbildningar som tränare måste gå för att få träna ett lag men det 

förekommer dock fortfarande mycket elitsatsning inom klubbar där glädjen inte sätts i första 

hand. Vidare menar en av lärarna att man ofta behöver prata i klubbarna om hur man är en 

god ledare och förebild då egenskaperna behöver vara samma. Vidare anser samme lärare att 

det går att jämställa ledare med lärare då en lärare är en pedagogisk ledare som ska leda 

eleverna i rätt riktning.  

  

En tränare jobbar ideellt och då kan man inte ställa de kraven som ställs på en  

lärare. (Lärare C)  

  

En lärare har som grunduppgift att lära ut något till eleverna. En ledare behöver inte lära 

eleverna något då denne har som uppgift att leda en grupp och säga vad gruppen ska göra. Det 

kan till exempel vara en reseledare som ska leda gruppen och inte har för syfte att faktiskt lära 

gruppen något. En lärare måste lära ut till gruppen och det som lärs ut ska sedan kunna 

bedömas. En av lärarna menar vidare att begreppen ledare och lärare hör ihop.  

  

Det är svårt att vara en lärare utan att vara en ledare och det är samtidigt svårt att vara en 

ledare om man inte har en pedagogisk grundtanke i sin ledanderoll då eleverna snabbt 

genomskådar om läraren inte har ett tydligt lärandemål och ämneskunskaperna som 

krävs. (Lärare E)  

 

Lärare och ledare är olika situationer men en lärare måste kunna vara en ledare också. 

(Lärare F)  

 

Det är därför en stor fördel att tänka pedagogiskt även om man är ledare i andra kontexter än i 

undervisningssituationer och tänka på saker som struktur och organisation även där. Läraren 

måste vara ledare i klassrummet och kunna ta ledarroll samt leda varje elev mot målen.  

  

7.3 Läraren och miljön 

Lärarna är annorlunda ledare i andra miljöer så som till exempel i simhallen än i idrottshallen. 

De påpekar för vikten av tydlighet då det finns fler olycksrisker i vatten än i en idrottshall. 

Läraren måste göra eleverna medvetna om riskerna som finns och vad de får och inte får göra. 
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Metoderna i ledarskapet måste ändras och anpassas till situationen. Det läggs stor vikt vid att 

eleverna ska följa instruktioner då det finns mycket runt omkring som kan ta elevernas 

uppmärksamhet och göra dem ofokuserade. 

Några lärare är annorlunda ledare i klassrummet när de undervisar i sitt andra ämne i 

jämförelse med när de undervisar i idrottshallen. Dessa intar en mer auktoritär ledarskapsstil i 

idrottshallen där tydlighet och struktur är några av grundpelarna. I klassrummet finns inte den 

olycksrisken som finns i en idrottshall och dessa lärare anser därför att det krävs av de som 

ledare att vara hårdare och tydligare. Lärarna är också mer alerta och tydliga med samlingen 

innan lektionen börjar. 

I klassrummet förväntas det inte av eleverna att de ska röra på sig och det blir därför en 

annan tolerans i idrottshallen. (Lärare E) 

Lärarna är mer måna om att ha ordning och att reglerna följs och de är därför inte lika 

demokratiska som i klassrummet. De försöker motivera eleverna mer i idrottshallen än i 

klassrummet och finner det viktigt att alltid säga elevernas namn när man hälsar då detta är ett 

tecken på att man sett alla elever. 

Det är viktigt att alltid säga elevernas namn när man hälsar då detta är ett tecken på att 

man ser alla elever. (Lärare A) 

 En lärare är inte en annan ledare i klassrummet i jämförelse med idrottshallen. Han försöker 

vara samma lärare i de båda undervisningssituationerna och är aktiv och hjälper till även i 

klassrummet. Skillnaden är att tiden blir mer begränsad i idrottshallen och där gäller det att 

vara mer saklig och tydlig på vad det är som ska göras. 

 

7.4 Lärarens anpassning till olika elevgrupper 

Alla lärarna har svarat att de anpassar sitt ledarskap beroende på vilken situation som uppstår. 

Lärarna är eniga om att de olika klasserna de undervisar är unika elevgrupper som skiljer sig 

från varandra. På grund av det finns därför inte möjligheten att vara samma ledare i alla 

grupper och det är just detta som är charmen med yrket. Ibland sker omedvetna val vid 

anpassning av elever och lektioner. 
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Jag tror att anpassningen till olika klasser sker omedvetet och det känns som att 

man omedvetet är hårdare mot vissa klasser. (Lärare A) 

De andra lärarna anser däremot att anpassningen består av medvetna val som gör att 

undervisningen flyter på bättre. Några elevgrupper fungerar enligt de intervjuade lärarna 

bättre när man har tydliga riktlinjer, är kantig och saklig för att fånga elevernas 

uppmärksamhet. Strategin fungerar om gruppen har svårt att fokusera och är livlig. Lärarna 

nämner även att ledarskapet till viss del skiftar beroende på vilken årskurs de undervisar. Nya 

yngre elever behöver mer struktur och tydliga riktlinjer. 

När de sedan vant sig vid arbetsmiljön och hur vi jobbar kan man börja släppa och efter 

hand vara mjukare. (Lärare F) 

Läraren nämner att han brukar försöka vara snällare och mjukare mot de yngre för att de ska 

känna en trygghet och förväntar sig mer ordning och struktur av de äldre eleverna. Alla 

lärarna nämner värdet i att ibland kunna säga ifrån när eleverna inte sköter sig. En av lärarna 

ser problematik i att om man som lärare inte väljer att vara en ledare kan det bli svårt att få 

klasserna att uppföra sig lämpligt. Det är bra att lägga en tydlig grund från början så eleverna 

sedan vet vad som gäller under sin fortsatta studietid. 

7.5 Idrottslärarens ledarskap enligt eleverna  

Elevernas svar från enkäterna  redovisas nedan. De mest relevanta frågorna visas i 

stapeldiagram i det här avsnittet medan de andra finns att se i  bilaga 2. 

 

Figur 2. Om läraren ger tydliga instruktioner. Procentuell fördelning, n=67 
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Den största delen av båda årskurserna svarar att deras idrottslärare ger tydliga och enkla 

instruktioner i sin undervisning. En liten del (23 %) av sjuorna anger att deras lärare ger något 

tydliga instruktioner . En minoritet av både sjuorna och niorna uppger att läraren inte alls ger 

tydliga instruktioner (figur 2). 

 

 

Figur 3. Om läraren lyssnar när eleven kommer med förslag. Procentuell fördelning, n=67 

 

Majoriteten från niorna känner att deras lärare lyssnar på dem när de kommer med förslag. 

Sjuorna har till sötrsta del svarat att läraren antingen något eller helt lyssnar på eleverna. 

Endast en liten andel hos båda årskurserna känner att deras lärare inte lyssnar (figur 3).  
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Figur 4. Om eleverna är med och påverkar utformandet av undervisningen. Procentuell fördelning, n=66 

 

Enkätsvaren visar att eleverna i årskurs 9 känner sig antingen helt eller något delaktiga i 

utformandet av sin idrottsundervisning. Endast en liten del av sjuorna svarar att de är helt 

delaktiga men en stor andel har svarat något. Procentuellt har sjuorna mer än niorna angivit att 

de inte känner sig delaktiga (figur 4). 

 

Figur 5. Om lärarna berömmer eleverna. Procentuell fördelning, n=66 

 

De äldre eleverna upplever att de får mer beröm av lärarna än de yngre. Mer än en tiondel har 

i båda årskurserna svarat att de inte får någon beröm alls av sin lärare (figur 5). 
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Figur 6 om eleverna känner sig uppskattade av läraren, n=66 

 

Niorna känner sig mer uppskattade av lärarna än vad sjuorna gör där mer än hälften  av 

sjuorna svarar att de endast antingen känner sig något eller inte alls uppskattade (Figur 6). 

 

 

  

Figur 7. Om läraren verkar auktoritär. Procentuell fördelning, n=67 

 

De yngre eleverna upplever att deras lärare är mer auktoritär än vad de äldre eleverna gör. 

Mer än hälften av sjuorna har svarat att läraren är antingen något eller helt auktoritär medan 

majoriteten av niorna har svarat att deras lärare inte alls är auktoritär (figur 7).  
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Figur 8. Om läraren är social med klassen. Procentuell fördelning, n=67 

 

De allra flesta enkätsvaren i båda årskurserna visar att läraren är helt social med klassen. En 

liten andel av sjuorna har svarat att läraren är något social. Väldigt få har i enkäten svarat att 

läraren inte alls är social (figur 8). 
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behöver få tydliga direktiv vart de ska samlas och hur framplockning och bortplockning ska 

gå till samt vilka regler som gäller för en specifik aktivitet, allt för att skapa en effektivitet i 

lektionen. Demokratin i det här sammanhanget hamnar i skymundan då det i längden inte 

hade gått att ha demokratiska val där klassen alltid tillsammans beslutar vad som ska plockas 

fram, vart de vill samlas samt hur de vill utföra en viss aktivitet. Det här leder till att lärarna 

hela tiden försöker hitta balansen mellan de olika ledarskapsstilarna vilket är i enighet 

med Whitty & Butts (1989). Lärarna sätter även relationerna med eleverna i första hand 

samtidigt som de tycker att det är lika viktigt att vara tydlig och förklara för eleverna vad det 

är för regler som gäller, (Whitty & Butts, 1989). 

 

 I våra intervjuer kunde vi se en antydan till att män som vi intervjuade antog en något 

auktoritär ledarskapsstil. Att män naturligt dras till att anta en mer auktoritär ledarskapsroll 

går i enlighet med Eagly & Carli (2003). De kvinnliga idrottslärarna påtalade relationen med 

eleven som en stor och viktigt del i sitt eget ledarskap. I enlighet med Eagly & Johnson, 

(1990) ges det uttryck för att de använder sig av ett relationsbaserat ledarskap. De flesta av 

alla idrottslärarna anser dock att det är viktigt att ha en relation med eleverna men att det även 

är viktigt att eleverna är aktiva och utvecklas för att nå kunskapskraven.  

  

När de ska beskriva sitt eget ledarskap nämner ingen ordet auktoritär. Samtidigt påtalar 

samtliga lärare vikten av att vara tydlig i sitt ledarskap för att skapa en effektivitet, att 

eleverna ska vara tysta och samlas när läraren säger till. Det här ger en antydan till att lärarna 

till viss del är auktoritära i sitt ledarskap, i vissa fall sker det omedvetet, men det finns där för 

att kunna bedriva undervisningen som de vill.  

   

8.2 Ledare i förhållande till läraruppdraget  

Lärarna påtalar att en lärare till viss del skiljer sig från en ledare då läraren har ett pedagogiskt 

ansvar som ledaren inte har. Kraven är inte detsamma mellan de båda då en ledare i till 

exempel föreningslivet jobbar ideellt. Samtliga lärare är eniga om att det skulle vara 

fördelaktigt för ledare att ha en pedagogisk utbildning då en sådan ger en känsla för 

organisation och struktur som många ledare i dagsläget saknar. Lärarna nämner även att 

lärarens grunduppgift är att lära ut något till eleverna och detta kravet har inte en ledare. En 

lärares ämneskunskaper är vitala för att inge förtroende hos eleverna och för att kunna bidra 

med ny kunskap. Detta går att likställa med Pan (2014) som påtalar det pedagogiska ansvaret 
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som en del av lärarskapet. Även Caprara (2006) påpekar vikten av att inneha yrkeskompetens 

då detta påverkar elevernas inställning till att lära.  

 

Samtliga av de intervjuade lärarna är eller har varit någon form av domare eller tränare inom 

föreningsidrotten.  Det här gör att de utövar ledarskap och lärarskap parallellt med varandra. 

Att lärarna i idrott och hälsa ofta är aktiva som tränare utanför sin lärarroll går hand i hand 

med Kwon et al. (2010) som gjorde en studie kring att lärare och tränare ofta är samma 

person.  

  

8.3 Lärarens anpassning till olika elevgrupper och miljöer  

Efter att vi analyserat Hersey & Blanchards situationsanpassade modell anser vi att den går att 

applicera på lärarnas ledarskap i olika klasser och undervisningssituationer. Vi har därför 

skapat en modell där vi bytt ut de traditionella begreppen och ersatt dessa för att tydliggöra 

modellen så att den passar lärarna och deras ledarskap.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. En läraranpassad modell som härrör från Hersey & Blanchard, 1969.  
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Efter intervjuerna har det visat sig att samtliga lärare anpassar sitt ledarskap beroende på 

vilken situation som uppstår. Möjligheten att vara samma ledare i alla grupper finns därför 

inte vilket går hand i hand med Hersey & Blanchards teori om situationsanpassat ledarskap.  

 

Ledaren påverkar sin grupp med vilken ledarskapsstil de använder (Lippitt, 1939). Samtliga 

av lärarna påtalar att det inte går att vara samma ledare i alla klasser. Det är olika 

elevsammansättningar i varje klass vilket gör att de försöker påverka sina grupper med olika 

ledarskapsstilar för att få eleverna dit de vill. Lärarna beskriver olika faktorer som påverkar 

deras ledarskap så som miljön, ledaren och eleverna. Miljön har ibland en påverkan beroende 

på om lektionen till exempel hålls i simhallen eller i idrottshallen. När lärarna befinner sig i 

simhallen tillämpas den lärarstyrda strategin (S1), oberoende av vilken klass de är där med. På 

grund av säkerhetsrisker är lektionerna alltid lärarstyrda där läraren agerar med klara direktiv 

och riktlinjer. Annars är det vanligtvis elevsammansättningen som påverkar ledarskapet mest. 

Då alla lärandesituationer är olika måste ledarskapet också anpassas därefter. Elevernas 

humör och beteende förändras ständigt medan miljön och hallen fortfarande är densamma 

under hela lektionen. Lärarna påpekar att det oftare spelar roll vilka individer det är och att det 

är efter dessa som man får anpassa sitt ledarskap. Även elevernas motivation har påverkan på 

klimatet i klassrummet (Beggs et al. 2005).  

 

De yngre eleverna som precis börjat på högstadiet faller in på en låg mognadsgrad, (R1) enligt 

modellen ovan. De är nya på skolan och för att komma in i rutiner och system passar den 

lärarstyrda strategin bra (sjundeklassare). Lärarna poängterar att de yngre eleverna som 

kommer nya ofta är osäkra på sig själva och behöver mer lärarlett stöd. Läraren formar 

undervisningen till de elever som saknar trygghet med hjälp av klara direktiv och riktlinjer.  

Resultatet pekar även på att den motivationsskapande strategin kan vara gynnsam i vissa 

situationer då ett par av lärarna nämner hur de ibland säljer in sitt ämne med glädje och 

engagemang gentemot eleverna för att skapa motivation hos dem. De kan behöva motiveras 

när de gått på skolan ett tag (niondeklassare). När lärarna motiverat eleverna på olika sätt, 

behöver eleverna oftast skapa sig större kunskap och öva för att lyckas med ett moment. Både 

mognadsgrad (R2) och (R3) ligger enligt vår modell på medium mognad vilket betyder att 

eleverna mognadsmässigt kan befinna sig på både (R2) och (R3) för att den här strategin ska 

vara effektiv (Hersey, Blanchard 1969). 
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Lärarna poängterar att de för en dialog med de elever som har särskilda behov så som någon 

psykisk eller fysisk funktionsnedsättning av något slag för att på så sätt inkludera de i den 

ordinarie undervisningen. I ämnet idrott och hälsa löper det större risk för att elever ska ha en 

känsla av exkludering. Efter våra intervjuer ges det uttryck för att den förtroendeskapande 

strategin är mest tillämpningsbar på de elever som har särskilda behov så som fysiska och 

psykiska nedsättningar. För att den här strategin ska vara lämplig befinner sig även dessa 

elever på en medel mognadsgrad, (R2-R3), (Hersey & Blanchard, 1969).  

  

 Lärarna är överens om att elever kan gynnas av att få mer frihet från lärarna när det gäller att 

utforma uppgifter. De poängterar att vissa klasser inte kan ges samma frihet utan de behöver 

ett tydligare ledarskap från läraren. För att kunna anpassa efter den elevstyrda strategin och ge 

ansvar till eleverna och lita på att de klarar ut sina uppgifter bra krävs det enligt modellen att 

eleverna befinner sig på en hög mognadsgrad, (R4), (Hersey & Blanchard, 1969). De 

intervjuade lärarna har som tidigare nämnt ovan berört att alla klasser är olika. Vissa med hög 

mognadsgrad klarar sig bra med ett avslappnat ledarskap från lärarens sida medan andra med 

tecken på lägre mognadsgrad behöver mer struktur.  

 

Enligt vår analys med hjälp av Hersey & Blanchards modell (1969), om  

situationsanpassat ledarskap ser vi en antydan till att den till viss del kan appliceras på så sätt 

att den likställs med elevernas ålder och modellens mognadsgrad. Ur lärarnas utsagor får vi 

fram att lärarna är olika ledare i olika klasser för att skapa en bra gruppdynamik. Med det sagt 

är resultatet inte absolut för som en av lärarna påpekar så skiftar mognadsgraderna i de olika 

årskurserna. Ibland kan man behöva leda de äldsta eleverna så som man ofta leder de yngre 

och tvärtom. Elever på högstadiet befinner sig i puberteten och deras hormoner och tankar 

åker berg och dalbana genom skolans korridorer.  

  

Elevernas bild av idrottslärarnas ledarskap stämmer väl överens med deras egen uppfattning. 

Lärarna har nämnt att de ofta är mer strikta mot de yngre eleverna för att sedan släppa efter 

när de blir äldre och har gått på skolan ett tag. I enkätsvaren syns den här tanken då sjuorna 

känner sig mindre delaktiga än vad niorna gör kring utformandet av deras undervisning. På 

frågan om auktoritär och demokratisk,  tycker de yngre eleverna att deras lärare är 

demokratisk men också en del auktoritär. De äldre eleverna anser nästan endast att deras 

lärare är demokratisk.  
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Alla enkätsvaren visar att tydlighet som lärarna pratat mycket om framgår i undervisningen. 

Eleverna tycker att deras lärare ger tydliga och enkla instruktioner. De äldre eleverna upplever 

att de får mer beröm av lärarna än vad de yngre gör. En tolkning av det kan vara att behovet 

hos de yngre är större än hos de äldre. Troligtvis får de samma mängd beröm men de yngre 

lägger mer vikt vid det.    

  

Lärarna har påtalat vikten av att se eleverna och ha en god relation med dem. I enkätsvaren 

ses att så är fallet när nästan alla svarat att deras lärare är helt social med klassen. När läraren 

öppnar upp för dialog och diskussion ger detta eleverna möjlighet att komma med åsikter och 

tankar. Det här gynnar undervisningen i sin tur och utvecklar elevernas förståelse för läraren 

och dennes uppdrag i skolan vilket går i linje med Mitras (2003) studie om elevers förståelse 

för ledarskap i lärarskap. 

 

8.4 Slutsats  

I vår studie kan vi dra flera slutsatser kring idrottslärarens syn på ledarskap i förhållande till 

läraruppdraget i ämnet idrott och hälsa. Lärarna anser tydlighet som det viktigaste inom ett 

bra ledarskap. Förutom att vara tydlig så är relationen lärarna har till sina elever essentiell. 

Idrottslärarna anser sig själva vara till stor del demokratiska men som framkommit ur 

analysen använder sig lärarna mer eller mindre av auktoritära inslag som ibland sker 

omedvetet. Alla elevgrupper ser olika ut vilket gör att lärarna tillämpar olika ledarskapsstilar i 

olika klasser och situationer samt miljöer. Den här situationsanpassade taktiken går hand i 

hand med Hersey & Blanchards modell (1969), då den visar på att man inte alltid kan vara 

samma ledare om man vill uppnå maximalt resultat.  

  

Elevernas syn på lärarnas ledarskap går förhållandevis väl hand i hand med lärarnas egen 

uppfattning om så väl deras eget ledarskap samt deras åsikter kring vad ett bra sådant är.  

 

8.5 Metoddiskussion  

Vi ställer oss till viss del kritiska till den teoretiska utgångspunkten som vi valt. Hersey & 

Blanchards situationsanpassade modell vidrör en stor del inom ledarskapet. Modellen 

fungerar väl då lärarna använder sig av situationsanpassat ledarskap i idrottshallen. Om så inte 

hade varit fallet hade modellen varit svår att applicera på de intervjuades ledarskap.  
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Hersey & Blanchards teori är skapad för företagen vilket gör att deras tanke med 

mognadsgraderna endast delvis går att likställa med eleverna och de olika årskurserna. I olika 

företag är åldern högre än i skolan och ledarskapet kan ofta anpassas på ett annorlunda sätt 

med vuxna människor i jämförelse med elever. Läraren måste oftare byta strategier beroende 

på elevsammansättningen och även ha olika strategier för olika elever.   

  

Trots att vi ställer oss kritiska till denna modell, anser vi ändå att vi har kunnat besvara vårt 

syfte och våra frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. Utifrån lärarnas utsagor har vi fått 

svar som går i linje med modellen då vår intervjuguide utformades ur den valda teoretiska 

utgångspunktens perspektiv.  

  

Vårt teoretiska ramverk hjälpte oss att avgränsa och begränsa vår studie. Trots avgränsning 

fick vi fram mer information än vad som var nödvändigt för studien på grund av valet att 

genomföra semi-strukturerade intervjuer, vilket gjorde att vi ibland svävade ut något. Det 

gjorde att vi fick gå tillbaka och ta bort en del som vi hade fått svar på men som inte hade 

koppling till syftet.  

 

Hersey and Blanchards teori om situationsanpassat ledarskap valdes eftersom vi efter VFU 

och vikariat har upptäckt hur ledarskapet ofta förändras när man undervisar i olika klasser. Vi 

har försökt att beröra de olika fyra faktorerna lika ingående för att hålla ett helhetsfokus. Den 

svåraste att applicera var participating-strategin men tack vare att intervjuerna var semi-

strukturerade fick vi svar till den faktorn också.  

  

Viss kritik kan riktas mot urvalet till studien. Vi valde lärare som undervisar på högstadiet 

men då det var svårt att finna kvinnliga idrottslärare tog vi även en från gymnasiet där 

ledarskapet kan se annorlunda ut eftersom eleverna är äldre. Dock är även den intervjuade 

ämnesläraren för gymnasiet behörig att undervisa i grundskolans senare år. Valet hade kunnat 

vara lite mer systematiskt och vi kunde tagit lärare som hade genomgått lika mycket fort och 

vidareutbildning inom ledarskap. Som det är nu har vissa lärare god koll på ledarskap och 

dess teori medan några inte har samma kunskap. Valet var dock något systematiskt då lärarna 

vi valde hade undervisat ungefär lika länge.  
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Syftet och frågeställningarna för vår studie gjorde att intervjuer var mest fördelaktigt. Vår 

validitet hade kunnat vara högre då vi inte intervjuat många personer. Om vi hade haft fler 

lärares syn på ledarskap hade vi kunnat dra fler paralleller och få ett tydligare resultat med en 

högre validitet samt en högre reliabilitet. En viss generalisering kan ändå göras med ett 

mindre antal intervjuer enligt Kvale (1997).  

 

Det vi saknade i våra svarsalternativ var något mellanting mellan alternativen låg och hög. 

Det kan vidare vara svårare att redovisa i resultatet senare, men som informant kanske man 

inte alltid anser att svaret är så svart på vitt. Ord som auktoritär och demokratisk var ord som 

majoriteten inte förstod och det var något som vi hade förutsatt så innan vi delade ut enkäten 

förklarade vi de orden. En svaghet i vår metod kan har varit att inte alla elever förstod de båda 

begreppen trots våra förklaringar vilket medförde att de i så fall inte visste vad de svarade på. 

Svarsfrekvensen på enkäterna blev hög då vi gick till klasserna och lämnade enkäterna direkt 

till dem och gav dem avsatt tid till att svara. Hade vi istället mailat eleverna hade troligtvis 

inte alla tagit sig tid till att svara.     

 

8.6 Fortsatt forskning  

Det har inte forskats så mycket kring ledarskap i förhållande till lärarskap. De flesta 

ledarskapsstudier är skrivna om organisationer  och deras ledare. Det hade därför varit 

önskvärt att fler studier gjordes om ledarskap i lärarskap, just eftersom vi i den här studien 

kommit fram till att en idrottslärare inte anser sig kunna göra ett fullvärdigt arbete utan att ha 

ett visst ledarskapstänk.  

  

Då flera lärare påtalade att det nog går att vara en lärare utan att var ledare om de undervisar i 

ett teoretiskt ämne, hade det varit intressant att gå djupare och göra en jämförande studie i 

synen på ledarskap hos idrottslärare och lärare i mer teoretiska ämnen.  

  

Eftersom vi hittat mycket likheter hos lärarnas ledarskap och den traditionella 

ledarskapsteorin skulle det vara intressant att göra en studie där informanterna består av både 

företagsledare och idrottslärare. Det hade möjliggjort för att kunna se likheter och skillnader 

och att kunna fördjupa sig ytterligare i tankarna kring ledarskap.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 
Hej, 

 

Du har fått det här mailet eftersom du gått med på att medverka i vår C-uppsats. 

Stort tack för det. 

 

Vi skriver vårt examensarbete på lärarutbildningen i Kalmar. Kursen omfattar 15 hp. 

Nedan följer lite information angående vårt möte. 

 

Vi kommer att genomföra sex intervjuer varav tre manliga och tre kvinnliga idrottslärare. 

Intervjun beräknas ta cirka en halvtimme men avsätt gärna lite extra tid så att vi slipper 

stressa. 

 

Inofficiell information till respondenten: 

Syftet med vår studie är att undersöka idrottslärarens syn på ledarskap i förhållande till 

läraruppdraget i ämnet idrott och hälsa. Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst 

avbryta. Vi kommer endast använda din medverkan i forskningssyfte. 

 

Du kommer att vara helt anonym och vi kommer inte att lämna ut några uppgifter till någon 

utomstående. Intervjun kommer att spelas in med en mobiltelefon och inspelningen kommer 

att raderas så fort vi transkriberat intervjun. 

 

En av oss kommer att vara intervjuledare och ställa frågorna medan den andra är ansvarig för 

inspelningen.Genom att svara JA på detta mail, godkänner du din medverkan i vår studie.  

 

Vi ser fram emot att träffa dig och önskar dig en trevlig helg. Undrar du något så tveka inte att 

höra av dig. 

 

 

Mvh 

Erelinda Gashi & Alexandra Pull 
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Bilaga 2 
Intervjuunderlag 
 

Inofficiell information till respondenten: 

 

Syftet med vår studie är att undersöka idrottslärarens syn på ledarskap i förhållande till läraruppdraget 

i ämnet Idrott och Hälsa. 

 

 Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst avbryta. 

 Vi kommer endast använda din medverkan i forskningssyfte. 

 Du kommer att vara helt anonym och vi kommer inte att lämna ut några uppgifter till någon  

utomstående. 

 Intervjun kommer att spelas in med en mobiltelefon och inspelningen kommer att raderas så 

fort vi transkriberat intervjun. 

 När du svarade på mail godkände du samtyckeskravet. 

 En av oss kommer att vara intervjuledare och ställa frågorna medan den andra är ansvarig för  

inspelningen. 

 Har du några frågor innan vi sätter igång? 

 

Bakgrund 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Vilket år tog du examen? 

3. Vilka årskurser undervisar du i? 

4. Hur länge har du jobbat på den här skolan? 

5. Vilka ämnen undervisar du i? 

6. Hur länge har du haft dina nuvarande idrottsklasser? 

7. Hur länge har du undervisat i idrott och hälsa? 

 

Fakta 

1. Har du gått någon särskild ledarskapsutbildning? Om så, vilken? 

2. Pratade ni mycket om ledarskap under lärarutbildningen? 

3. Är du eller har du varit ledare på fritiden? 

4. Har du fått komplettera din utbildning för att erhålla lärarlegitimation i och med den nya 

Lgr11? 

 

Kärnfrågor 

1. Beskriv dina ledaregenskaper 

2. Hur är du som lärare? 

3. Vad är ett bra ledarskap för dig? 

4. Är du samma ledare i klassrummet som i idrottshallen? Om inte, varför? 

5. Ser du någon skillnad i att vara lärare och ledare? 

6. Ser du lärare och ledare som två olika begrepp eller ett och samma? 

7. Ändras ditt ledarskap efter vilken klass du undervisar? 

8. Ändras ditt ledarskap när du undervisar i idrott i andra miljöer än i idrottshallen? 

9. Har ditt ledarskap ändrats sen den nya kursplanen Lgr11 kom? 

10. Är du en annan ledare idag jämfört med när du var nyexaminerad? I så fall hur? 

11. Har du någon elev med någon funktionsnedsättning? Om ja, hur anpassar du i så fall lektionen 

och ditt ledarskap? 

12. Ändras ditt ledarskap beroende på årskurs? 

13. Hur tror du att dina elever påverkas av ditt ledarskap? 

14. Ser du några begränsningar i ditt ledarskap? 

15. Vad anser du förväntas av dig som en kvinnlig/manlig ledare? 

16. Finns det skillnader i hur kvinnor och män undervisar i idrottshallen? 

17. Skulle du vilja utveckla någon del i ditt nuvarande ledarskap? 
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 Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 Skulle du vilja ta del av vår studie när den är färdig? 

 Går det bra att vi kontaktar dig om vi har ytterligare frågor eller behöver något förtydligande? 
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Bilaga 3
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Bilaga 4 

 Sammansta llning av elevenka ter 

Nedan har vi valt att sammanställa elevenkäterna i stapeldiagram där X-axeln visar procent av 

de som har svarat och Y-axeln  visar de olika svarsalternativen som ingick i frågan. Vi har 

skrivit n på alla frågor eftersom antalet som svarat skiljer sig på de olika frågorna.  

Fråga 1.  Ger läraren enkla och tydliga instruktioner? 

 

Figur 1. På frågan om tydlighet svarade eleverna i 9:an, 7% inte alls, 15% något och 78 % ja 

helt. Eleverna i 7:an svarade 5 % inte alls, 23% något och 73 % ja helt. 
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Fråga 2  Får klassen vara med och bestämma innehållet i lektionerna? 

 
Figur 2. På frågan om eleverna får vara med i utformandet av undervisning svarade eleverna i 

9:an, 4% inte alls, 56% något och 41% ja helt. Eleverna i 7:an svarade 23 % inte alls, 74% 

något och 3 % ja helt. 

Fråga 3. Lyssnar läraren på dig om du kommer med förslag? 

 

Figur 3. På frågan om läraren lyssnar svarade eleverna i 9:an, 4% inte alls, 30% något och 

67% ja helt. Eleverna i 7:an svarade 13 % inte alls, 46% något och 41 % ja helt. 
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Fråga 4. Är läraren duktig på att berömma dig? 

 

Figur 4. På frågan om läraren ger beröm svarade eleverna i 9:an, 11% inte alls, 7% något och 

81% ja helt. Eleverna i 7:an svarade 15 % inte alls, 33% något och 51 % ja helt. 

 

 

 

 

Fråga 5. Känner du dig uppskattad av läraren? 

 

Figur 5. På frågan om läraren uppskattar sina elever svarade eleverna i 9:an, 7% inte alls, 7% 

något och 85% ja helt. Eleverna i 7:an svarade 13 % inte alls, 41% något och 46 % ja helt. 
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Fråga 6. Är din lärare social med klassen? 

 

Figur 6. På frågan om läraren är social med klassen svarade eleverna i 9:an, 3% inte alls, 28% 

något och 70% ja helt. Eleverna i 7:an svarade 4 % inte alls, 4% något och 93 % ja helt. 

 

 

 

 

Fråga 7. Är din lärare demokratisk? 

 

Figur 7. På frågan om läraren är demokratisk svarade eleverna i 9:an, 0% inte alls, 33% något 

och 67% ja helt. Eleverna i 7:an svarade 5 % inte alls, 45% något och 50 % ja helt. 
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Fråga 8.  Är din lärare auktoritär? 

 

Figur 8. På frågan om läraren är auktoritär svarade eleverna i 9:an, 67% inte alls, 22% något 

och 11% ja helt. Eleverna i 7:an svarade 35 % inte alls, 43% något och 23 % ja helt. 
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