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Sammanfattning  

 
Denna studie är gjord utifrån kvalitativa intervjuer med gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa 

och visar på hur de skildrar sitt ledarskap i skolan. Då jag själv utbildar mig till lärare i idrott 

och hälsa finner jag det relevant att undersöka ledarskapets betydelse. Resultatet visar att det 

ser ut att vara ett komplext yrke men med fina visioner. Lärarna strävar efter att deras elever 

ska hitta någon fysisk aktivitet som de gillar och kan aktivera sig med för resten av livet. Vilket 

även är ett uttalat mål i läroplanen (2011), att arbeta mot ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. 

Likväl visar studien vilka pedagogiska ledarskapsförmågor idrottslärarna anser är viktiga för 

en ledare i skolan och hur svårt det verkar vara att beskriva sig själv som ledare. 

Sammanfattande kan man se att en idrottslärare i skolan mestadels besitter ett demokratiskt och 

auktoritärt ledarskap med viljan att jobba utifrån elevernas intressen. 

 

Nyckelord: ledarskap, pedagogiska förmågor, Lgy 11 

 

Abstract 
 

This study is based on qualitative interviews with high school teachers in the subject of sport 

and health and shows how they portray their leadership in school. As I educate myself for 

teachers in sport and health, I find it relevant to investigate the importance of leadership. The 

result shows that it appears to be a complex profession but with good visions. The teachers aim 

for their students to find some physical activity that they like and can turn on for the rest of 

their lifes. Which is also an explicit goal in the curriculum (2011), to work towards a lifelong 

interest in physical activity. The study shows the educational leadership skills that sports 

teachers think is important for a leader in school and how difficult it seems to describe 

themselves as leaders. In conclusion, one can see that a sports teacher at school mostly has a 

democratic and authoritative leadership with the desire to work based on the interests for the 

students. 
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1. Inledning  
 

Det fluktuerar bland sociala medier, nyheter och syns över reklamer, vi talar om den fysiska 

inaktiviteten som råder bland oss. Allt fler undersökningar och studier visar idag att barn och 

ungdomar rör på sig mindre och mindre och att detta har blivit ett folkhälsoproblem (Larsson 

& Meckbach, 2014). Det sätts mer press på idrottslärare och idrottsföreningar att bidra till ökad 

fysisk aktivitet (Hardman, 2008). Dessa ledare behöver växa fram och kämpa för hur mycket 

de brinner för sitt yrke. De som vill hjälpa och de som fångar upp barnen och ungdomarna till 

att vilja röra på sig, att finna glädjen i att använda sin kropp på ett lekfullt och nyttigt vis. Ämnet 

idrott och hälsa ska leda till att elever kan utveckla kunskaper om livsstilens betydelse. 

Undervisningen ska kunna anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Skolan ska 

vara likvärdig och passa alla (Skolverket, 2011). Det krävs att läraren är väl medveten om sin 

ledarroll och kan utifrån kraven, dels från vad samhället kräver och vad läroplanen och 

skollagen säger leda elever inpå rätt väg i livet.  

 

Ledare är sådana människor som finns i alla grupper och konstellationer idag och är de som 

leder med oss andra på en resa framåt. Larsson och Meckbach (2014) beskriver att forskning 

inom lärarutbildningen innebär att utbildning och läroplan är av stor betydelse för hur lärare 

kommer att agera som ledare och hur de kommer strukturera sin undervisning. Samspelet 

mellan idrott och individ skapar förutsättningar för lärande och förståelse. De beskriver att 

utifrån detta har idrottslärare en stark tilltro att genom sitt ämne kunna bidra till att elever 

utvecklar en hälsosam och aktiv livsstil.  

 

Enligt mina sökningar så saknas det en del svensk forskning kring lärare i idrott och hälsa 

kopplat till ledarskap. Därför gör detta min studie intressant. Då jag själv utbildar mig till lärare 

i idrott och hälsa finner jag det relevant att undersöka ledarskapets betydelse. Med tanke på att 

det saknas forskning i Sverige om idrottslärarnas ledarskap har jag därför valt att rikta in mig 

på hur idrottslärarens ledarskap tillämpas och beskrivs utifrån ett lärarperspektiv. Avsikten med 

uppsatsen är inte att jämföra ledarskapet mellan olika ämnen utan studien riktas mot att 

undersöka hur olika idrottslärare ser på sitt ledarskap och hur de resonerar kring det.  
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2. Litteraturbearbetning 

Den svenska gymnasieskolans uppdrag har sin huvuduppgift att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig och utveckla sina kunskaper. Eleverna ska 

genom sina studier kunna stärka sin grund för det livslånga lärandet. Då undervisningen även 

ska anpassas till varje elevs olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2011) krävs det en 

lärare som kan lyfta eleverna till detta. Därför gör det intressant att beskriva olika teorier som 

handlar om ledarskap. I denna studie kommer ledarskapet hos lärare i idrott och hälsa belysas. 

Nedan behandlas begrepp som är relevanta för studien.  

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
 

2.1.1 Ledarskap 

Att kunna leda i klassrummet och förstå skolans ledarskap i termer är inte något nytt. Det har 

funnits länge. Idéer om det pedagogiska ledarskapet har beskrivits sen 1940-talet. Det följde 

spåret av mål- och resultatstyrning och fokus var att utveckla skolans resultatutveckling. I 

grunden handlar det om att uppnå en god måluppfyllelse gentemot de nationella målen i skolan 

och att kunna förbättra skolans resultat så att varje elev får möjlighet att nå så långt som möjligt 

i sin utveckling och i sitt lärande (Skolverket, 2017). I klassrummet handlar detta om hur läraren 

hanterar sin sociala relation till klassen och elevernas relationer till varandra i undervisningen 

(Stensmo, 2008). Grunden för hur läraren ska lägga upp undervisningen är genom att stimulera 

och handleda elever till en fortsatt utveckling, eleverna ska sporras till att dra nytta av och 

utveckla den egna förmågan (Skolverket, 2011).  

Själva ordet ledarskap beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2017) som det ”faktiska 

utövandet av ledningsuppgifter inom t.ex. […] ett idrottslag”. Maltén (2000) beskriver ledare 

utifrån det engelska ordet ”leader”, ett tusen år gammalt ord, genom någon som kan bidra till 

”att leda människor på resa” vilket inte är långt ifrån dagens mening då ledaren, till exempel i 

idrott och hälsa, är den person som ska få med eleverna i idrottssalen att kunna förverkliga 

målen. Ledarskapet i sig är en process med syfte att påverka individer eller grupper att sträva 

mot specificerade mål. Fler definitioner refererat i Malténs (2000) bok följer nedan: 

Forskarna tycks numera vara eniga om att ledarskap inte är en fråga om vad ledaren är utan vad han eller 

hon gör. 

Ledarskap är att tillrättalägga förhållanden så att gruppen kan nå vissa mål. 
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Ledarskap är varje försök att påverka beteende hos en annan individ eller grupp. (Maltén, 2000, sid. 8) 

Valet av vilket ledarskap eller vilken ledarstil en ledare tar till sig menar Maltén (2000) är ett 

medvetet beslut. Det är något som lärare framförallt gör avsiktligt och som tar sin tid att hitta. 

I tidigare forskning kring ledarbeteenden hittar vi en studie utförd av Lewin och Lippit (referat 

i Malten, 2000 & Stensmo, 2008). De kom fram till tre stycken ledarstilar och dessa är idag 

mycket inflytelserika och etablerade.  Dessa identifierades under en studie gjord på andra 

forskare. Studien ledde fram till det auktoritära-, demokratiska- och det passiva ”låt-gå” 

ledarskapet. Den riktigt goda ledaren konstateras dock vara den som kan använda sig av alla 

tre. Dessa tre ledarskapsstilar förklaras nedan. 

Det auktoritära ledarskapet är då ledaren själv bestämmer hur arbetet ska gå till och styr med 

en fast hand. Han eller hon tar alla initiativ själv och reglerar verksamheten noga. Ledaren väljer 

vilken uppgift och med vem den utförs med. Instruktioner om utförandet ges steg för steg utan 

någon hjälp från de deltagande.  

Det demokratiska ledarskapet står för allas delaktighet och samarbetar aktivt i processen genom 

gruppdiskussioner, ger uppmuntran till att deltagarna själva får ta sitt ansvar för hur planeringen 

och uppgifterna ska se ut med tips från ledaren. Ledaren finns när någon behöver råd eller hjälp. 

Det passiva ledarskapet menar att alla ska ges möjlighet att få ta egna beslut. Ledaren fattar få 

beslut och använder mer låt- gå metoden. Denna ger råd och upplysningar endast om någon 

skulle fråga. Ledaren ger inte heller någon kritik, vare sig till enskilda individer eller till 

gruppens arbete.  

Stensmo (2008) redogör att studien visade när deltagarna blev ledda av det demokratiska 

ledarskapet så var arbetsmoralen hög i samband med uppgifterna så väl som när ledaren var 

närvarande eller frånvarande. De auktoritärt ledda deltagarna å andra sidan blev apatiska och 

inte alls lika entusiastiska gällande arbete. När ledaren befann sig närvarande så var de 

högproduktiva men frustrerade och när ledaren var frånvarande kom deltagarna lätt i konflikt 

med varandra. I skolans värld beskriver Stensmo hur ledarskapet istället kommer att handla om 

att skapa förutsättningar för undervisning och lärande. Lärarens ledarskap handlar om att välja 

en ledarstil som är optimal för undervisningen.  

Marton och Booth (2000) belyser hur vi alla människor har en sak gemensamt och det är att vi 

är olika. Även hur lärare och deras sätt att undervisa en lektion skiljer sig åt. De menar hur 
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viktigt det istället är för läraren att erfara hur elever uppfattar vad det är läraren försöker lära 

ut. Det finns alltså inte bara ett sätt att undervisa på utan det finns flera olika metoder. Därför 

är det upp till läraren att vara uppmärksam på dessa och på så sätt organisera sitt arbete så att 

det främjar alla elevers lärande. Det är eleverna som står i centrum i skolan och varje lärare ska 

utgå från den enskilda elevens förutsättningar, behov, tänkande samt erfarenheter. De ska även 

kunna diskutera och utveckla regler för hur arbetet och gemenskapen i gruppen ska se ut likaså 

ska ledaren se till att eleverna får vara med och planera samt utvärdera undervisningen 

(Skolverket, 2011).  

Fortsättningsvis beskriver Maltén (2000) om hur en lärare som ledare ska kunna se och möta 

sina elever i olika sociala sammanhang och att det handlar om ett pedagogiskt ledarskap. Detta 

för att kunna skapa goda villkor för elevernas utveckling och lärande. Enligt Doyle (referat i 

Stensmo, 2008) innebär ett pedagogiskt ledarskap två uppgifter vilka är ”att vägleda lärande” 

och ”att upprätthålla ordning”.  

2.1.2 Ledarens pedagogiska funktioner 
 

För att kunna vägleda sina elever och upprätthålla ordning i idrottshallen krävs det många olika 

aspekter från läraren. Larsson och Meckbach (2014) förklarar att pedagogik inkluderar synen 

på människan som på kunskap. Det är även en central del i undervisningen i skolan och enligt 

Nationalencyklopedin (2017) innefattar det hur utveckling och bevarande av kvaliteter i hur en 

individs, grupp och samhällets liv främjas. Det handlar om ”stöd till lärande” och innefattar att 

utbildandet sker vid direkt kommunikation mellan personer då den ena erbjuder sitt stöd till de 

andra eller att alla parter medför ömsesidig hjälp till lärande. En ledares olika åtaganden ger en 

överblick hur läraren ska förmå sig till varje enskild elev (Stensmo, 2008). Några av alla dessa 

olika aspekter har sammanfattats av Maltén (2000) genom en så kallad ”ledarskapsblomma”. 

Se (figur 1) nedan. 
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Figur 1. Ledarens pedagogiska funktioner 

Ledarskapsblomman se (figur 1) utgår från åtta stycken nyckelord varav dessa innebär hur 

ledaren förhåller sig till dessa. Maltén (2000) beskriver hur ”samspelet med andra människor” 

är en central del i ett ledarskap. Det är ledarens åtagande att intressera sig för uppgiften och hur 

problemlösandet går till. Likaså att kunna skapa en relation till sina elever och ha förståelse för 

hur viktiga relationer är. Genom att skapa relationer så bidrar man till en god arbetsmiljö. När 

Maltén gestaltar mål beskrivs det som en ledares avsikt för att kunna förnya samt förbättra 

resultat. Dessa utgår från personliga och gemensamma mål. Han refererar även från Östholm 

att en ledare är den som tillsammans med sina medarbetare kan formulera mål.  

Beslutsförmågan påstås komma från ledarens kompetens och erfarenhet. Likaså kan 

samarbetsförmågan ses som erfarenhetsbaserad. Hur ledaren bör samarbeta innefattar tre olika 

nivåer varav dessa är med individen, gruppen samt organisationen. Detta är viktigt för att kunna 

ge stöd och trygghet till individen, få gruppen att känna sig delaktig och att organisationen kan 

nå sina mål och utvecklas. Likaså är det som ledare en fördel att vara flexibel och kunna tänka 

i kreativa och nya banor och vara empatisk. Med utgångspunkt i initiativförmåga är det viktigt 

att som ledare kunna jobba på flera plan är menar Maltén (2000) vilket bland annat innefattar 

att man ska kunna motivera och inspirera sina elever och kunna uppmuntra till att eleverna tar 

egna initiativ.  

För att en ledare ska uppfattas som engagerad och ha inlevelse krävs det att den är bestämd, 

modig, kompetent och utstrålar ett förtroende. I skolans miljö innebär det även att en ledare ska 

sätta eleven i fokus, dela med sig av makten, skapa en god miljö, ta sig tid till samtal och lyfta 

fram debatt och utvärderingar (Maltén, 2000). Riddersporre och Erlandsson (2016) tillägger 
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även att en lärare måste ha en vision vilket menas med att något ska skilja sig från det vi gör, 

kan eller har uppnått. Skolledaren har därför extra stort ansvar för det som gäller helhet, 

utveckling och framtid. 

 

Ett nyckelord inom all typ av ledarskap tycks vara socialt samspel och måluppfyllelse. Som 

lärare/ ledare bör man därför kunna, enligt Annerstedt (2007) planera och organisera, ha 

visioner, kontrollera och utvärdera, ge och ta information, kommunicera, samspela och 

handleda, ingiva förtroende och mening.  

 

En lärares ledarskap bör också, enligt en artikel skriven av Parlar med flera (2017) ge 

förutsättningar för studenternas lärande och förbättra studenternas kvalitet. De skriver att 

läraren som ledare ingår i en kultur där professionellt samarbete är prioriterat. Studien visade 

även att det finns betydande effekter vid ett bra samarbete. Annerstedt gjorde en studie på detta 

vilken tas upp i Idrottsdidaktiska utmaningar (Larsson & Meckbach, 2014). Studien visade dock 

på att idrottslärare överlag samarbetar mindre med andra lärare och detta gör att ämnet idrott 

och hälsa får en sekundär roll i skolan.  

2.2 Tidigare forskning 
 

2.2.1 En idrottslärares ledarskap 

 
Hur en idrottslärares ledarskap förhåller sig till undervisningen förkommer inte så mycket i den 

svenska forskningen. Det är svårt att försöka definiera ledarskap och främst vad som 

karaktäriserar ett gott ledarskap då det är ett nyanserat ämne. Detta gäller likväl 

idrottslärarrollen i skolan. I skolan handlar det en påverkansprocess till syfte att eleverna ska 

med engagemang arbeta mot disponerade mål (Annerstedt, 2007). I idrottsdidaktiska 

utmaningar (Larsson & Meckbach, 2014) betonas det att en idrottslärare bör problematisera 

vissa aspekter i undervisningen. Detta krävs både på ett personligt plan respektive ett 

professionellt plan. Det kan förklaras genom att kursplanen ger idrottsläraren en viss vägledning 

och för att de ska kunna leda och undervisa är det viktigt som lärare och ledare att fundera hur 

man förhåller sig till direktiven utifrån läroplanen. Om idrottslärarens strävan innefattar elevens 

lärande så innebär det att lärandet av idrott och hälsa är målet med undervisningen. Utifrån 

kursplanen som ger lärarna en viss vägledning innebär det också ett stort utrymme att som 

ledare själv bilda sina egna uppfattningar, definitioner, målsättning för undervisningen och hur 

det sedan ska följas upp. Vidare förklaras det att hur man lyckas med detta som lärare är när 
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eleverna ser idrotten i skolan som det bästa ämnet. Det gäller för idrottsläraren att kunna 

organisera undervisningen så att eleverna känner trygghet och tillit till att själva våga utmana 

sig till nya möjligheter för lärande. Dels uppnås det när läraren väljer att sträva efter en 

undervisning som framställs rolig (Larsson & Meckbach, 2014).   

 

Hur en idrottslärare därefter agerar som ledare handlar främst i grunden om hur de väljer att se 

på ämnet idrott och hälsa. Många undersökningar angående detta har försökt finna ett samband, 

dels mellan lärarens personlighet, erfarenhet och utbildningsbakgrund och dels till elevernas 

glädje av undervisningen. I slutsatserna kunde man se att det avgörande var vad läraren gjorde 

i klassrummet och att det var undervisningen i sig som betydde något. Idrottsundervisningen i 

skolan skiljer sig åt gentemot andra aktiviteter då avsikten är att man ska lära sig något i 

samband med det man som elev gör. En strävan som idrottslärare bör därför innefatta att 

eleverna ska få en positiv inställning för innehållet och önska sig lära mer. Ifall läraren 

framträder som en trovärdig auktoritet och som eleverna känner sig trygga med och har ett 

förtroende för så kan de utveckla sin inställning för att lära i samband med undervisningen 

(Larsson & Meckbach, 2014). 

 

2.2.2 En idrottslärares pedagogiska funktioner 
 

Utöver hur man bör och ska kunna agera som ledare i idrottshallen är det dessutom viktigt att 

idrottsläraren kommer i tid, har med sig rätt utrustning, byter om, duschar och följer regler för 

att eleverna ska kunna generera kunskaper i ämnet. Det är även relevant att kunna organisera 

tillvaron genom att tillföra rutiner i undervisningen som ska hjälpa eleverna finna sammanhang 

i tillvaron. Många idrottslärare påpekar även de strävar efter en social fostran och måste jobba 

utifrån det. De ger bland annat uttryck för vetskap om utsatthet som många elever känner igen 

sig i då kropp och handling exponeras tydligt i ämnet. En idrottslärare ska likväl betona vikten 

att även eleverna bör kunna samarbeta, ha roligt och svettas. De ska inte bara se sin uppgift att 

utveckla elevernas prestationsförmåga utan de ska kunna möjliggöra för fysisk, psykisk och 

social utveckling (Larsson & Meckbach, 2014).  

 

Genom tiden har idrottsläraren förknippats med diverse krav, så som att ha en god fysisk 

förmåga och goda färdigheter. Likaså har man haft en uppfattning om idrottsläraren som 

besitter goda färdigheter ska kunna demonstrera övningar för eleverna. I Sverige har det inte 

gjorts så mycket forskning vad gäller en idrottslärares kompetens. Detta gjorde att Carlsten 
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(refererat i Annerstedt, 2007) ställde sig frågan vad en idrottslärare är duktig på. Utifrån studien 

framkom det bland annat att en idrottslärare bör vara en duktig organisatör, vara flexibel, ha en 

god kontakt med sina elever, ha förståelse för dess beteenden, vara öppen och ”att kunna lite 

om mycket”. 

 

Annerstedt (2007) gjorde senare en studie kring idrottslärarens kompetens och kom fram till 

fyra stycken kvaliteter vilka innebar att kunna skapa en trivsam miljö. Med detta menas att 

läraren som person kan skapa en behaglig och gemytlig atmosfär i undervisningen. Läraren ska 

kunna planera och leda arbetet vilket utgör kompetens att ha en god ledarförmåga och kunna 

planera arbetet i idrottshallen. Det tycks vara bra att vara en organisatör. Även att kunna 

presentera innehållet på ett riktigt sätt. Det kan innebära att läraren bör ha en god analytisk 

förmåga och kunna fokusera på att presentera innehållet på ett så lätt sätt som möjligt. Slutligen 

att kunna lära ut och då rikta uppmärksamheten mot eleverna. En annan studie gjord av Meltzer 

Rady (2014) beskriver att idrottsläraren som speglar ett gott självförtroende ger bra effekter på 

eleverna. Det kan innebära att läraren har en god hållning eller visuellt stark kropp. 

 

Att endast tycka om idrott är dock inte en tillräckligt stor faktor att lyckas som idrottslärare. 

Det krävs mer för att kunna motivera och engagera sina elever. Med det menas inte att ha en 

god färdighet i idrott som någon nackdel utan att det inte nödvändigtvis behövs ställas krav på 

att alltid framställas som den ”bästa i klassen”. Det kan komma att krävas entusiasm vilket kan 

förknippas med att som lärare ha en lekfull inställning och kunna förmedla sin egen glädje till 

ämnet. Likaså bör idrottsläraren kunna känna av stämningen på lektionen om vad som funkar 

när och hur och då efter förmåga kunna finna nya lösningar (Annerstedt, 2007). 
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa beskriver och uppfattar 

sig själva som ledare i ämnet idrott och hälsa. Mer specifikt lyder frågeställningarna nedan: 

 

• Hur skildrar lärarna i idrott och hälsa sig själva som ledare? 

• Vilka ledarskapsförmågor anser lärare i idrott och hälsa vara viktiga? 
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4. Metod 
 

4.1 Design 
 

Det finns olika sätt att samla in data vilka är kvalitativa och kvantitativa metoder. En kvalitativ 

undersökning utmärks delvis genom att man ställer frågor i syfte om att bland annat förstå 

vilken mening de ger olika händelser. Det handlar mer om att rikta in sig på människans 

förståelse för upplevelser, känslor och erfarenheter. En kvantitativ undersökning faller sig 

relevant för den som vill finna övergripande information om en större grupp individer genom 

till exempel enkäter. Då är utgångspunkten att svaren ska kunna vara mätbara (Hassmén & 

Hassmén, 2008). För att besvara mina frågeställningar i min uppsats valde jag därför att göra 

kvalitativa djupintervjuer med idrottslärare som jobbar ute i skolorna. Intervjuerna kan formas 

olika till innehållet och enligt Hassmén och Hassmén (2008) utgår dessa strukturer från öppna, 

riktat öppna, halvstrukturerade samt strukturerade frågor. Jag utgick ifrån den halvstrukturerade 

modellen där begrepp anges samt relationer mellan begreppen. Det är bestämda frågeområden 

i en bestämd följd både med öppna och fasta svarsalternativ. Till detta finns det följdfrågor.  

 

4.2 Urval 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008) kan man välja intervjupersoner på olika sätt varav ett 

kallas bekvämlighetsurval. Det är ett effektivt, enkelt och ekonomiskt sätt att snabbt få tag på 

deltagare. Jag tog först kontakt med idrottslärare som jag var bekant med sedan tidigare. Totalt 

blev det fem stycken idrottslärare som blev intervjuade varav tre män och två kvinnor. Då dessa 

lärare även jobbar på olika skolor med olika program, så som både praktiska och teoretiska 

finner studien en bredd på urvalet. Jag valde att kalla mina respondenter för Lärare 1, 2, 3, 4 

och 5 då jag ville isolera ledarskapet från personligheten. Likaså eftersom att det är en sådan 

liten studie med få respondenter ville jag inte att något svar skulle kunna kopplas till en specifik 

person.  

4.3 Intervjuguide  
 

För att genomföra halvstrukturerade intervjuer (Hassmén & Hassmén, 2008) har jag konstruerat 

en intervjuguide. Detta har jag gjort enligt följande: 

 

1) Teoretiska utgångspunkter. Jag skrev sökord utifrån det jag ville ta reda på och hittade 

liknande uppsatser för att se hur de var utformade. Sedan fann jag relevant litteratur om det 
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jag ville ta reda på. Utifrån detta kunde jag definiera begrepp vilket kunde hjälpa mig att ta 

reda på vad jag ville bygga min intervju på.  

2) Intervjutema och frågor. När jag definierat begrepp som jag fann relevanta kollade jag hur 

andra uppsatser hade formulerat sina intervjuguider. Med inspiration från andra uppsatser 

arbetade jag fram tre teman till min intervjuguide och formulerade frågor. 

3) Pilotintervju och färdig intervjuguide. Jag bokade in en pilotintervju för att testa och 

säkerställa att frågorna gick att besvara.  Samma mall kunde användas till alla intervjuer.  

 

När jag valde frågorna avsåg jag att respondenten i fråga kunde tolka frågorna på sitt eget sätt 

därför jag ville ha så personliga svar som möjligt. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

intervjuforskning framställs genom etiska frågor och således är det viktigt att den som intervjuar 

bygger på att skapa en miljö där respondenten känner sig trygg att prata om privata händelser 

som sedan är till för ett senare offentligt bruk. Detta tillämpades med en presentation av de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017). Varför jag valde mina frågor och teman 

var därför jag ville se ifall idrottslärarens syn på sitt ledarskap kunde kopplas till vad teorin 

säger om ledarskap samt dess olika förmågor. I tema 1 ville jag ta reda på hur läraren använder 

sitt ledarskap, tema 2 utgick från åtta stycken ledarskapsförmågor och jag ville veta hur de som 

ledare förhåller sig till dessa och med tema 3 ville jag ta reda på vilka ledarskapsförmågor de 

ansåg vara viktigast. För fullständig intervjuguide se bilaga 1. 

 

4.4 Genomförande 
 

Arbetet inledes med att specificera problemområdet. För att göra detta har jag uppmärksammat 

relevanta uppsatser, se (www.uppsatser.se). Därefter sökte jag litteratur och började läsa in mig 

på ämnet. Efter mycket nedskärande på idéer fick jag fram en rimlig mall att börja studera mer. 

Anledningen till varför jag var tvungen att skära ner på idéer var framförallt begränsat med tid 

och storlek på uppsatsen. Jag kunde då börja finna relevant litteratur och fick inspiration till att 

börja skriva och vilja ta reda på mer och kom då fram till att mitt syfte passade bäst med 

intervjuer. Idrottslärare togs då kontakt via mail samt telefon och jag beskrev således vem jag 

var och varför jag ville ha kontakt med dem. Det gavs förslag på vilka veckor som intervjuerna 

helst fick hålla till och utifrån det fick jag svar med passande tid tillbaka. Intervjuerna gjordes 

på enklast sätt på lärarnas kontor eller i bokade grupprum och genomfördes under tre veckors 

tid med utspridda möten. Detta för att de flesta lärarna hade ont om tid och jag fick vänta på att 

de kunde ta sin tid för att hjälpa mig. De utvalda platserna var även lämpliga för datainsamling 
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vilket är väsentligt enligt Hassmén och Hassmén (2008) då respondenterna ska kunna ge så rik 

och djup information som möjligt. Tanken var att intervjun skulle ta max 45 minuter att 

genomföra men oftast landade den runt 30–40 minuter. Jag bearbetade allt material från 

intervjuerna genom att transkribera. Att transkribera innebär enligt Hassmén och Hassmén 

(2008) ett inledande steg inför bearbetningen och analysen av den kvalitativa data man har fått 

fram. Det är en bearbetning av inspelningen till text. Något jag lade märkte till vid 

bearbetningen av materialet var att mina frågor var någorlunda stora och svaren blev då breda. 

Dock kunde det ändå bli till ett hanterbart material i slutändan.  

 

4.5 Databearbetning 
 

Jag har transkriberat mina intervjuer och utifrån det analyserat det för att få fram ett resultat. 

Detta gjorde jag direkt efter mina intervjuer dels för att spara tid och dels för att inte göra alla 

intervjuer samtidigt samt för att minnet var färskt, jag kom ihåg mer vad som hade sagts vilket 

gjorde att skrivandet gick relativt snabbt. När transkriberingen av all data var klar innebär en 

bearbetning av själva materialet vilken medför att hitta mönster och försöka koda data 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Jag spelade in intervjuerna med min mobil samt antecknade på 

datorn parallellt för att vara säker på att få med allt. Detta för att sedan hitta en balans mellan 

svar och analys och därför jag ville hitta en koppling till de olika svaren från intervjuerna. Efter 

transkribering av data läste jag om och om igen för att få en inledande förståelse av 

respondenternas svar. Därefter fokuserade jag mot enskilda individer och försökte lyfta fram 

viktiga aspekter i relation till intervjutemana. På så sätt lyckades jag systematiskt beskriva 

respondenternas svar. Därefter analyserade jag data ytterligare för att hitta mönster, likheter och 

skillnader mellan de olika lärarna. Detta för att sedan kunna jämföra resultatet med tidigare 

forskning där har litteratur- och artikelsökning använts.  

 

4.6 Reliabilitet/ validitet 

 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) hänvisar en studies kvalitet genom två aspekter varav dessa 

är reliabilitet och validitet. Med validitet menas att man mäter det man vill mäta och med 

reliabilitet menas tillförlitligheten i studien. Validiteten i min studie är god därför jag först 

gjorde en pilotintervju för att testa om jag och respondenten hade samma förståelse för mina 

frågor utifrån intervjuguiden. Detta därför jag skulle vara säker att det gick att besvara frågorna. 

Med intervjuguiden ville jag ha reda på lärarnas upplevelser och erfarenheter. Därför finner 



 13 

studien även en god reliabilitet då resultatkapitlet har infogade autentiska citat och att jag utifrån 

dem gjort mina tolkningar. Intervjuerna i sig gick även rätt till men jag hade dock inte möjlighet 

att intervjua fler på grund av tid och resurser. Hade jag intervjuat fler idrottslärare hade kanske 

mina slutsatser blivit annorlunda. 

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Studien har utgått ifrån följande forskningsetiska principer utgivna av Vetenskapsrådet (2017); 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet.  

Inför varje intervju gick jag först igenom principerna ovan för respondenterna. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) följde jag informationskravet som innebär att man ska informera om 

syftet. Således berättade jag vad syftet med studien var (informationskravet) och vad den 

kommer att användas till (nyttjandekravet). Respondenterna blev även informerade om att de 

kunde hoppa över frågor som inte önskades och att de kunde avbryta sin medverkan när som 

helst (samtyckeskravet). Idrottslärarna fick även veta att de inte skulle kunna kopplas till 

studien och därför har de i resultatdelen fått en siffra istället för sitt eget namn och därmed blivit 

avkodade (konfidentialitetskravet). Jag använde endast inspelningarna till mitt arbete då jag 

behövde lyssna igenom flera gånger för att vara säker på att jag fått med allt och att det var 

korrekt. Jag tog sedan ta bort dessa.   
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5. Resultat 
 

Nedan presenteras resultatet som framkommit under de fem intervjutillfällena. Jag valde att 

dela upp underlaget utifrån varje lärares beskrivning av sitt ledarskap och utifrån vad de tycker 

är viktiga ledarskapsförmågor.  

 

5.1 Ledarskap 

Lärare 1: I intervjun framkom det att läraren styr sitt ledarskap beroende på situation och vilken 

klass man har. Det berättas även att det är många faktorer som styr hur man ska agera som 

ledare.  Nedan kan vi se ett utdrag från intervjun;  

 

Att beroende på hur situationen är och beroende vilken klass man har. […] Och jag tycker inte egentligen 

att man i alla lägen måste ta hänsyn till elevernas åsikter eftersom de fluktuerar bland 34 elever och det är 

34 elevers åsikter. 

 

Utifrån citatet kan även vi se att läraren är bestämd som ledare och är den som styr gruppen. 

Alltså måste man som ledare vara benägen att ta tuffa beslut och vara medveten om att det inte 

kommer göra alla nöjda. Även fast det påvisades vara viktigt att låta eleverna få vara en del av 

processen så framgick det inte hur. 

 

Lärare 2:  I denna intervju berättades det att eleverna i början av varje termin fick fylla i 

blanketter om vad de önskar göra på idrotten i skolan. Läraren menar följande: 

 

Att man formar det efter elevgruppen i den mån det går. […] Men det är viktigt att lyssna in dem och se 

vart de har sina intressen. 

 

Som vi ser vill läraren att eleverna ska vara med och påverka. Det framgick dock inte på 

vilket sätt det tas med i undervisningen. 

 

Lärare 3: Inledningsvis påvisade läraren att den försöker påverka innehållet och är bestämd. 

Detta eftersom att det är många viljor i en idrottshall och förklarar enligt följande: 

 
[…] men man måste ju många gånger också fatta det slutgiltiga beslutet annars kan man ju uppfattas som 

väldigt otydlig då och låt-gå och det är inte roligt heller. 

 

Även fast det var viktigt att lyssna på eleverna menar läraren att det oftast krävs att man är 

bestämd för att det inte ska bli ett oklart innehåll i lektionen.  
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Lärare 4: I intervjun berättades det att läraren ville samarbeta med sina elever och förklarar det 

så här:  

[…] jag vill ha med eleven och att den har ett eget tänkande och att den får upp lite förståelse för vad det 

handlar om. 
 

Det vill säga vill läraren med sitt ledarskap är att kunna utveckla elevens tänkande och 

förståelse. 

 

Lärare 5: Till att börja med framkom det att läraren ville ha undervisningen på ett visst sätt och 

utifrån det arbetar med klara regler. Nedan presenteras ett citat som förklarar detta; 

 
Jag är väldigt bestämd men ändå lyhörd. Tycker om ordning och reda. 

 

Läraren medger att det är den som håller ordning på timmen men att det hela tiden hålls en 

dialog med eleverna hur lektionerna ska vara innehållsmässigt.  

 

5.1.1 Analys av ledarskap 

 
I intervjuerna med de fem lärarna framkom det vid frågan om hur idrottsläraren ser på sitt 

ledarskap att de ville att eleverna skulle vara med och påverka så mycket som möjligt och i den 

mån som de kan. Utifrån vad de sa verkade det som att alla ändå bestämde hur undervisningen 

skulle vara upplagd. Samtliga utgick efter en planering som hade vissa grundpelare. Detta 

beroende på att de refererade mycket till Skolverket (2011) och dess läroplan, kursplan och 

centrala innehåll som är den viktigaste pelaren i undervisningen. Hur mycket de än vill att 

eleverna ska bestämma så måste det finnas med vissa moment som de måste gå igenom, dessa 

är då obligatoriska. I och med vad undervisningen ska innehålla så skiljer sig engagemanget 

lärarna åt. Då ser vi till hur de gör och uttrycker sig på olika sätt. Vissa av lärarna är mer 

empatiskt lagda och leder mer personligt utifrån deras känslor med andra engagerar sig just för 

att aktiviteten och lektionen ska bli så bra som möjligt. Detta visar hur olika vi är som människor 

och varför vi agerar olika som ledare vilket Marton och Booth (2008) påpekar.  

 

I analysen av resultatet kunde man även finna att ledaren i skolan inte verkar se till att vara 

där för någon egen vinning eller försöka finna någon prestige i att ha makt utan lärarna ser att 

deras uppgift är att leda eleven till att kunna ”bli sin egen coach i framtiden”.  Detta såg ut att 

vara deras huvudsakliga ledarinstinkt, att vilja utveckla eleverna till sin egen ledare. 

Sammanfattningsvis såg det gemensamma och övergripande målet ut att, tillika det som är 
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viktigt med idrotten i skolan, eleverna tillslut ska hitta något som de tycker om att aktivera sig 

med på fritiden så att det livslånga intresset för fysisk aktivitet håller i sig livet ut.  

 

Likaså pratade alla lärare att det är eleverna som står i centrum och att de gärna anpassar sitt 

ledarskap efter dem. Att styra tillsammans med eleverna och se till deras behov är a och o. 

Samtliga lärare är väldigt måna om sina elever och menar även att elevernas önskemål många 

gånger är helt genomförbara då utveckling av rörelsekvaliteter är en stor del i 

idrottsundervisningen, vilket kan kopplas till många aktiviteter. I och med att idrottslärarna idag 

har väldigt mycket frihet i kursplanen har de mycket tolkningsbart material och kan styra det 

mesta själva (Larsson & Meckbach, 2014). Hur de arbetar visar studien bygger på erfarenhet 

genom till exempel hur de jobbar med sina elever. Detta skiljde sig åt beroende på hur mycket 

erfarenhet de hade inom yrket. Det berättades att man som lärare inte var lika trygg i sin roll i 

början utan att ledarskapet föll sig mer naturligt ju längre man hade jobbat. Ett citat utdraget 

med Lärare 2 följer nedan: 

 

Jag tror att man… det var svårare i början, då tänkte man mer, för det kommer nog med erfarenhet. 

 

Lärarna samlar på sig erfarenhet genom åren hur de kan förhålla sig till olika delar i skolans 

värld. 

 

Utifrån deras ramar och erfarenheter med förslag från eleverna kan vi se att samtliga intervjuade 

lärare har drag av ett demokratiskt och ett auktoritärt ledarskap kopplat till vad Maltén (2000) 

tog upp från dessa ledarskapstyper. Lärarna vill att eleverna ska vara med och bestämma men 

samtidigt fattar de det slutgiltiga beslutet. I studien (Maltén, 2000) beskrivs det att den goda 

ledaren är den som har lite av allt vilket även resultatet visar på. Några respondenter betonar 

låt-gå metoden och att det inte funkar i skolan då man som ledare bör vara bestämd vilket även 

Maltén (2000) skriver.  

 

5.2 Viktiga ledarskapsförmågor 

 
Lärare 1: Enligt läraren var tydlighet ett måste i sitt ledarskap och menar så här; 

 
När jag har 34 elever i delvis små salar… det går inte att liksom kliva in och tro att det sköter sig själv. 
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Detta menade läraren därför att det var svårt att hålla ihop en bra verksamhet annars. Med 

tydlighet menade även läraren att det innefattade regler, hur man ville ha det på idrotten och 

att det alltid fanns en planering med kommande vecka. Läraren berättade även att konstruktiv 

kritik var en viktig aspekt att förmedla som ledare och citerar; 

 

Då är det bättre att berömma det som är bra då, den positiva delen och det är konstruktivt då tycker jag. 

 

Vad som berättas är att läraren är där för att hjälpa eleven i sin strävan i att utvecklas, bli 

bättre och trivas med det man gör och det påverkas genom att ge konstruktiv kritik i en positiv 

bemärkelse. 

 

Lärare 2: Avslutningsvis berättade läraren att tydlighet och lyhördhet var det viktigaste. Och 

uttrycker sig nedan; 

 

De spenderar mycket tid i skolan och då är det viktigt att lyssna in var befinner sig eleven just nu […] Det 

gäller ju att ha gruppen med sig och inte mot sig. 

 

Det som menas är att lyssna och känna av sina elever och vara tydlig i till exempel sina 

instruktioner. Likaså ha förståelse för att eleverna befinner sig i skolan många timmar i 

veckan och då kunna respektera elevernas energi eller inställning. Detta för att dels slippa 

onödiga konflikter eller liknande. Vidare förklarade läraren varför det var viktigt; 

 

Det är inte alla dagar alla lektioner som den eleven är mottaglig för feedback och då kanske man ska skita 

i det. […] Jätteviktigt att ha känselspröten utåt, att känna av mer än det som sägs. 

 

Vad som menas är att om inte eleverna är mottagliga för till exempel feedback eller liknande 

måste man som lärare delvis kunna känna av och inte störa eller peta utan bara låta eleven 

delta på lektionen.  

 

Lärare 3: Det viktigaste för denna lärare var målinriktning och tydlighet därför att eleverna 

ska kunna klara av kursen. Det förklarades att dessa två förmågor hänger ihop, vi kan se 

följande citat; 

 

Men tydlighet, ja målet med utbildningen, att det finns ett syfte med varje lektion är väl också egentligen 

viktigt. […] Men målinriktning måste man ju ha tydligt.  
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Läraren förklarar att målsättningen i kursen måste vara tydlig på så sätt genom planering och 

att kunna hänvisa till kunskapskraven på ett bra sätt. Därför eleverna ska veta hur de ska 

uppnå målen och att det finns ett syfte med varför de gör något. 

 

Lärare 4: Här spekulerades det mycket i att alla olika delar hänger ihop och att var och en för 

sig är viktig. Slutligen landade det i initiativförmåga. Det förklaras nedan; 

 

Att man är lite på […] finns ju inget tråkigare om läraren har mungiporna neråt och är lite tråkig och inte 

lite framåt.  

 

För att koppla citatet till ovan menade läraren vidare att det krävs att läraren är ”lite taggad” 

och ger eleverna ett positivt bemötande för att det ska bli ett bättre arbetsklimat. Det 

förklarades att en idrottslärare behöver ”vara på tårna” och alltid vara beredd. Läraren ville 

även förmedla att det allra viktigaste är eleverna. Vi kan se nedan; 

 

[…] jag jobbar också rätt emotionellt kan man säga och bygger upp relationer med eleverna och visar 

engagemang och intresse för individen då, till eleven. 

 

Som vi kan se vill läraren lära känna och skapa goda relationer med sina elever på 

individnivå. 

 

Lärare 5: Det framkom klarligen att lyhördhet, samarbetsvana och beslutsförmåga var bland 

de viktigaste förmågorna. Vidare följde att det är läraren som bör vara den som håller ihop 

saker och ting och menar utifrån citatet nedan;   

 

Men hur det än är så är det elever… det är ungdomar som du ska förbereda för ett vuxenliv […] 

 

Det är eleverna som ska förberedas inför vad som komma skall efter skolan och som lärare kan 

man inte förvänta sig att de alltid kan fatta egna beslut utan läraren måste hjälpa till på traven. 

Dock framgick det inte hur läraren förbereder eller hjälper sina elever. 
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5.2.1 Analys av viktiga ledarskapsförmågor 
 

Precis som ledarskapstyper hänger väl samman kunde resultatet visa att ledarskapsförmågor 

också gör det och de intervjuade lärarna hade svårt att välja vad som var viktigt.  

 

Vidare är det angeläget att även kunna skapa relationer med eleverna så de känner sig tryggare. 

Maltén (2000) avser att det krävs relationsskapande för att kunna skapa en god arbetsmiljö 

vilket kan kopplas till att det blir ett bättre klimat i idrottshallen. Då det är en utsatt miljö i 

idrottshallen på så sätt att det syns vad man kan fysiskt och inte behövs således alla olika delar 

för ett tryggt och stabilt ledarskap i idrottshallen. Det krävs mer av ledaren likaså blir 

relationerna till eleverna starkare då man som idrottslärare oftast verkar få reda på mer om 

eleverna. I den här miljön behövs det skapas starkare relationer mellan elev och lärare. Detta 

var även något som alla lärare diskuterade och ville förmedla. Ett exempel citeras enligt Lärare 

3: 

Det är ju jätteviktigt att man ser eleven, varje elev. Jag försöker nämna varje elevs namn en gång under 

lektionen till exempel. Det är ju jätteviktigt, tänk det kanske är det enda stället som elevens, nej men får 

lite uppmärksamhet. 

 

Enligt Lgy 11 står det även skrivet att det är läraren som ska kunna inspirera sina elever och 

vägleda dem till en fortsatt fysisk och psykisk utveckling vilket flera av lärarna har som 

huvudmål och menar att de vill förbereda sina elever inför det vuxna livet. Hur de gör detta sker 

förmodligen på olika sätt då det varken förekommer i läroplanen eller från lärarna hur det ska 

gå till. Lärarna beskriver att eleverna ska utföra ”vårt” arbete sen och att de därför förbereder 

sina elever. Doyle (referat i Stensmo, 2008) beskriver liknande parallell genom ”att vägleda 

lärande”. Lärarna vill leda sina elever mot självständighet och bygga en grund för kommande 

tiden.  

Slår vi ihop de pedagogiska ledarskapsförmågorna som lärarna tyckte var viktigast ser vi att 

tydlighet förekom i de flesta fall. När Stensmo (2008) betonar detta handlar det om hur läraren 

ställer sig till det i undervisningen. Lärarna berättar hur viktigt tydlighet är för att kunna ge stöd 

och trygghet till individen, få gruppen att känna sig delaktig och att organisationen kan nå sina 

mål och utvecklas (Maltén, 2000). Resultatet visade att man många gånger behöver vara extra 

tydlig som ledare för att det ska bli en bra verksamhet. Det kunde handla om att inte ha för 

många utgångspunkter utan att det bästa är att vara kort och koncist samt gå tillbaka några steg 
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i sina instruktioner ifall eleven inte har förstått ordentligt. Lärare 5 kommenterar detta enligt 

citatet nedan: 

För man kan ju tolka en mening på olika sätt och då kan det vara bra att checka av att… för mig innebär 

det här och vad säger ni? 

 Avslutningsvis visar resultatet att lärarna har olika uppfattningar om vad dessa pedagogiska 

ledarskapsförmågor innebär och förklarar samma ord på unika sätt.  
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6. Diskussion 
 

Uppsatsen avslutas med det viktigaste som framkommit i undersökningen med reflektioner och 

slutsatser som ligger till grund från tidigare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur olika idrottslärare såg på sitt ledarskap och vilka 

ledarskapsförmågor de tyckte var viktigast. Vad gäller första frågeställningen angående hur de 

skildrar sitt ledarskap visade resultat att samtliga respondenter tyckte att det var svårt att 

beskriva det, kanske för att de inte har reflekterat över det innan eller av andra orsaker. Om det 

skulle kunna bero på att skolan i huvudsak ”lever efter” Skolverket (2011) eller inte är svårt att 

spekulera i men med fasta ramar och direktiv är det lättare att halka med och inte reflektera 

över sitt eget ledarskap. Min undersökning visar att idrottsläraryrket är komplext och att det 

krävs ett varierat ledarskap som bör anpassas efter flera olika situationer. Det kan vara svårt att 

leda nya grupper, vid terminsstart kan det vara svårt att som Stensmo (2008) menar välja en 

ledarstil som är optimal för undervisningen eftersom att lärarna inte känner sina elever då. Det 

handlar då om att lära känna gruppen och anpassa sitt ledarskap efter eleverna. En av 

respondenterna valde att förklara ledarskapet som att det blir enklare och mer naturligt ju bättre 

man lär känna eleverna. Och för varje gång en lärare leder en grupp elever är det ett försök att 

påverka deras beteende enligt referatet i Malténs (2000) bok.  

En idrottslärares ledarskap verkar dock utifrån respondenternas svar kopplat till teorin skilja sig 

lite åt. Det kanske beror på att ämnet i sig består av mesta dels praktiska delar. Utifrån (figur 1) 

tolkade lärarna den på olika sätt som tidigare nämnts. Det visar på att läraryrket, inom idrott 

och hälsa verkar ledas mer personligt, anpassat och lyhört. Detta grundas i att alla tolkade 

punkterna utifrån den ”ledarskapsblomman” (se figur 1) på olika sätt.  

Eleverna är en stor del av undervisningen då respondenterna vill att de ska få vara med och 

påverka innehållet och därför ser det också ut att vara relevant att kunna hantera ett 

demokratiskt ledarskap vilket även Stensmo (2008) påvisade vara fördelaktigt. Eftersom att 

eleverna är i skolan en stor del av livet för att lära sig viktiga och nya saker samt utvecklas som 

individer krävs det att arbetsmoralen är hög för att komma någon vart och kunna fortsätta att 

utvecklas. Det hänger då på läraren att kunna arbeta demokratiskt och rättvist vilket Stensmo 

(2008) konstaterar. Resultatet visade att idrottslärarna strävar efter att jobba utifrån elevernas 
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önskemål i undervisningen. Därför kan det vara en idé att belysa det demokratiska arbetssättet 

i skolan för att medvetandegöra lärarna hur de kan effektivisera undervisningen. Samtidigt som 

Maltén (2000) och Stensmo (2008) nämner är det viktigt att kunna vara benägen att fatta 

enskilda beslut som ledare/ lärare och vara bestämd.  

Utifrån teorin ser de tre ledarstilarna, auktoritär, demokratisk och passiv ut att vara olika och 

skilja sig likt varandras motsatser. Sett till resultatet hängde dessa mer ihop och ledarskapet ser 

ut att kunna sättas in i ett större sammanhang där dessa överlappar varandra. Även sett till syftet 

med vad idrottslärarna ansåg vara de viktigaste ledarskapsförmågorna så kan det tolkas genom 

”samspelet med andra människor” som Malten (2000) beskriver det. I och med det framkom 

att deras yrke handlar om att förbereda sina elever inför det livslånga lärandet att vara fysiskt 

aktiv. Vi kan se det som Doyle menar ”att vägleda lärande” och att det är en form av ett 

pedagogiskt ledarskap. Studien visar även att i och med utveckling och lärande är ett 

pedagogiskt ledarskap en stor del i läraryrket. Det är mer än att bara leda en grupp människor 

mot ett eller flera mål som även Skolverket (2011) inflikar vilket innebär det att stärka grunden 

för det livslånga lärandet.  

Med utgångspunkt i andra frågeställningen med vilka pedagogiska ledarskapsförmågor som 

anses viktiga (se figur 1) såg det likväl ut att lärarna påstår att det gäller att hitta en balans 

mellan de olika förmågorna. Det vill säga ser det ut som att man lär sig att veta när, var och hur 

man bör förhålla sig till sina elever. Vilket även Maltén (2000) och respondenterna menar så 

handlar det pedagogiska ledarskapet att se och möta dessa elever i pedagogiska situationer, i 

detta fall undervisningen för att utveckla eleverna i deras lärande. Vidare är det angeläget att 

även kunna skapa relationer med eleverna så de känner sig tryggare. Maltén (2000) avser att 

det krävs relationsskapande för att kunna skapa en god arbetsmiljö vilket kan kopplas till att 

det blir ett bättre klimat i idrottshallen. I den här utsatta miljön behövs det skapas starkare 

relationer mellan elev och lärare. Därför ser en central del ut att lägga energi på att skapa 

relationer som en ledare i en idrottshall. Själva relationsskapandet ser dock olika ut. Det bör 

handla om hur en individs liv ska främjas som Nationalencyklopedin (2017) beskriver det.  

 Då idrottsämnet och idrottslärarna även är en viktig del i samhället idag där eleverna vägleds 

under utveckling ser vi att det är ett yrke passande i tiden i samband med den fysiska 

inaktiviteten (Larsson & Meckbach, 2014). Hur viktig del det ändå är i en idrottslärares 

ledarskap att förespråka för god folkhälsa så måste man vara en engagerad person och vilja 

människor väl. Resultatet visar att respondenterna engagerar sig väl i sina elever och bryr sig 
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på ett personligt plan. Därför ser de även att relationer är viktigt att knyta vilket även Stensmo 

(2008) och Maltén (2000) trycker på för att delvis kunna skapa en god arbetsmiljö.  

Genom båda frågeställningarna i studien visar resultatet att man som lärare behöver vara öppen 

som person och kunna se saker utifrån olika perspektiv. Då studien belyser respondenternas 

olikheter och likheter som lärare är det en del som även Marton och Booth (2000) vill 

uppmärksamma. Det vill säga vill de uppmärksamma hur vi alla människor är olika. På så sätt 

kan vi lära av varandra hur man uppmärksammar elevernas behov på ett bättre eller på ett annat 

sätt. Detta gör det även relevant att se hur olikheter och likheter speglar uppfattningen av 

ledarskapet. Hur respondenterna och övriga lärare kan ta tillfället i akt vad gäller läroplanens 

frihet. Läroplanen som ger möjlighet att tolka innehållet på sitt sätt visar hur man ska vara sin 

egen ledare och utgå från sitt sätt att vara. 

För att sammanfatta studien ser det ut att det är vanligast med en blandning av fler 

ledarskapstyper och ledarskapsförmågor hos idrottslärare. Det går inte att säga att det finns en 

lag som fastslår att man bör förhålla sig till en typ av stil utan precis som Maltén (2000) 

beskriver är lite av varje det bästa. Slutligen visar resultatet och tidigare forskning att ledarskap 

och dess olika former verkar handla om sunt förnuft med sunda värderingar, viljan att jobba 

med människor, strävan efter att utveckla sig själv och andra samt känna sig själv för att kunna 

känna av andra. Det vill säga kunna känna av situationer och andras mående och stämning i 

grupp. 

6.2 Metoddiskussion 
 

Att arbeta med den här kvalitativa studien var något som krävde tålamod, engagemang och 

erfarenhet. Det fick jag erfara under tidens gång. Det har varit svårt och tidskrävande men 

samtidigt intressant. Arbetet har behövt ske under tidspress vilket har gjort att begränsningar 

har varit mycket nödvändiga och då är jag framförallt nöjd med att jag inte intervjuade fler 

lärare. Materialet hade blivit för stort att gå igenom med lite tid. En fördel med mina intervjuer 

var att jag var bekant med många av dem sen innan vilket gjorde att jag kände mig bekväm i 

min intervjuposition. Det gjorde att samtalen flöt på bra och utan att det kändes obekvämt, 

utifrån mitt perspektiv. Dock kunde det bidra till att vissa intervjuer kom ifrån ämnet då och då. 

Jag hade eventuellt behövt okända respondenter eller en bättre intervjuteknik för att kunna 

undvika detta.  
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Ett avseende i studien kan ses utifrån två synvinklar, som något positivt respektive negativt och 

det var att materialet blev allt för stort. Det var inte möjligt att få med allt material då det inte 

fanns tillräckligt med tid. Anledningen till att det blev för mycket att bearbeta kan bero på min 

intervjuguide med breda frågor. Jag fick inte några konkreta och direkta svar och det gjorde 

även att bearbetningen blev svår att analysera. Jag fick inte reda på hur eller varför de jobbar 

som de gör. Jag kanske hade behövt fler följdfrågor men å andra sidan kanske det hade varit 

ännu svårare att få ihop ett resultat då. Om jag skulle göra om uppsatsen hade jag behövt 

formulera om frågorna på ett annat sätt och på så vis smalna av intervjun. Jag tror dock att det 

är svårt att skala ner på något som är ett brett ämne vilket ledarskap är och som redan hade 

blivit nedskuret fler gånger. I slutändan fick jag ändå ett tolkningsbart material som gick att 

jämföra och som förmodligen hade det kunnat användas till två uppsatser. Detta var därför det 

var viktigt för mig att begränsa problemområdet och där av storleken på urvalsgruppen. Urvalet 

av respondenter var dock tillräckligt då jag fick svar på det jag sökte och därför anser jag att 

materialet innehåller en bra grund för den omfattningen av mitt arbete.  

 

Något jag hade önskat hinna med och som var min tanke från början var att göra kompletterande 

observationer. Med detta ville jag kunna jämföra och styrka min insamlade data och få en mer 

objektiv syn på respondenternas svar. Jag kan spekulera i att det hade gett studien ett annat djup 

eller en annan bild. Återigen på grund av tiden valde jag endast intervjuer. Vid intervjuerna var 

jag noga med att låta respondenterna prata till punkt för att vara noggrann med att inte avbryta 

deras formuleringar. Detta var viktigt för att kunna få ett ärligt material och givetvis för att inte 

störa respondenterna. Det svåra med att bearbeta materialet sedan var att jag inte ville göra fel 

eller tolka för mycket. Jag ville inte heller generalisera eftersom att alla respondenter är olika 

individer, de formulerade sig olika och har olika synsätt och därför är det ett svårt metodval. 

Jag kan inte heller veta om de ville försköna sina uttalanden eller rikta intervjuerna åt ett håll. 

Sedan är det även en liten del av alla idrottslärare som fick frågorna ställda och då visar inte 

resultatet den omfattande bilden av ledarskapet i idrottshallen. Därför kan jag inte veta om 

materialet kommer att stämma överens med andra studier.  

 

Under uppsatsen gång fick jag lov att göra om stora delar i resultatet då det var svårt att se det 

som trovärdigt. Efter en omstrukturering så kunde jag på nytt analysera och strukturera om 

resultatdelen. Jag fick då med fler citat vilket gjorde att jag kunde styrka slutsatserna på ett 

bättre sätt. Detta gjorde studien mer tydlig och mer tillförlitlig och det gick att se ett slut på 

arbetet.  
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6.3 Framtida forskning 
 

Med några avslutande ord vet jag nu att det finns mycket forskning och material kring läraryrket 

och kring ledarskap som gör relevans för studien. Något jag dock upptäckte under uppsatsen 

gång var att jag blev mer och mer nyfiken på att se resultatet utifrån elevernas perspektiv. Det 

hade varit intressant att ta reda på hur elever uppfattar sin lärares ledarskap och hur de tror eller 

tycker sig vilja bli ledda i sin undervisning.   
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Samtycke: Respondenten får hoppa över frågor som inte önskar samt avsluta intervjun när 

som helst.   

Tycker respondenten att det är okej att intervjun spelas in? 

Nyttjande krav: Det kommer att göras en sammanställning av intervjun och om respondenten 

är intresserad så får den ta del av rapporten. 

Studien är konfidentiell, när intervjun är gjord så ska inget kunna kopplas till respondenten 

som blivit intervjuad eller dess arbetsplats. 

 

Inledande frågor 

Ålder? 

Varför ville du bli idrottslärare? 

Hur många år har du jobbat med detta? 

 

Tema 1: ledarskap 

Inledningsvis skulle jag vilja diskutera om ledarskap i klassen och undrar då: 

1. Hur uppfattar du ditt eget ledarskap?  

Följdfråga 1: Brukar det vara du som bestämmer i undervisningen? 

Följdfråga 2: Föredrar du att eleverna ska ha stort utrymme för att fatta egna beslut? 

 

Tema 2: pedagogiskt ledarskap 

Ett pedagogiskt ledarskap kan kännetecknas genom några nyckelord. Jag har utgått från åtta 

stycken funktioner.  

2. Skulle du kunna lyfta fram vad som är viktigast för dig i ditt ledarskap vad gäller 

följande? 

 

2a Hur hanterar du som ledare konflikter? 

En tvist, motsättning eller sammanstötning. En spänning mellan individer. Oförenligheter 

inom en och samma individ eller i grupp.  

2b Vad innebär tydlighet för dig i relation till ditt ledarskap? 

Sätta upp mål, planering 

2c På vilket sätt samarbetar du med dina elever när ni t.ex. planerar något? 
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2d Vad betyder initiativförmåga för dig i ledarskapssammanhang? 

2e Hur jobbar du som ledare med mål och målinriktning? 

Hur lägger du upp planeringen, vilka mål strävar du mot? Långsiktigt- kortsiktigt? 

2g Hur fattar du som ledare beslut i undervisningen? 

Problemlösare, resursfördelare 

2g När eller hur ger du konstruktiv kritik? 

Feedback  

2h Vad innebär lyhördhet för dig utifrån ett ledarskapssammanhang? 

Både lärare- elev känner att man bryr sig.  

 

3. Finns det någon av dessa punkter som du tycker är extra viktig? Varför? 
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Bilaga 2 
 

Informationsmail 

 
Hej! 

Jag heter Julia och läser min tredje termin på Karlstad universitet till idrottslärare och ska nu 

påbörja min första uppsats. Uppsatsen handlar om ledarskap, hur du som idrottslärare ser på 

ditt ledarskap. 

 

Jag vill ha din hjälp för att kunna få svar på mina frågor. Intervjun kommer ta cirka 45 

minuter. Återkom gärna med en tid som passar dig som jag kan komma på besök. Jag hade 

varit oerhört tacksam om du kunde hjälpa mig med min studie.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Julia Gustafsson 
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