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Sammanfattning  
 

Ledarskap är en huvudfaktor i dagens samhälle och i skolan. Ledarskap handlar om hur 

läraren hanterar den socialpedagogiska situationen i klassrummet, d.v.s. lärarens sociala 

relation till klassen och elevernas relationer till varandra i undervisnings- och lärprocessen 

 

Syftet med det arbetet är att undersöka idrottslärares syn på ledarskap i de åländska skolorna 

samt att undersöka vilka faktorer som kan påverka deras ledarskap. 

 

Det som idrottslärarna anser vara goda ledaregenskaper hos en lärare är bland annat att de är 

trygga i sig själva som person, organiserade, målmedvetna och ärliga. De anser att faktorer 

som ekonomi, material, normer och tid kan påverka deras ledarskap och undervisning. 

 

Ledarskap kan ofta vara krävande och som ledare kan du få ta itu med mycket problem som 

kan uppstå under vägen som till exempel konflikthantering. Att leda andra är roligt men också 

väldigt utmanande många gånger och framför allt ska man komma ihåg att det ger otroligt 

mycket tillbaka. 
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1 INLEDNING 
 

Det jag har valt att fokusera på ledarkapet i idrottssalen på Åland. Jag vill också undersöka 

hur ledarskapet tillämpas i undervisningen hos idrottslärare. Detta vill jag göra för att jag 

tycker det är viktigt att man som lärare vet vilket ledarskap man använder för att uppnå målen 

i läroplanen på individnivå för eleverna. Ett personligt intresse ligger i ledarskap för att jag 

tycker det är fascinerade med hur en person kan leda och organisera en grupp.  

 

Under min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) har jag varit med observera samt reflekterat 

kring hur lärarna har använt sitt ledarskap. Min erfarenhet från VFU och under utbildningen 

är att det finns många olika åsikter, och utföranden av ledarskap. Jag ville därför utifrån mina 

egna observationer ta reda på vilken syn idrottslärare på Åland har på ledarskap.  

 

I den här undersökningen har jag valt att intervjua fyra åländska idrottslärare för att se vad de 

har för åsikter ledarskap samt observera om deras ledarskap.   

 

Ledarskapet har sedan urminnes tider alltid varit viktig men idag med lågkonjunkturen i 

världen blir ledarskapet en ännu mera viktig faktor. Den blir betydelsefull för samhället och 

den utvecklas bara mer och mer. Samhället behöver struktur och ordning. Därför är det 

speciellt viktigt med ett bra ledarskap i skolan, som idag ska uppfostra dagen ledare och 

ministrar 
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1.1 Bakgrund 

 

Grunden för dagens grundskola lades bit för bit under 1900-talet. För det första halverades 

kristendomsundervisning och katekesen togs bort. Gymnastiken och räkning fick mer plats 

och hembygdshistoria tillkom.  Skolans idéer utgick från Commenius, Pestalozzi och Dewey. 

Den tyska arbetsskolans pedagogik, som utgick ifrån att ”lära genom att göra”, blev en 

förebild som utvecklades under begreppet aktivitetspedagogik under 1920-30 talen. Strävan 

var att sätta eleven i centrum.
1
 

 

Arbete med den demokratiska skolan kom att lyfta fram även lärare som individer. Läraren 

skulle ha stor frihet att själv söka sig fram till metoder som passade henne eller honom bäst, 

och därigenom fylla sin uppgift på ett personligt sätt.
2
 Huvudansvaret för skolans utveckling 

ansågs ligga hos lärarna genom deras kvalifikationer, lämplighet och intresse i yrket. Tack 

vare den förnyade åländska läroplanen har lärare och skolledare definitivt fått mera ansvar för 

lokal utveckling och lärare är tänkta att delta i formuleringen av mål etc. Man kan även se att 

genom skolans expansion, ökad volym, formalisering och komplexitet att de tillsammans 

skapar ett argument att behovet av ledarskap och samarbete är ytterst viktigt. Både ledarskap 

och samarbete har vuxit fram idag som outgrundliga och naturliga fenomen som visar att det 

är de som gäller i 2000 talets goda skola. 
3
 

 

Ledarskap är en av de viktigaste faktorerna som påverkar inlärning, arbetsklimat och 

grupprocesser i klassrummet. Ledarskap är mycket avgörande och drivande. Läraren måste 

organisera arbetet så att den enskilda eleven får det så bra som möjligt både när det gäller 

inlärningssituation och den sociala situationen i gruppen. 

1.2 Ledarskap 

 

Ledarskap är ett oerhört viktigt inslag i samhället idag och varje individ tillämpar sig sin egen 

ledarstil. För detta ändamål måste en lärare besitta tre olika kompetensområden:  

 

1. Ämneskompetens- kunskap om begrepp om, fakta och teorier i undervisnings ämne ur 

såväl samtida som historiskt perspektiv, erfarenhet av forskning och 

kunskapsutveckling inom dessa ämnen ersätta med förmåga att kritiskt granska ny 

kunskap inom ämnena. 

2. Didaktiskt kompetens – att kunna planera, genomföra och utvärdera undervisningen 

med avseende på val av innehåll (vad?), val av metod (hur?) och skälen till dessa val 

(varför?) 

3. Ledarkompetens – att kunna organisera och leda skolklassen som arbetande kollektiv: 

hantera frågor om disciplin, ordning och elevomsorg, gruppera elever för olika 

arbetsuppgifter och interaktionsmönster, individualisera elevers arbete och lärande.  
4
 

 

                                                 
1
 Tillberg, U. 2003. s. 21 

2
 Tillberg, U. 2003. s. 21 

3
 Tillberg, U. 2003. s. 21 

4
 Stensmo, C. 1991. s. 7 
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Ämneskompetens kan ses som en delmängd av den didaktiska kompetensen. Resonemanget 

kan byggas ut om vi lägger till att lärarna kan vara antingen mer offensiva (intentionella) eller 

mer defensiva (reaktiva) i sitt förhållningssätt genom att studera Carlgrens modell så kan man 

finna dessa faktorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1. Modell över lärarens strategier. Cliff Turney skriver om de fem ledaruppgifterna i 

klassrummet 

 

1. Planering som innefattar: att söka visioner och formulera skolans/klassens uppdrag; att 

utveckla policy och sätta mål; att konstruera program: att beräkna och anskaffa 

resurser samt att modifiera policy och planer. 

2. Kommunikation som innefattar: utveckling av kommunikationssystem; konsultation 

med individer och grupper; utveckling av kommunikativa färdigheter samt hantering 

av problem 

3. Motivation son innefattar: att uppmuntra engagemang; stärka 

undervisningsbetingelser; stödja individer och grupper samt fostra klimat och moral. 

4. Organisera som innefattar: utveckling och modifiering av organisationsstrukturer; att 

orientera elever och föräldrar och etablera höga förväntningar; fördela uppgifter och 

delegera ansvar; samordna bidrag från individer och grupper. 

5. Kontroll som innefattar; etablering av måttstockar; påverkan på prestationer; 

övervakning och utvärdering; initiering av korrektiva handlingar
5
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Turney, C. 1992. s. 3 
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Figur 2. Lärarens/ledarens fem ledaruppgifter i klassrummet.
6
 

 

Utgår man från ledarskapskompetensen finns det fem olika uppgifter som läraren skall 

kontroll över i en slags ledarskapskontext. 

 

Det finns flera olika teorier om ledarskap men i praktiken arbetar ofta en ledare i huvudsak 

efter en teori med större eller mindre inslag av andra teorier. Vilken teori som väljs beror på 

ledarens erfarenhet, vilken typ av ledare som eftersöks, i vilken kultur ledaren arbetar, på 

ledarens personlighet och mycket annat. 
7
 

 

Tillsammans bildar dessa komponenter olika ledarstilar. Bland dessa ledarstilar har läraren 

antingen ett auktoritärt ledarskap, ett” låt-gå ledarskap” eller så har personen ett 

demokratisktledarskap.   

1.2.1 Auktoritärt ledarskap 

 

Vid ett auktoritärt ledarskap karaktäriseras i allra högsta grad av dominans och 

maktfullkomlighet. Alla beslut fattades av ledaren. Ledaren bestämde arbetsuppgifter och 

samarbets- och gruppkonstellationer.
8
 En auktoritär ledare tillåter inte att någon ifrågasätter 

som befattas Hon/ han skapar ett tryck på de underställda, och ofta uppkommer en 

”hackordning” i gruppen. Det innebär att underordnade ledare i sin tur leder lika auktoritär. 

Den auktoritära ledaren har behov att hävda sig själv och är intolerant mot andra. I 

Skandinavien där eleverna fostras uppmuntras inte det auktoritära ledarskapet. En auktoritär 

ledare bör inte blandas ihop med en ledare med auktoritet. Att ha auktoritet betyder att man 

har ett anseende. Ett förtroende att leda andra.
9
  

                                                 
6
 Stensmo, C. 2001. s. 15 

7
 Stensmo, C. 2001. s. 16 

8
 Wikberg, E. 1998. s. 26 

9
 Stensmo, C. 2001. s. 17 
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1.2.2 Låt- gå ledarskap 

 

En ”låt-gå” -ledaren klarar ofta inte av rollen som ledare Resultatet blir att de underställda gör 

som de själva vill. Låt – gå –ledaren är svag och vågar inte motsätta sig beslut som de 

underlydande fattar.
10

 Ledarskapet kanske inte ens är valt, utan har uppstått till följd av 

ledarens egna brister. Möjligtvis har personen försökt vara en demokratisk ledare men inte 

klarat av det. Andra låt – gå –ledare kan medvetet välja att ”leda” en grupp på detta sätt för att 

avsiktligen låta de underställda under mer oorganiserad former ta ansvar för verksamheten. I 

en grupp ledd av en låt – gå –ledare skapas ofta osäkerhet och den elev som tar för sig mest 

klarar sig längst.  En låt – gå –ledare är ovanlig i dagens samhälle.
11

 

1.2.3 Demokratiska ledaren 

 

Ordet demokrati är ett grekiskt ord som betyder folkstyre, eller med andra ord att alla får vara 

delaktiga vid beslutsfattningen. En demokratisk ledare accepterar sin ledarstil, fattar de 

nödvändiga besluten men samarbetar med medarbetarna och tar hänsyn till allas åsikter. En 

demokratisk ledare bör vara en auktoritet och våga fatta även obekväma beslut, samtidigt som 

personen har de underställdas förtroende att göra det.  

Även om ledaren har det övergripande ansvaret vågar individen fördela ansvaret samt låta 

andra inom organisationen fatta beslut. 
12

 

 

Den demokratiska ledaren sprider en känsla av säkerhet, och de som leds upplever frihet. 

Ledaren framkallar kamratskap och höjer sig inte över de som leds utan ser dem som 

jämställda, alltså ”lika bra” Delegering att låta andra bli delaktiga i ansvarsfulla 

arbetsuppgifter. 

1.2.4 Manligt och kvinnligt ledarskap  

 

Vissa egenskaper sägs vara mer uttalade hos manliga ledare, andra hos kvinnliga ledare. Detta 

har att göra med våra traditioner, vår kultur och vår syn på könsroller. De tillskrivna 

egenskaperna är inte heller något som är till nackdel vare sig för män eller vare sig för 

kvinnor. Enligt Liselotte Ohlsson ”har man en stark, positiv egenskap kan den vara av stor 

resurs i ledarskapet framför allt om man anstränger sig för att utveckla de mindre 

framträdande karaktärsdragen.”
13

 Individen bör tänka på vilka egenskaper man har, vilka 

som krävs för utveckling, och att förbättra såväl de starka som de svaga egenskaperna och att 

omge sig med medarbetare som kan hjälpa en att komplettera.
14

 

 

 

                                                 
10

 Wikberg, E. 1998. s. 27 
11

 Stensmo, C. 2001. s. 18 
12

 Stensmo, C. 2001. s. 18 
13

 Ohlsson, L. 2003. s. 73 
14

 Ohlsson, L. 2003. s. 76 
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Detta är exempel på egenskaper som anses framträdande hos manliga ledare:  
 

Tabell 1. 

Bestämd Dominerande 

Tävlingsinriktad Oberoende 

Beslutsam Resultatinriktad 

Självhävdande Kraftfull 

 

Detta är exempel på egenskaper som anses framträdande hos kvinnliga ledare: 
 

Tabell 2. 

Lyhörd Förstående 

Samarbetsinriktad Försiktig 

Mjuk Omvårdande 

Relationsorienterad Intuitiv (Instinktiv) 

 

Ledarrollen är ett förhållningssätt som man förmedlar gentemot de man leder, den 

organisation man tillhör och de uppgifter och resultat man arbetar utifrån och inför . Att inta 

ett förhållningssätt innebär att man kanske måste agera i sin roll som ledare, utan att för den 

skulle spela en roll, gå utanför sig själv och sina ramar. 

Manligt och kvinnligt ledarskap är ofta ett ämne för debatt, utan att överdramatisera det hela 

kan man konstatera att vissa karaktärsdrag är vanligare och tydligare hos manligare ledare 

andra bland kvinnliga ledare. Dessutom visar det att både män och kvinnor ser olika på sitt 

ledarskap och sin roll som ledare. 

1.2.5 Att leda andra 

 

Målet att vara ledare är att nå resultat via andra människor.  

För att sätta dig in i arbetet som ledare måste man som ledare ställa sig frågorna:  

- Vilka ska ledas? 

- Till vad ska de ledas? 

- Hur ska de ledas? 

Ledaren avgör sedan från sin filosofi, sin ledarroll och sina erfarenheter hur målen ska 

uppnås. Det ledaren måste ta i beaktning är:  

- Gruppens storlek 

- Gruppens erfarenhet (nybörjare eller avancerad?) 

- Ålder på gruppens deltagare (barn, ungdomar eller vuxna?) 

- Sin egen erfarenhet 

- Målet mot vilket du leder gruppen (samvaro, tävlingsframgång, engagemang?) 

- Omgivande miljöer (utomhus eller inomhus, oroligt eller lugnt?)  

- Hur mycket tid det finns att tillgå 

- Hur många gånger de ska leda individen eller gruppen 

- Hur stort utrymme du som ledare har  

- Vilket material och övriga resurser ledare har tillgång till 

- Eventuella medarbetare 
15

 

                                                 
15

 Ohlson, L. 2003. s. 24 
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Att dela ansvaret med andra kan vara stimulerande men också vara mycket krävande. För att 

underlätta det gemensamma arbetet krävs att samtliga ledare som ingår i organisationen har en 

genensam grundsyn. Med detta menas att mål och planering för verksamheten är framtagna av 

alla ledarna tillsammans.  Dessutom krävs ett gemensamt engagemang för att ledarnas 

samarbete ska vara lyckas. Alla ledarna måste få ta del av ansvar, information och 

beslutsfattning.
16

 

1.2.6 Problem med att leda andra 

 

Alla ledare stöter på olika slags problem varje dag bland annat är konflikter som tillhör 

ledarens vardag. Erfarna ledare kan se konflikter som utmaningar, medan konflikter för den 

oerfarne ledaren kan orsaka osäkerhet i individens ledarskap. För att ledaren ska kunna veta 

att personen arbetar på rätt sätt kan hon/han vända sig till andra ledare. Idag kan man till 

exempel vända sig till organisationer.
17

 

 

Ledarskapet är ofta ganska ensamt och arbetet är ofta mycket tidskrävande vilket kan leda att 

familjen och socialt umgänge åsidosätts och som ansvarig är det lätt att få skulden vid 

motgångar. 

1.2.7 Fördelar att leda andra 

 

I Sverige gjordes en statlig offentlig utredning om ledarskap i skolan. Den hette Skolans  
ledningsstruktur – Om styrning och ledning i skolan. Själva undersökningen gick ut på varför 

vissa skolor var mer framgångsrika än andra. Det visade sig att det var sex faktorer som var 

avgörande för detta. (Undersökningen var att se varför vissa skolor var mer framgångsrika än 

andra)  
Detta var de sex faktorerna: 
 

1. Ett aktivt och hela tiden pågående arbete med värdegrunden.  
2. Stark fokusering av elevernas behov och förutsättningar och deras arbete och  
motivation.  
3. Stark resultatorientering.  
4. Stora förväntningar på eleverna.  
5. Gemensamt arbete, utveckling och ansvar.   
6. Engagemang i mål- och uppföljningsarbete och intresse av att få  
sin verksamhet utvärderad 

18
  

  
Enligt undersökningen är dessa faktorer i mycket hög grad kopplade till det ledarskap som 

råder såtillvida att ledarskapet i skolan är till för att skapa mening och motivation för 

eleverna.  
 

                                                 
16

 Stensmo, C. 2001. s. 46 
17

 Wikberg, E. 1998. s. 56 
18

 Net 2: SOU 2004:116 s. 93- 96 
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1.2.8 Samhälle och ledarskap 

 

Då ledarskapet i klassrummet utövas inom ramen för en kontext som utgörs av det omgivande 

samhället, skolan och dess kultur samt klassrummet, menar Duke (1982) att det finns sju 

samhällsfaktorer som påverkar lärarens ledarskap i klassrummet. Dessa är: 

 

1. Teknologi: Verksamheten och ledarskapet i klassrummet påverkas av skolans yttre form 

(byggnadsstil, utsträckning och antal våningar) skolgårdens utformning, samt den inre 

planlösningen (klassenrummens storlek och utformning, korridorer, matsal, 

elevutrymmen etc.) och skolornas tekniska utrymmen. 

2. Juridik: Verksamhet och ledarskap i skolan styrs av särskilda lagar (skollag, 

skolförordning och skolplikt) och allmänna lagar (brottsbalk, lagar om rättsövergrepp, 

diskriminering, sekretess etc.) samt övernationella principer som t.ex. FN:s barnstadga 

och stadgor om de mänskliga rättigheterna. Domstolar kan påverka frågor som rör 

disciplin, arbets- och ansvarsfördelning sam beslutfattandet i klassrummet. 

3. Politik: Staten styr verksamheten och ledarskap i skolan genom lagstiftning, läroplaner, 

resurstilldelning och nationella utvärderingar. Kommuner styr genom beslut om 

skollokaler och deras användning, lokala skolprogram, resursfördelning, tjänstetyper 

och tjänstetillsättningar, utvärderingar och inspektioner. Fackliga förhandlingar mellan 

arbetsgivare och personalorganisationer påverkar skolan.  

Det politiska (nationella, lokala och fackliga) klimatet vid en viss tidpunkt har 

inflytande över verksamhet och ledarskap i klassrummet. 

4. Ekonomi: De ekonomiska och materiella resurserna styr verksamheten och ledarskap i 

skolan. Resurserna är beroende av de nationella konjunktursvängningarna. En 

lågkonjunktur kan resultera i materiell knapphet indragningarna av lärar- och 

elevomsorgstjänster etc., vilket får återverkningar på verksamhet och ledarskap i 

klassrummet. 

5. Demografi: födelsetal och befolkningssammansättning inom skolans 

upptagningsområde påverkar verksamhet och ledarskap i skolan. Social skiktning 

(tjänstemanna och arbetarområden) inom ett lokalsamhälle, invandring och etiska 

grupper påverkar verksamhet och ledarskap i klassrummet 

6. Ekologi: Klimatet och den fysiska omvärlden påverkar verksamhet och ledarskap i 

skolan. Om skolan ligger i ett urbant eller ruralt område, tillgången till natur resurser 

och utflyktsmål, väderväxlingar etc. påverkar verksamhet och ledarskap i 

klassrummet. 

7. Kultur: Om världens värderingar och normer, massmedia, religion, individualistisk eller 

kollektiv (politisk) orientering, föräldraengagemang etc. påverkar verksamhet och 

ledarskap i skolan. Om närsamhället är homogent eller mångkulturellt påverkar 

verksamhet och ledarskap i verksamheten. 
19

 

                                                 
19

 Duke, D. 1982. s 65-67 
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1.3 Förankring i styrdokumenten 

  
I arbetes inledande skede utgick jag från dessa citat från den åländska läroplanen vilket var ett 

bra stöd för kommande undersökning. Läroplanen av idag, åländska läroplanen, har en mer 

humanistisk och demokratisk syn på relationen mellan lärare och elev. Där står det att läsa: 

 

“För att varje elev ska kunna utvecklas enligt sina individuella intressen, förutsättningar och 

framtida behov skall undervisningen organiseras på ett ändamålsenligt sätt med pedagogiska 

grupperingar där varje elev får respons för sitt arbete och sina tankegångar” 

 

“Uppläggningen utgår från en tilltro till lärarnas pedagogiska kompetens och de lokala 

beslutsfattarnas utbildningspolitiska vilja och förmåga att utveckla det praktiska skolarbetet." 
20

 .   

 

Förutsättningen för att uppnå detta ställer krav på pedagogens ledarkompetenser.  

 

"Läraren skall sträva till att välja sådana undervisningsformer och arbetssätt att alla elever får 

uppleva att de lyckas väl i sitt skolarbete och att de lär sig på ett insiktsfullt och självständigt 

sätt" 
21

  

 

“Miljön skall stöda en växelverkan och dialog mellan läraren och eleven och mellan eleverna. 

Ansvaret för att upprätthålla en sådan atmosfär ligger såväl på läraren som på eleven.”
22

 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med det arbetet är att undersöka åländska idrottslärares syn på ledarskap i Mariehamns 

skolor samt att undersöka vilka faktorer som kan påverka deras ledarskap. 

1.5 Frågeställningar 

I detta arbete har fokus lagts på följande tre frågeställningar: 

 

1. Vad bör idrottslärarens ledarskap vara enligt åländska idrottslärare?  
 

2. Vilka faktorer anser idrottsläraren kan påverka deras ledarskap och dess utveckling? 

 

3. Vad finns det för skillnader på ledarskap hos det kvinnliga och manliga idrottslärarna på 

Åland?   

                                                 
20

 Net1: Åländska läroplanen. 2006. s.28 
21

 Net1: Åländska läroplanen. 2006. s.11 
22

 Net1: Åländska läroplanen. 2006 s.13 
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2 METOD 
 

I detta avsnitt kommer jag att så utförligt som möjligt beskriva mitt val av metod och urval, 

arbetsprocessen samt hur jag valt att analysera mitt datainsamlade material.  

2.1 Urval 

 

I kommunen Mariehamn finns det sju idrottslärare och jag hade turen att få tag på fyra av dem 

som hade tid att ställa upp för intervju och observation. Så istället för urval kan man säga 

rekrytering till mitt arbete.  Jag valde att intervjua två manliga idrottslärare samt två kvinnliga 

idrottslärare för att få jämställt syn på ledarskap som möjligt. En lärare har bara jobbat på 

gymnasienivå hela sin yrkeskarriär, en kvinnlig har bara jobbat på årskurs 1-9 och de andra 

två, en manlig och en kvinnlig idrottslärarna har jobbat med årskurs 1-9 samt några år på 

gymnasienivå. Alla lärare kommer från Åland, Mariehamn för att där finns det 

gymnasieskolor samt att grundskolan har ett större utbud av idrottslärare. Jag valde bort 

skolorna på landet för att idrottslärartjänsten kan vara väldigt diffust på vissa skolor. Därför 

valde jag kommunen Mariehamn där det finns klara idrottslärartjänster. De idrottslärare som 

valts till denna undersökning har alla jobbat olika länge som lärare. Detta för att få en 

spridning av erfarenhet av ledarskap. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att använda intervjuer och för att få ett 

tydligare svar på frågeställningarna har jag valt att göra observationer. För att kunna ta reda 

på lärares åsikter och upplevelser från undervisningen ansåg jag att intervju var den bästa 

metoden för min studie. Jag har under intervjun använt mig av en bandspelare som har spelat 

in intervjun, därefter har jag transkriberat intervjuerna. Vid intervjuerna kunde jag då få mer 

uttömmande svar genom att ställa följdfrågor och då klargöra de svar som annars kan 

misstolkas 
23

. Det jag har använt mig av är en kvalitativ intervjumetod som dels menas att 

man ska upptäcka, förstå, lista ut innebörden eller egenskapen hos någonting. I mitt fall om 

ledarskap. Målsättningen med en kvalitativ intervjumetod är att identifiera eller upptäcka 

ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder.
24

 Vid 

den kvalitativa intervjun använder sig av ett standardiserat intervjuförfarande. Frågorna med 

vidhängande svarsalternativ måste vara lika för alla individer som man intervjuar. Dessutom 

eftersträvar man att skapa likartade intervjuförhållanden som möjligt för alla som intervjuas. 

Det standardiserade förfarandet förutsätter att intervjufrågorna är begripliga. Frågorna skall 

dessutom ha samma innebörd för alla intervjupersoner.  

 

Jag använde mig av mig av ostrukturerade frågor med en låg grad av standardisering. Jag 

valde den låga graden av standardisering för att jag inte skulle påverka intervjuerna så mycket 

utan det skulle styras efter intervjupersonen. Alla idrottslärare fick 13 likadana frågor. Där 

efter har jag ställt följdfrågor och dessa följdfrågor kan ha varierat beroende vilket svar den 

intervjuade idrottsläraren har gett. 

 

 

 

                                                 
23

 Johansson, B, Svedner, P-O. 2006 s. 33 
24

 Svensson, P. Starrin, B. 1996. s. 54 
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Skulle jag ha valt mer strukturerade frågor till lärarna så kunde det ha funnits en risk att 

svaren av lärarna skulle ha liknat varandra och jag skulle därefter ha missat viktig 

information. Om jag inte hade ställt följdfrågor skulle jag förmodligen också ha missat viktiga 

åsikter och svar från idrottslärarna. Därför ansåg jag att det bästa var att använda mig av 

ostrukturerade intervjuer.  

 

Vid de fyra observationerna av idrottslärarens lektioner har en öppen observation. Med öppen 

observation menas att undersökningen där deltagaren vet om och har accepterat att man 

fungerar som observatör. De är införstådda med att man gör en kartläggning av vissa faktorer 

som rör gruppens sätt att fungera. I den öppna observationen har jag deltagit passivt för att jag 

ansåg skulle jag ha deltagit aktivt skulle min resultatdel i observationen säkerligen blivit 

inkorrekta.  

2.3 Procedur 

 

Jag sökte upp information om de olika skolorna på internet. Utav det fick jag fram vilka 

idrottslärare som jobbade på respektive skola. Jag tog kontakt med lärarna via mail och där 

efter fick respondenten välja tid och plats. Trots (2005) skriver att det är viktigt att det inte 

finns några lyssnare eller åhörare under intervjun. Miljön ska vara så fridfull som möjligt och 

att den intervjuade ska känna sig trygg i miljön.
25

 Eftersom idrottslärarna själv valde plats 

utfördes intervjuerna i respektive lärares arbetsrum vilket jag tycker var en bra plats där 

idrottslärarna kände sig trygga och inga andra störningsmoment fanns. Jag valde att skicka ut 

intervjufrågorna innan jag intervjuade lärarna för att jag ansåg att de skulle ha tid att fundera 

kring svaren på frågorna. Jag skickade ut intervjufrågorna för att jag hoppades att på så sätt få 

mera utvecklade och djupa svar. Om jag inte hade skickat ut frågorna innan intervjun hade 

risken för att svaren hade blivit korta och konkreta rätt hög och sedan kunde svaren blivit rätt 

liknande av alla idrottslärare. Efter insamlat material har det bearbetats.  

 

Vid utformandet av intervjufrågorna har jag utifrån tidigare forskning samt från inläst 

litteratur gjort intervjufrågor. Mina frågeställningar ligger som grund till mina intervjufrågor. 

Inför varje intervju berättade jag kortfattat om ämnet och mitt syfte med studien. Jag 

poängterade att intervjuerna var helt anonyma och att det inte på något sätt går att spåra dem 

till lärarna. Jag frågade även om det gick bra att spela in intervjun på en bandspelare och det 

hade ingen lärare något emot. Intervjun fortgick genom att jag ställde intervju frågorna som 

jag ville ha svar på men ställde också följdfrågor beroende på svaren. Intervjun baserades 

mestadels på att jag och idrottslärarna skulle diskutera kring ledarskap, men som stöd i 

diskussionen hade jag halvstrukturerade frågor till hjälp. Det var jag som intervjuade och 

ställde frågorna i tur och ordning. Beroende på svararen de gav så ställde jag följdfrågor. Efter 

intervjuerna satte jag mig ner och transkriberade intervjuerna så att jag fick all information på 

papper. Att ha intervjuerna på papper tycker jag gör det mer överskådligt och lättare att 

analysera intervjuerna.  

 

Fördelar med att intervjua med en bandspelare är att jag kunde koncentrera mig mer på vad 

som sades och på den intervjuades kroppsspråk då jag endast behövde anteckna stödord och 

andra detaljer som jag ansåg som viktiga. Nackdelar med en bandspelare är att det kan bli ett 

störningsmoment för den som intervjuas och att tekniken kan fungera dåligt.  

 

 

                                                 
25

 Trost, J. 2005. s. 33 
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När jag har observerat läraren under en lektion fick läraren återigen bestämma vilken lektion 

jag fick komma och observera. När väl observationen skedde fick jag först presentera mig för 

klassen och därefter berättade jag lite kort vad jag gjorde där och vad jag skulle göra under 

deras lektion. Jag försökte även påpeka att de inte skulle bry sig om mig under lektionen och 

att de skulle bete sig som att allt var som normalt under en idrottslektion vilket de gjorde.  

Vid observationen av idrottslärarna har jag utgått från intervju frågorna och därefter, har jag 

haft som utgångspunkt att hur styrande läraren är under lektion, hur mycket information i 

olika moment som individen ger, hur idrottsläraren utreder saker och ting under lektion, hur 

stödjande läraren är i olika situationer exempelvis ger feedback, sedan hur aktiv läraren är och 

slutligen hur personen tog ledarfunktionen. Dessa faktorer är numrerade från en skala 1-10  

varav jag till min hjälp har haft påståenden och andra påståenden om ledarskap som gjorde att 

det var lättare för mig att se vad jag skulle observera hos lärarna. Detta går att se i bilaga 1. 

2.4 Reliabilitet och validitet 

 

Det som beskriver värdet av undersökningen är validitet och reliabilitet. I kvalitativa 

intervjuer strävar man efter att komma åt och att få veta vad den intervjuade menar i sina svar.  

Även om det är svårt att mäta reliabilitet och validitet i den kvalitativa studien så måste man 

ändå kunna bevisa att mina data och analyser är trovärdiga (Trost 2005). Idéerna om 

reliabilitet och validitet kommer från den kvantitativa forskningsmetoden. Reliabilitet står för 

tillförlitlighet och vissa menar att en mätning med reliabilitet vid en viss tidpunkt ska ge 

samma resultat vid en förnyad mätning. Det kan därför vara svårt att kunna mäta reliabilitet 

och validitet i den kvalitativa intervjustudien. Reliabiliteten i mitt arbete bör alltså ses i sitt 

sammanhang, att jag har tolkat resultatet utifrån intervjutillfället och vid observationen  

 

Med validitet menas att man mäter det som man avsett att mäta- det vill säga att 

undersökningen analyserar vad som skall undersökas. För att mäta validitet i denna 

undersökning kan man se om intervju underlaget samt observationerna är relevanta till mina 

frågeställningar. Om inte intervjuunderlaget och observationsunderlaget är riktigt påverkar det 

mitt resultat vilket kan leda till ett missvisande resultat.  

2.5 Analysmetod och bearbetning av materialet 

 
När intervjuerna är klara är det viktigt att man bearbetar, analyserar och tolkar dem enligt 

Trost (2005). När man analyserar separera man något i delar, man bryter ner samtalet och 

analyserar delar av det. Om man fokuserar på historian som berättades av intervjupersonen 

som en berättelse kan det göra att intervjuutskriften blir lättare att läsa. 
26

 

 

Enligt Trost (2005) anser att det kan vara praktiskt att särskilja tre steg i arbetet med data. 

Först samlar man in data. Nästa steg är att analysera insamlade data. 
27

Där skrev jag ned 

intervjuerna på papper så att jag fick dem i pappersformat så att det skulle vara överskådligt 

och lättare att analysera. Det sista steget är att tolka datamaterialet och visa att det intressanta 

verkligen är väsentligt för resultatet. När jag tolkat mitt material har jag läst igenom 

intervjuerna letat efter likheter och olikheter och sammanställt intervjuerna i kortare 

sammanfattningar vilket sedan har publicerats i resultatdelen.  

                                                 
26

 Trost, J. 2005. s. 23 
27

 Trost, J. 2005. s. 26 
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Den kvalitativa intervjun behandlades genom att det är uppfattningarna frikopplade från 

individen som är det intressanta. Vid undersökningen delades resultatet från intervjun in i 

teman med hjälp av citat från intervjuerna, där likheter söktes.  

 

Vid observation ska forskaren genom att titta, lyssna och fråga, skapa en bild av vad som 

händer och sker med undersökningsenheterna. Man ska på så sätt får fram det nätverk av 

handlingar och reaktioner mellan gruppmedlemmarna som kännetecknar det sociala system 

man undersöker. Metoden innebär att man antigen öppet eller dold deltar i eller finns i 

närheten av den grupp man undersöker. I mitt fall har jag varit dolt medverkande i lektionen. 

Man måste hela tiden göra anteckningar stickovis.  

När dagen är slut kan man sedan skriva ut dessa till fullständiga fältanteckningar. I denna 

observation som jag gjorde blev anteckningarna i en kolumn. Analysen av informationen 

följer i övrigt samma plan som för intervjuundersökningar. 
28

  

 

Först är observationsschemat uppdelat i fem huvudfaktorer därefter har varje huvudfaktor 

mera ingående kategorier som definiera huvudfaktorn och som har hjälpt mig i observationen 

av idrottsläraren. Så när jag har upptäckt att hon eller han har gjort nått som passar in på 

kategorierna har jag dragit ett ”streck”. Har de exempelvis fått 20 streck på en kategori så har 

de fått en 10 på en skala 1-10 Därefter har jag då kunnat se exempelvis hur styrande 

idrottsläraren var under en 45 min lektion eller hur informerande han/ hon varit.  

 

Så här ser bedömningen ut: 

 
  Tabell 3 

Antal 

”streck” 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-

14 

15-

16 

17-18 19-20 

Skala 1-

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Viktigt att påpeka att alla faktorer i observationen: Styrande, informerande, utredande, 

stödjande och aktiv har gett en medeltalssiffra till faktorn ledarskapfunktionen. 

 

                                                 
28

 Holme, I., Solvang B. 1997. s.110 
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3 RESULTAT 
 

Resultatet baserar sig på intervjuer och observationer av de idrottslärare som jag har intervjuat 

och observerat.  

3.1 Manlig idrottslärare 1 

 

Idrottslärare 1 är en manlig idrottslärare och har tagit sin idrottslärarexamen från idrottskolan i 

Stockholms universitet.  Den utbildningen var tre år och han blev då lärare i ämnet idrott och 

hälsa. Han har jobbat som lärare i ungefär 17 år på samma gymnasieskola. Det första som han 

ansåg att var en bra ledare, var att individen skulle vara trygg i sig själv och därefter kunna 

vara trygg i den metod som man använder. Sedan ansåg han det kunde bero på vilken uppgift 

du har som ledare att ”Jag tror att man måste hitta en ledarstil som passar för sig själv och 

vad man har som uppgift”. Sedan tycker han att ledarskapet måste hänga ihop med hurdan 

person man är. Det går inte att lägga på en mask varje morgon när man åker till jobbet, för att 

det går ju inte att var en annan person än vad man redan är. 

 

Som nyexaminerad lärare hade man en vision men man märkte snabbt att man måste 

kompromissa. Vissa saker undervisningen blev som man hade tänkt sig och andra saker blev 

inte alls som man har tänkt sig. Han hade ändå en tydlig bild om vad han ville bygga upp i 

skolvärlden. Man märker snabbt att det är många människor som man jobbar med och man 

måste snabbt anpassa sig efter förutsättningarna. Vilket gör att de mål som man hade efter att 

ha kommit ut ur utbildningsvärlden inte alltid fungerar praktiskt.  

Vissa saker blev bättre och vissa sämre. Det som den manlige idrottsläraren anser är jätte 

viktigt att läraren ska ha struktur men han påpekar att är man trygg i sin ledarroll så behöver 

man inte vara lika principfast. Detta beror på rutin menar han. Om han utgår från sig själv så 

är 45 min oerhört kort tid och vid början av sin karriär så skulle han ha in så mycket 

aktiviteter som möjligt den tiden. Idag så har han lärt sig att inte vara så principfast och kan 

mera bedöma vad som är viktigt i en lektion.  

 

Det som han kan tycka påverkar hans ledarskap är först och främst tiden eftersom han känner 

att han inte kan påverka alla elever som han skulle vilja göra. För det första har han bara 45 

min i veckan med varje klass vilket är för lite anser han för att kunna påverka så som han 

skulle vilja göra. Sedan kan begränsningen till både idrottssal, material och ekonomi påverka 

hans ledarskap. Men det är ändå han som person som står i idrottssalen och kan påverka 

eleverna. Sedan nämner han att ledarskapet kan påverkas av olika faser i ens eget liv. Till 

exempel: så var denna idrottslärare med om många knäoperationer vilket resulterade att hans 

aktivitet på lektionerna begränsades. Även menar han personliga upplevelser kan göra att man 

ser saker och ting med andra ögon, vilket självklart kan påverka ens eget ledarskap. Han kan 

vara en faktor som påverkar ledarskapet. Till exempel berättade han om när han hade gjort en 

knäoperation. När han tillbaka till undervisning kände han sig begränsad eftersom han inte 

kunde visa moment i till exempel uppvärmningen av en basket lektion.  
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Vid frågan om ledarskapet är annorlunda beroende klass. Så anser han det måste nästan vara 

så. Skulle alla klasser vara lika till sättet så skulle hans ledarskap vara ett och samma hela 

tiden. Det som blir svårast med ledarskapet när det är olika klasser, citerat från intervjun:  

 

”det svåraste med ledarskap är när du har en klass där det finns två motpoler. Du har ett gäng som vill och är 

jätte motiverade men andra delen vill inte göra någonting och vill inte alls röra på sig. Man vill ju att de som inte 

är motiverande rycker med det gäng som är motiverade. Men många gånger får du en grupp som en helhet och 

de som är motiverade får med de omotiverade. Då kan man börja tänja på gränserna. Man vågar testa på nya 

saker. Men vissa grupper handlar det om att bara få dem att bli motiverade att röra på sig. Så ja det är olika 

ledarskap beroende på gruppens dynamik.” 
 

Enligt den manliga idrottslärare 1 ledarskap ser han sig själv som rak, ärlig och strukturerad. 

Det han strävar efter är alltid att vara rättvis och omtyckt ledare. Sedan tycker han att 

ledarskap har lite med rutin att göra. En annan viktig del i hans ledarskap som han strävar 

efter är att ”Jag vill ju inte att folk lämnar bort ämnet pga av mig” 
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3.1.1 Observation 1 

Vid observation av manlig idrottslärare 1 har jag tittat på dessa faktorer i tabell 4.  
 

  Tabell 4. 

OBSERVATION 

 

Var styrande 

Leder: Styr, påverkargruppen. Visarvägen, får med sig 

andra. (13) 

Håller kvar: Ser till att gruppen fokuserar på det som 

skall göras och för tillbaka gruppen när den hamnat på 

sidospår (2) 

15 

Var informerade Informerar: Tillför information/kunskap som är nyttig 

för lektionen hurdant sätt. (13) 
13 

 

Var utredare 

Sätter normer: Klar gör och skapar enighet om normer 

och standards som skall följas i lektionen.(4)  

Letar efter: Tar reda på enskildas eller gruppens 

åsikter (6) 

10 

 

Var stödjande 

Feedback och uppmuntar. (12) 

Värderar: Diskuterar hur gruppen arbetar (1) 

 

13 

 

 

Var aktiv  

Sätterigång: Ser till att gruppen kommer igång med 

övningar, samlar gruppens uppmärksamhet mot 

uppgiften. (5) 

Harmoniserar: Minskar motsättningar, reder ut 

oenigheter, dämpar spänningar. (3) 

Granskar: Analyserar tankar, idéer och förslag för att 

se vad som fungerar och vad som är genomförbart. (6) 

 

14 

 

För att sammanfatta tabell 1 och hur jag uppfattade idrottslärarens ledarskap från en skala  

1-10.  

 

VAR STYRANDE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  I mycket hög grad  
 

VAR INFORMERADE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  I mycket hög grad  
 

VAR UTREDANDE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  I mycket hög grad  
 

VAR STÖDJANDE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  I mycket hög grad  
 

VAR AKTIV  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 I mycket hög grad  
 

TOG LEDARFUNKTIONER  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 I mycket hög grad  
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3.2 Kvinnlig idrottslärare 2 

 

Idrottslärare 2 är en kvinnlig lärare och hon har en idrottslärarexamens från GIH i Stockholm 

och har jobbat som lärare i 4 år. En bra ledare för henne är att ledaren ska vara målmedveten, 

individen skall veta vad hon/han gör och att det görs på rätt sätt.  

Sedan anser hon att en bra ledare får alla elever delaktiga. Det som hon märkte när hon 

började jobba var att det som sades i teorin inte alls funkade i praktiken. Hon hade inte tänkte 

så mycket vad hon hade för ledarskap utan funderade mycket kring hur man skall ta barnen, 

på vilket vis och hur. Ett citat från intervjun: ” Jag hade inte mycket tankar kring så här vill 

jag göra som ledare för man måste ändå anpassa sig efter vad man har som grupp” Efter 

dessa fyra år som lärare anser hon sig nog att hennes ledarroll har förändrats eftersom hon 

tycker att man utvecklas hela tiden. Hon menar att till exempel ”att man kan alltid lära sig att 

bli ännu mera strukturerad” 

 

De faktorer som påverkar hennes ledarstil är först och främst vad hon har för moral och 

normer som kan påverka. ”Vad som jag tycker är okej eller inte är okej, vad man säger och 

vad man gör, hur man är mot gruppen” Hon anser att ledarskapet ändras efter hurdan grupp 

man har men som person har man ändå samma ledarstil från grund och botten. Därefter 

anpassar man sitt ledarskap efter ålder och gruppdynamiken. Det hon tycker är viktigt är att 

”alla ska få känna att det lyckas och sedan att de får olika möjligheter där man vet att de 

utmanar de lite starkare eleverna. Men att de svaga eleverna fortfarande känner att de lyckas, 

så att man har lite olika alternativ de får ju inte vara för enkelt eller för svårt.  

Det är klart att man söker efter olika övningar, moment, uppgifter som passar för den gruppen 

man har eller den nivån man har och åldern. Så här beskriver hon sig själv som ledare  

 
”Jag tror att jag är ganska snäll, lite glad och skojig och det tror jag är bra att man har med sig. Så att man kan 

ha skoj tillsammans. Sedan hur man vill uppfattas är att man är rak och tydlig och att man ser alla lika, men det 

kommer ju alltid till det här med rättvis hur är man rättvis. Men att man tar alla elever på samma sätt. Sedan att 

man håller samma sätt och att man är konsekvent att man håller samma linje. Att barnen vet vad som gäller. 

Och som ledare att man har tydliga mål som skall göras under lektionen och att man får ut det till eleverna på 

ett bra sätt. Och att de känner att de är delaktiga och får uppmuntran.” 
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3.2.1 Observation 2 

 

Vid observation av kvinnlig idrottslärare 2 så har samma schema följts som övriga 

observationer och detta är resultatet i tabell 5.  
 

Tabell 5. 

 

 

För att sammanfatta tabell 5 och hur jag uppfattade idrottslärarens ledarskap från en skala  

1-10.  

 

VAR STYRANDE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  I mycket hög grad  
 

VAR INFORMERADE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  I mycket hög grad  
 

VAR UTREDANDE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  I mycket hög grad  
 

VAR STÖDJANDE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  I mycket hög grad  
 

VAR AKTIV  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 I mycket hög grad  
 

TOG LEDARFUNKTIONER  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 I mycket hög grad  
 

OBSERVATION 

 

Var styrande 

Leder: Styr, påverkargruppen. Visarvägen, får med sig 

andra. (12) 

Håller kvar: Ser till att gruppen fokuserar på det som 

skall göras och för tillbaka gruppen när den hamnat på 

sidospår (2) 

14 

Var informerade Informerar: Tillför information/kunskap som är nyttig 

för lektionen hurdant sätt. (8) 
8 

 

Var utredare 

Sätter normer: Klar gör och skapar enighet om normer 

och standards som skall följas i lektionen.(5) 

Letar efter: Tar reda på enskildas eller gruppens åsikter 

(4) 

9 

 

Var stödjande 

Feedback och uppmuntar. (13) 

Värderar: Diskuterar hur gruppen arbetar (2) 

 

15 

 

 

Var aktiv 

Sätterigång: Ser till att gruppen kommer igång med 

övningar, samlar gruppens uppmärksamhet mot 

uppgiften. (5) 

Harmoniserar: Minskar motsättningar, reder ut 

oenigheter, dämpar spänningar. (4) 

Granskar: Analyserar tankar, idéer och förslag för att se 

vad som fungerar och vad som är genomförbart. (5) 

 

14 
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3.3 Manlig idrottslärare 3 

 

Idrottslärare 3 är en manlig lärare som jobbar på ett högstadium. Han har jobbat som 

idrottslärare i två år. Han tog sin idrottslärarexamen på GIH i Stockholm. Vad han anser att en 

ledare ska vara så ska personen vara först och främst målmedveten och sedan vara 

organiserad. I början av sin karriär som idrottslärare tänkte han att han skulle ha en kompis 

relation till eleverna och på så sätt få elevernas respekt. Men denna strategi från hans sida 

måsta ändras eftersom eleverna slutligen inte förstod gränsen mellan lärare och kompis. Idag 

kör han på en linje att där han är bestämd och tydlig roll och detta har fungerat bra hittills. 

Han menar att man utvecklas som lärare och ledare egentligen från första dagen man börjar 

jobba som lärare, och ”då är det egentligen så att det man har lärt sig på högskolan är 

oviktigt.” 

 

De faktorer som han anser att påverkar hans ledarstil är först och främst hans personlighet och 

vad han har för normer och värderingar. Sedan är det alltid beroende vilken grupp man har 

som kan påverka hans ledarskap. Det han tycker är viktigt som ledare är att ”jag vill att 

eleverna ska känna sig delaktiga och att de tycker att det är roligt med idrott”. För att få 

eleverna delaktiga är de med och gör uppvärmningar, tar fram olika redskap eller så får de 

själva skapa en hinderbana. 

 

Om idrottslärare 3 skulle beskriva sig själv som ledare så är sa han så här under intervjun: 

”jag är nog bestämd och tydlig och glad, jag försöker var det i alla fall” Han hoppas att han 

uppfattas som ärlig och som en rättvis lärare/ledare.  
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3.3.1 Observation 3 

 

Vid observation av manlig idrottslärare 3 så har samma schema följts som övriga 

observationer och detta är resultatet i tabell 6. 
 

Tabell 6. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att sammanfatta tabell 6 och hur jag uppfattade idrottslärarens ledarskap från en skala  

1-10.  

 

VAR STYRANDE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  I mycket hög grad  
 

VAR INFORMERADE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  I mycket hög grad  
 

VAR UTREDANDE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  I mycket hög grad  
 

VAR STÖDJANDE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  I mycket hög grad  
 

VAR AKTIV  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 I mycket hög grad  
 

TOG LEDARFUNKTIONER  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 I mycket hög grad  

OBSERVATION 

 

Var styrande 

Leder: Styr, påverkargruppen. Visarvägen, får med 

sig andra. (16) 

Håller kvar: Ser till att gruppen fokuserar på det som 

skall göras och för tillbaka gruppen när den hamnat 

på sidospår (2) 

18 

Var informerade Informerar: Tillför information/kunskap som är 

nyttig för lektionen hurdant sätt. (11) 
11 

 

Var utredare 

Sätter normer: Klar gör och skapar enighet om 

normer och standards som skall följas i lektionen.(7) 

Letar efter: Tar reda på enskildas eller gruppens 

åsikter (4) 

11 

 

Var stödjande 

Feedback och uppmuntar. (13) 

Värderar: Diskuterar hur gruppen arbetar (1) 

 

14 

 

 

Var aktiv 

Sätterigång: Ser till att gruppen kommer igång med 

övningar, samlar gruppens uppmärksamhet mot 

uppgiften. (7) 

Harmoniserar: Minskar motsättningar, reder ut 

oenigheter, dämpar spänningar. (2) 

Granskar: Analyserar tankar, idéer och förslag för att 

se vad som fungerar och vad som är genomförbart. 

(4) 

 

13 



 21 

3.4 Kvinnlig idrottslärare 4 

 

Idrottslärare 4 är en kvinnlig lärare som har jobbat som lärare i 12 år på gymnasienivå men 

hon har även jobbat som idrottslärare i årskurserna 4-9. Hon har idrottslärarexamen från 

idrottskolan i Stockholms universitet. Det som hon anser att bra ledare har för egenskaper är 

att individen är lugn, strukturerad och kunnig i vad han/hon håller på med. Lugnet hos en 

ledare är väldigt viktigt anser hon ”Kommer man in i idrottssalen med ett lugn och håller sig 

lugn så får man med sig gruppen och man får deras uppmärksamhet” I ett ledarskap anser 

idrottslärare 4 att individens personlighet måste lysa igenom. ”Personligheten måste lysa 

igenom i ett ledarskap för att det, går inte att man ska gå omkring och spela teater hela 

dagarna.” Sedan spelar det givetvis roll hur gruppen är som man leder och vilka olika 

individer som finns i gruppen. Hon säger att ”bara några få personer kan både hjälpa och 

stjälpa en grupp, vilket kan ta mycket energi och tid” 

 

De faktorer som kan påverka hennes ledarskap är just tiden med eleverna eftersom hon har 

bara 45 min lektion med varje klass i veckan. Vilket hon ser som att hon hinner inte påverka 

individerna i de olika klasserna som hon skulle vilja göra. Sedan anser hon att storleken på 

grupp kan påverka, men det är inte ett hinder men man kanske inte hinner inte nå ut till alla 

om det är en stor grupp. 

 

Den kvinnliga idrottsläraren beskriver sig så här som ledare. ”jag är nog snäll, glad och jag 

anser att nåt som är a och o är att det är strukturerade lektioner, så jag tycker nog att jag är 

organiserad som ledare, men jag hoppas att eleverna inte tycker att jag är allt för sträng men 

jag tycker att de ska vara ordning och reda på mina lektioner” Samtidigt säger hon att hennes 

mål är att eleverna ska tycka det ska vara roligt att komma till idrottslektionerna.  
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3.4.1 Observation 4 

 

Vid observation av kvinnlig idrottslärare 4 så har samma schema följts som övriga 

observationer och detta är resultatet i tabell 7. 
 

Tabell 7. 

 

För att sammanfatta tabell 1 och hur jag uppfattade idrottslärarens ledarskap 7 från en skala  

1-10.  

 

VAR STYRANDE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  I mycket hög grad  
 

VAR INFORMERADE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  I mycket hög grad  
 

VAR UTREDANDE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  I mycket hög grad  
 

VAR STÖDJANDE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10  I mycket hög grad  
 

VAR AKTIV  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 I mycket hög grad  
 

TOG LEDARFUNKTIONER  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 I mycket hög grad  

OBSERVATION 

 

Var styrande 

Leder: Styr, påverkargruppen. Visarvägen, får med sig 

andra. (12) 

Håller kvar: Ser till att gruppen fokuserar på det som 

skall göras och för tillbaka gruppen när den hamnat på 

sidospår (2) 

14 

Var informerade Informerar: Tillför information/kunskap som är nyttig 

för lektionen hurdant sätt. (13) 
13 

 

Var utredare 

Sätter normer: Klar gör och skapar enighet om normer 

och standards som skall följas i lektionen.(7) 

Letar efter: Tar reda på enskildas eller gruppens åsikter 

(4) 

11 

 

Var stödjande 

Feedback och uppmuntar. (14) 

Värderar: Diskuterar hur gruppen arbetar (1) 

 

15 

 

 

Var aktiv 

Sätterigång: Ser till att gruppen kommer igång med 

övningar, samlar gruppens uppmärksamhet mot 

uppgiften. (7) 

Harmoniserar: Minskar motsättningar, reder ut 

oenigheter, dämpar spänningar. (2) 

Granskar: Analyserar tankar, idéer och förslag för att se 

vad som fungerar och vad som är genomförbart. (7) 

 

16 
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3.5 Del två av resultatet 

 

I denna del kommer jag nu att svara på mina frågeställningar utifrån första delen av resultatet. 

Vid den första frågeställningen: 

 

Vad bör idrottslärarens ledarskap vara enligt åländska idrottslärare? 

 

Manlig idrottslärare 1  

Han anser att individen skulle vara trygg i sig själv och därefter kunna vara trygg i den metod 

som man använder. ”Jag tror att man måste hitta en ledarstil som passar för sig själv och vad 

man har som uppgift”. En idrottslärare bör vara rak, ärlig och strukturerad. Sedan anser han 

att ledarskap har lite med rutin att göra. 

 

Kvinnlig idrottslärare 2  

Hon tycker att en bra ledare för henne är att ledaren ska vara målmedveten, individen skall 

veta vad hon/han gör och att det görs på rätt sätt. Sedan anser hon att en bra ledare får alla 

elever delaktiga under en lektion. 

 

Manlig idrottslärare 3 

Vad han anser att en ledare ska vara först och främst målmedveten och sedan vara 

organiserad, rak och tydlig.  

 

Kvinnlig idrottslärare 4  

Det som hon anser att bra ledare har för egenskaper är att individen är lugn, strukturerad och 

kunnig i ämnet. Lugnet hos en ledare är väldigt viktigt anser hon ”Kommer man in i 

idrottssalen med ett lugn och håller sig lugn så får man med sig gruppen och man får deras 

uppmärksamhet” I ett ledarskap anser hon att individens personlighet måste lysa igenom. 

”Personligheten måste lysa igenom i ett ledarskap för att det, går inte att man ska gå omkring 

och spela teater hela dagarna.” 

 

Vilka faktorer anser idrottsläraren kan påverka deras ledarskap och dess utveckling? 

 

Manlig idrottslärare1 

Det som han kan tycka att påverkar hans ledarskap är först och främst tiden eftersom han 

känner att han inte kan påverka alla elever som han skulle vilja göra. För det första har han 

bara 45 min i veckan med varje klass vilket är för lite anser han för att kunna påverka så som 

han skulle vilja göra. Sedan kan begränsningen till både idrottssal, material och ekonomi 

påverka hans ledarskap. Det är ändå han som person som står i idrottssalen och kan påverka 

eleverna. Sedan nämner han att ledarskapet kan påverkas av olika faser i ens eget liv. Till 

exempel var denna idrottslärare med om många knäoperationer vilket resulterade att hans 

aktivitet på lektionerna begränsades. Även menar han personliga upplevelser kan göra att man 

ser saker och ting med andra ögon, vilket självklart kan påverka ens eget ledarskap. Han kan 

vara en faktor som påverkar ledarskapet.  
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Kvinnlig idrottslärare 2 

De faktorer som påverkar hennes ledarstil är först och främst vad hon har för moral och 

normer som kan påverka. ”Vad som jag tycker är okej eller inte är okej, vad man säger och 

vad man gör, hur man är mot gruppen” Hon anser att ledarskapet ändras efter hurdan grupp 

man har men som person har man ändå samma ledarstil från grund och botten.  

Därefter anpassar man sitt ledarskap efter ålder och gruppdynamiken. Det hon tycker är 

viktigt är att alla ska få känna att det lyckas och sedan att de får olika möjligheter där man vet 

att de utmanar de lite starkare eleverna. Men att de svaga eleverna fortfarande känner att de 

lyckas, så att man har lite olika alternativ de får ju inte vara för enkelt eller för svårt. Det är 

klart att man söker efter olika övningar, moment, uppgifter som passar för den gruppen man 

har eller den nivån man har och åldern. Så här beskriver hon sig själv som ledare  

 

Manlig idrottslärare 3 

De faktorer som han anser att påverkar hans ledarstil är först och främst hans personlighet och 

vad han har för normer och värderingar. Sedan är det alltid beroende vilken grupp man har 

som kan påverka hans ledarskap. Det han tycker är viktigt som ledare är att ”jag vill att 

eleverna ska känna sig delaktiga och att de tycker att det är roligt med idrott” För att få 

eleverna delaktiga är de med och gör uppvärmningar, tar fram olika redskap eller så får de 

själva skapa en hinderbana. 

 

Kvinnlig idrottslärare 4 

De faktorer som kan påverka hennes ledarskap är just tiden med eleverna eftersom hon har 

bara 45 min lektion med varje klass i veckan. Vilket hon ser som att hon hinner inte påverka 

individerna i de olika klasserna som hon skulle vilja göra. Sedan anser hon att storleken på 

gruppen kan påverka, men det är inte ett hinder men man kanske inte hinner inte nå ut till alla 

om det är en stor grupp. 

 

Vad finns det för skillnader på ledarskap hos det kvinnliga och manliga idrottslärarna 

på Åland?  

 
Tabell 8. 

 

Det man kan se att det inte är stora skillnader de ända skillnaderna är att de manliga lärarna 

har en större ledarfunktion och att de är mera styrande under lektionen än vad de kvinnliga 

idrottslärarna är. Däremot är de kvinnliga idrottslärarna med mer stödjande och är mer 

utredande under sina lektioner än männen.  Det som man kan notera att manlig idrottslärare 1 

och kvinnlig idrottslärare 4 är mera informerande än vad de andra två idrottslärarna är. Det 

som man kan ta till beaktande att just de två lärarna har mer erfarenhet av vad kvinnlig 

idrottslärare 2 och manlig idrottslärare 3 har.  För övrigt är det svårt att se några större 

skillnader mellan könen.  

 Manlig 

idrottslärare 1 

 

Kvinnlig 

idrottslärare 2 

 

Manlig 

idrottslärare 3 

 

Kvinnlig 

idrottslärare 4 

 

Styrande 8 7 9 7 

Informerande 7 4 6 7 

Utredande 5 5 6 6 

Stödjande 7 8 7 8 

Aktiv 8 7 7 8 

Ledarfunktion 7 6 7 7 
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4 DISKUSSION 
 

Diskussionen är strukturerad på följande sätt: tillförlitlighet, teoretisk tolkning samt 

sammanfattning av resultat och avsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

4.1 Tillförlitlighet 

 

Hållbarheten i detta resultat är lite vagt, det borde absolut ha varit flera personer att intervjua 

och observera för att få ett starkare resultat. Dock måste man se att Åland är ett litet samhälle 

och det finns inte så många idrottslärare. I ett större samhälle skulle jag rekommendera att ta 

till flera personer i undersökningen. Denna undersökning visar ändå en tendens vad 

idrottslärarna överlag och om man utgår från tidigare undersökningar vad som är ett bra 

ledarskap. Det man kan säga i detta fall att gruppen är underrepresenterad. Skulle man ha 

gjort om arbetet på Åland så skulle det finnas stor risk att resultatet skulle ha blivit liknande 

som mitt resultat. Om man kan säga att resultatet är lika för alla idrottslärare på Åland, är 

svårt att säga eftersom det var så få personer som intervjuades och observerades. Generellt 

sätt kan man se i resultat vart åt det lutar i lärarens åsikter om ledarskap.  

 

Att samtliga respondenter fick exakt samma huvudfrågor bör ha en positiv påverkan på 

reliabiliteten eftersom att alla fick samma möjlighet att svara och det gick lättare att göra 

intervjuerna likadana. Det som kan ha påverkat reliabiliteten negativt är följdfrågorna som 

blev olika vid varje intervju. Deras syfte var emellertid att förtydliga vissa svar för att kunna 

förstå resultatet bättre och de bör därför inte ha så stor negativ effekt. Jag som intervjuare kan 

även ha påverkat resultatet, då jag ur mitt perspektiv har tolkat och bearbetat svaren från 

intervjuerna och en annan person kanske skulle tolka resultatet på ett annorlunda sätt. 

Dessutom var jag nybörjare som intervjuare och det kan ha påverkat resultatet i sig. Frågorna 

ställdes utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar och respondenterna hade inte några 

problem att förstå dem vilket gav svar på det jag avsåg undersöka. Validiteten i uppsatsen bör 

därför vara relativt god. 

 

Intervjufrågorna går alltid att ändra och göra bättre, medans i detta fall täcker de alla viktiga 

aspekterna i undersökningen. I efterhand skulle intervjufrågorna ha kunnat kortas ned 

eftersom inte alla frågor från intervjun blev väsentliga för resultatet.  All material har samlats 

in på samma sätt. Dock kan nämnas att under observationen har inte alla lärare haft samma 

aktiviteter utan alla har haft olika vilket kan ha påverkat resultat. Dessutom kan man ha fått 

annorlunda resultat beroende på om läraren har haft andra grupper. Sedan kan man ta i 

beaktande att jag var åskådare under lektionen vilket kan ha inverkan på både läraren och 

eleverna. Läraren vill visa för mig att han/hon har ett bra ledarskap och eleverna inte beter sig 

som de brukar göra under en lektion, för att till exempel få uppmärksamhet av mig som 

observatör.  
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4.2 Sammanfattning samt teoretisk tolkning 

 

Utgår man från resultatet från intervjuerna och analyserar lärarna ser man att alla har 

någonting gemensamt. Alla försöker och vill uppnå till den demokratiska ledartypen som 

Christer Stensmo skriver om i sin bok ledarskap i klassrummet. Varför lärarna vill uppnå till 

denna ledarskapstyp beror på att lärarna själva har blivit skolade med en demokratisk 

samhällssyn vilket senare blir kopplat till deras ledarskap och undervisning. Detta fungerar ju 

inte i praktiken alla gånger. När lärarna väl är ute och undervisar kopplas andra faktorer in, 

som personlighet, gruppen som ska ledas, individen och miljön.  

 

Resultat visar att bland annat att nyexaminerad lärare inte har lika stor erfarenhet av 

ledarskap. Utan ledarskapet utvecklas med åren inom yrket och ju äldre man blir desto mera 

lär man sig utav sig själv och hur man är som person. Ens etik och moral kan ändras, men 

först och främst får individen rutin på hur saker och ting fungerar och inte fungerar. Ju mer 

man jobbar inom läraryrket så skaffar man sig mera rutin vilket gör att ledarskapet utvecklas.  

 

För att sammanfatta resultatet av första frågeställningen anser lärarna att ledarskapet ska vara:  

 Trygga 

 Ärliga  

 Strukturerad  

 Organiserad 

 Målmedveten 

 Lugna  

 Personligheten skall även lysa igenom idrottslärarens ledarskap.  

 

Cliff Turney skriver om de fem ledaruppgifterna i klassrummet motivation, planering, 

kontroll, gruppering och individualisering dessa faktorer har varit i grunden för 

observationerna. Utgår man från observationerna så kan man se skillnad på kön och ålder.  I 

tabell 7 kan man se resultatet över alla lärares ledarskapsprestationer från observationen som 

man kan konstatera att det är en liten skillnad mellan lärarna oavsett kön och ålder. Den 

markanta skillnaden är att lärare som har mera erfarenhet är mera informerande, har en större 

ledarfunktion och mera aktiva än de yngre lärarna. Däremot kan man se att de yngre lärarna 

var mera stödjande och mera utredare under lektionen. Det man måste ta till beaktande i 

denna observation är att lärarens ledarskap ändras gentemot gruppen och individerna i 

klassen. Även vad för slags aktivitet som är inplanerad och miljön. Liselotte Ohlson skriver i 

sin bok pedagogiskt ledarskap att hur du som ledare skall leda utifrån din filosofi, ledarrollen 

och erfarenheter dessa faktorer vilket som hon anser bör varieras utifrån några aspekter:  

 

 Gruppens storlek 

 Gruppens erfarenhet (nybörjare eller avancerad?) 

 Ålder på gruppens deltagare(barn, ungdomar eller vuxna?) 

 Målet mot vilket du leder gruppen(samvaro, tävlingsframgång, engagemang?) 

 Omgivande miljöer(utomhus eller inomhus, oroligt eller lugnt? )  

 Hur mycket tid det finns att tillgå 

 Hur många gånger de ska leda individen eller gruppen 

 Hur stort utrymme du som ledare hag  

 Vilket material och övriga resurser ledare har tillgång till 
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Värt att notera är att ingen av de intervjuade lärarna har nämnt att läraren måste besitta en god 

ämneskunskap inom ämnet för att uppnå ett bra ledarskap. Antingen anser lärarna att det är en 

självklarhet eller så var intervjufrågorna dåligt formulerande. Enligt Christer Stensmo måste 

en lärare besitta tre olika kompetenser: ämneskompetens, didaktisk och ledarskap kompetens. 

Alla lärare nämner någonting om didaktisk kompetens och ledarkompetens men ingenting om 

ämneskompetens. Det handlar om kunskap om begrepp om, fakta och teorier i undervisnings 

ämne ur såväl samtida som historiskt perspektiv, erfarenhet av forskning och 

kunskapsutveckling. Samt inom dessa ämnen förmåga att kritiskt granska ny kunskap inom 

ämnena. 

 

För att diskutera den andra frågeställningen i mitt arbete och vilka faktorer som kan påverka 

idrottslärarens ledarskap.  

 

De som lärarna anser sig påverkade av är: 

 Ekonomi  

 Material  

 Tid  

 Moral  

 Normer 

 Egna upplevelser i livet. 

 Framför allt så spelar gruppen och vilken ålder klassen är stor roll på hur 

ledarskapet påverkas och utvecklas hos läraren. 

 

Daniel Duke (1982) går igenom sju samhällsfaktorer som har återinverkningar på lärarens 

ledarskap i klassrummet. Dessa faktorer är teknologi, ekonomi, kultur, politik, juridik, ekologi 

och demografi. Utgår man från Daniel Dukes faktorer och jämför med vad de åländska lärarna 

anser sig påverkas av ser man att ekonomi, kultur och demografi är de mest representativa 

vilket kan kopplas till lärarens åsikter kring frågan. Här är det återigen är faktorerna som tid, 

gruppen och åldern som spelar stor roll för hur ledarskapt påverkas hos idrottsläraren.  Enligt 

Daniel Duke så har ekonomi den inverkan att de ekonomiska och materiella resurserna styr 

verksamheten och ledarskap i skolan. Till exempel vid en lågkonjunktur kan resultera i 

materiel blir indraget av lärar- och elevomsorgstjänster etc., vilket får återverkningar på 

verksamhet och ledarskap i klassrummet. Att till exempel att idrottsläraren inte kan utföra 

vissa aktiviteter som kostar att utföra eller har behov av materiella saker för att fungera som 

aktivitet. Då menar jag aktiviteter som simning, gymnastik eller bollsporter.  Angående kultur 

anser Daniel Duke att kultur att värderingar och normer, massmedier, religion, 

individualistisk eller kollektiv orientering etc. påverkar verksamhet och ledarskap i skolan. 

Den sista faktorn av Daniel Duke sju samhällsfaktorer som går att koppla till lärares åsikter är 

teknologi. Teknologi: Verksamheten och ledarskapet i klassrummet påverkas av skolans yttre 

form (byggnadsstil, utsträckning och antal våningar) skolgårdens utformning, samt den inre 

planlösningen t.ex. klassenrummens storlek och utformning och skolornas tekniska 

utrustning. Klassrummets storlek kan påverka ledarskapet genom att idrottsläraren inte kan ha 

alla moment och övningar.  
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Angående det som lärarna nämner att faktorerna som ekonomi och material kan påverka deras 

ledarskap kan jag ha en viss förståelse för pga. att som idrottslärare kan man känna sig 

begränsad om man inte har material till sina planerade aktiviteter. Men detta ska inte vara en 

orsak att man inte kan hålla en idrottslektion. Det är då som en idrottslärare skall vara 

uppmärksam med sin kreativitet och fantasi. Kunna göra det bästa av situationen helt enkelt. 

Jag undrar om dagens idrottslärare är för lata i sitt arbete? Har idrottslärarna för mycket 

material och redskap att tillgå i sin undervisning? För att i dagens skola finns det mesta i 

materialväg för att kunna skapa vilken aktivitet som helst.  Men ändå så vill idrottslärarna ha 

mera material och redskap för att kunna upp nå till de aktiviteter som de är vill göra. Det är 

inget fel på det men hur skapar idrottslärare med mindre material och mindre redskap en bra 

och vettig undervisning som också uppfyller läroplanen. De använder sin fantasi och 

kreativitet. De tar vara på det som finns och de planerar och organiserar lektionen efter 

resurserna.  

 

För att diskutera den sista frågeställningen om det finns någon skillnad på kvinnlig och 

manligt ledarskap hos de åländska idrottslärarna. För att svara kort så tycker jag inte att man 

kan säga att det är en skillnad. Observationerna borde ha varit i oftare, flera idrottslärare och i 

en längre period för att möjligtvis kunna upptäcka skillnader mellan ledarskapet mellan 

könen. För att möjligtvis få fram ett säkrare resultat. Den lilla skillnad jag har fått ut mellan 

dem är att de kvinnliga idrottslärarna är mera stödjande och mera aktiva än de manliga 

lärarna. Dock har de manliga lärarna en markant ledarskaproll än vad de kvinnliga lärarna har 

detta har jag fått fram genom att ta medeltalet av faktorerna: Styrande, informerande, 

utredande, stödjande och aktiv. Liselotte Ohlson skriver i boken pedagogiskt ledarskap att 

både kvinnor och män har särskilda drag i sitt ledarskap i detta fall är kvinnor mer stödjande 

och mer aktiva än männen vilket visar i hennes studie att kvinnorna är mera försiktiga, 

förstående och mer omvårdande vilket skulle stämma överens med mitt resultat angående att 

de kvinnliga lärarna är mer stödjande än männen. Männen är däremot mera styrande än vad 

de kvinnliga idrottslärarna och enligt Liselotte Ohlson så skulle männen vara mera oberoende, 

bestämd och dominerande än kvinnorna. Det man ska belysa som även Liselotte nämner att de 

tillskrivna egenskaperna är inte heller något som är till nackdel vare sig för män eller kvinnor. 

Har man en stark, positiv egenskap kan den vara av stor resurs i ledarskapet framför allt om 

man anstränger sig för att utveckla de mindre framträdande karaktärsdragen. Individen bör 

tänka på vilka egenskaper man har, vilka som krävs för utveckling, och att förbättra såväl de 

starka som de svaga egenskaperna och att omge sig med medarbetare som kan hjälpa en att 

komplettera.  Jag håller med om vad Liselotte Ohlsson skriver och från mina observationer 

kan man se en antydan till det hon vill påpeka med skillnader mellan kvinnligt och manligt 

ledarskap. Generellt sätt kan man inte se att mitt resultat gäller för alla idrottslärare på Åland 

utan det ända man kan se en tendens på skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap.  
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För att avsluta med några tankar kring resultatet och observationerna. Det jag anser är att 

ledarskap utvecklas hela tiden av individen så länge personen i fråga är villig att lära sig. 

Ledarskap är viktigt inom skolans verksamhet för att undervisning och annan verksamhet 

inom skolan ska få struktur och ordning. Ska man utgå från SOU 2004:116 Skolans 

ledningsstruktur - Om styrning och ledning i skolan visade att sex faktorer var avgörande om 

eleverna presterade bra eller dåligt och om hur skolor var mer framgångsrika än andra 

 

Detta var de sex faktorerna: 
 1. Ett aktivt och hela tiden pågående arbete med värdegrunden.  

2. Stark fokusering av elevernas behov och förutsättningar och deras arbete och  
motivation.  
3. Stark resultatorientering.  
4. Stora förväntningar på eleverna.  
5. Gemensamt arbete, utveckling och ansvar.   
6. Engagemang i mål- och uppföljningsarbete och intresse av att få  
sin verksamhet utvärderad  

 

Enligt undersökningen är dessa faktorer i mycket hög grad kopplade till det ledarskap som 

råder såtillvida att ledarskapet i skolan är till för att skapa mening och motivation för 

eleverna. Detta visar att eleverna, skolan och samhället är beroende av ett strakt och bra 

ledarskap hos lärarna. Dock tror jag att teorier om ledarskap alltid kommer att ändras 

gentemot hur samhället och världen utvecklas. Ledarskapet kommer alltid att diskuteras hur 

man ska leda, vad som ska ledas och varför man ska göra det.  

 

Det som jag tror att ledarskapet utvecklas är genom händelser så att individen får erfarenhet. 

Jag har svårt att tro att man kan läsa sig till ett bra ledarskap, utan ett bra ledarskap kommer 

med tiden då man själv är trygg i sin roll och har skaffat erfarenhet. 

 

Men ledarskap är inte alltid dans på röda rosor utan en ledare får ofta ta itu med konflikter och 

andra problem. Eva Wikberg (1998) skriver att alla ledare stöter på olika slags problem varje 

dag bland annat är konflikter som tillhör ledarens vardag. Erfarna ledare kan se konflikter som 

utmaningar, medan konflikter för den oerfarne ledaren kan orsaka osäkerhet i individens 

ledarskap. Samtidigt kan ledarskapet ofta vara ensamt och arbetet är ofta mycket tidskrävande 

vilket kan leda att familjen och socialt umgänge åsidosätts och som ansvarig är det lätt att få 

skulden vid motgångar.  

 

Detta har även den manliga idrottsläraren 1 upptäckt och som han kan uppleva som svårt med 

ledarskapet är citerat ur intervjun:  

 

”det svåraste med ledarskap är när du har en klass där det finns två motpoler. Du har ett gäng som vill och är 

jätte motiverade men andra delen vill inte göra någonting och vill inte alls röra på sig. Man vill ju att de som inte 

är motiverande rycker med det gäng som är motiverade. Men många gånger får du en grupp som en helhet och 

de som är motiverade får med de omotiverade. Då kan man börja tänja på gränserna. Man vågar testa på nya 

saker. Men vissa grupper handlar det om att bara få dem att bli motiverade att röra på sig. Så ja det är olika 

ledarskap beroende på gruppens dynamik.” 
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Angående resultatet så är jag delvis nöjd med resultatet. Det positiva i resultatet är att jag 

personligen har lärt mig mycket om ledarskap, jag har fått andra tankegångar hur ledarskap 

fungerar i praktiken och vad det går ut på. Att lära ut och ge ett budskap åt andra givetvis 

mycket mer. Det negativa med mitt resultat är att jag skulle velat ha fått fram ett starkare 

resultat från de observerade och intervjuade idrottslärarna. För att uppnå ett strakare resultat 

borde det ha varit flera idrottslärare inblandade. Vilket skulle ha gjort att jag skulle ha kunnat 

dra flera slutsatser om ledarskap hos åländska idrottslärare. Det jag också hoppades på under 

intervjuerna var att få djupare och utförligare svar från idrottslärarna. Detta kan bero på dessa 

faktorer, intervjufrågorna eller att platsen som intervjun hölls i inte kändes naturlig för 

personen. Det jag tycker att man ska komma ihåg är att du lär dig som person hela tiden om 

dig själv och att läraryrket är roligt, utmanande trots att det kan komma motgångar.  

4.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Denna undersökning har bara skrapat på ytan av större undersökning som man skulle kunna 

göra. Skulle fallet vara så kan man ha flera lärare att undersöka och intervjua. Inte bara på 

Åland utan vilket samhälle som helst. Det kan även vara så att man kan fördjupa sig vidare till 

exempel skillnader mellan manligt och kvinnlig ledarskap.  

 

Det som även skulle vara intressant är att undersöka om ett gott ledarskap bidrar till goda 

prestationer för elever och om det kan ge motivation till eleverna på skolorna. 
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BILAGOR 

 

 

Bilaga 1 Observationsschema 

 

Datum Arbetslag 

Klass Ämne 

Antal elever i gruppen  

Längden på arbetspasset Observerad tid 

 

 

Förlopp 

Vad ingår i arbetspasset 

Reflektion 
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Försökspersonens agerande utifrån i vilken grad är under lektionen:  
 

VAR STYRANDE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9 I mycket hög grad  
 

VAR INFORMERADE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9 I mycket hög grad  
 

VAR UTREDANDE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9 I mycket hög grad  
 

VAR STÖDJANDE  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9 I mycket hög grad  
 

VAR AKTIV  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9 I mycket hög grad  
 

TOG LEDARFUNKTIONER  
I mycket låg grad 1—2—3—4—5—6—7—8—9 I mycket hög grad  

OBSERVATION 

 

Var styrande 

Leder: Styr, påverkargruppen. Visarvägen, får med sig 

andra.  

Håller kvar: Ser till att gruppen fokuserar på det som 

skall göras och för tillbaka gruppen när den hamnat på 

sidospår  

 

Var informerade Informerar: Tillför information/kunskap som är nyttig 

för lektionen hurdant sätt.  
 

 

Var utredare 

Sätter normer: Klar gör och skapar enighet om normer 

och standards som skall följas i lektionen. 

Letar efter: Tar reda på enskildas eller gruppens åsikter  

 

 

Var stödjande 

Feedback och uppmuntar.  

Värderar: Diskuterar hur gruppen arbetar  

 

 

 

 

Var aktiv 

Sätterigång: Ser till att gruppen kommer igång med 

övningar, samlar gruppens uppmärksamhet mot 

uppgiften.  

Harmoniserar: Minskar motsättningar, reder ut 

oenigheter, dämpar spänningar.  

Granskar: Analyserar tankar, idéer och förslag för att se 

vad som fungerar och vad som är genomförbart.  
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Bilaga 2: Intervjufrågor till idrottslärare 

Namn:  

 

1. Vad har ni för utbildning (eventuell ledarskapsutbildning)?  

2. Hur länge har ni arbetat som lärare?  

3. Hur är en bra ledare enligt dig?  

4. Vad hade du för tankar kring din lärarroll och ledarskapet när du skulle börja 

jobba?  

5. Blev det som du föreställt dig?   

6. Har din ledarroll förändrats över åren, och i s f hur?  

7. Vilka faktorer anser ni påverkar er ledarstil ? 

8. Hur har ni som idrottslärare utvecklats som ledare? 

9. Hur fördelar ni arbetsuppgifterna till eleverna?  

10. Får eleverna själva bestämma hur de skall utföra olika uppgifter under 

lektionen?   

11. Hur tar ni till er beslut från eleverna? Är eleverna delaktiga vid planering av 

arbetsuppgifterna?   

12. Hur bedömer ni elevernas kompetensnivå?  

13. Ser ditt ledarskap olika ut beroende på vilken grupp du har?  

14. Vilka möjligheter resp. svårigheter anser du finns i ditt utövande av 

ledarskap i klassrummet?  Anpassar ni ert ledarskap till elevernas 

kompetensnivå? (Om ja, på vilket sätt? ) 

15. Vilken relation har ni till era elever (Beskriv gärna).  

16. Hur uppmuntrar ni elever ger stöd och feedback?  

17. Anser ni att det är viktigt? (följdfråga för ovan)  

18. Hur gör du för att nå fram till eleverna och skapa ett intresse hos dem?  

19. Beskriv dig själv som ledare och hur du skulle vilja uppfattas som ledare? 

 

 

 


