
 

 

 
 

 

 

 

Ledarskapet i lärarskapet 
 

- En kvalitativ studie om synen på ledarskap hos 
kvinnliga lärare i idrott och hälsa 

 

 

 

 

Maja Bökman 

Jenny Johansson 

 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Självständigt arbete avancerad nivå 105:2012 

Lärarprogrammet: 2008-2012 
Seminariehandledare: Suzanne Lundvall 

Examinator: Karin Redelius 
 

 

 



 

 

 
Förord 
Valet av uppsatsämne föll sig naturligt då vi båda är intresserade av och utövar ledarskap i 

olika kontexter. Ledarskap utövas i många olika sammanhang och vi menar att behovet av 

duktiga ledare är stort. De flesta människor kommer förmodligen att, någon gång i sitt liv, 

behöva inta en ledarroll. Vi har valt läraryrket som profession vilket innebär att vi varje dag 

kommer att utöva ledarskap. Sedan utbildnings start har vi sett ledarskap som en viktig 

pusselbit i utövandet av ett fungerande lärarskap, men inte förrän nu insett hur viktigt 

förmågan att leda är för läraren.  

 

Skapandeprocessen av den här uppsatsen startade för fem månader sedan och har löpande 

genererat ökade kunskaper och reflektioner om ledarskap. Vi har valt att enskilt börja skriva 

olika delar för att därefter diskutera och väva samman våra tankar och åsikter. Samtliga delar 

utgör resultatet av ett gemensamt skrivarbete. Många timmar har lagts ner i arbetet mot en 

färdig magisteruppsats och vi kan med stolthet säga att vi är nöjda och har haft roligt på 

vägen.  

 

Vi vill tacka de lärare i idrott och hälsa som valde att ställa upp.  Utan er hjälp hade den här 

studien inte gått att genomföra. Slutligen vill vi tacka Suzanne Lundvall som bidragit med 

värdefull handledning.   
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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka kvinnliga lärares syn på ledarskap inom ämnet idrott och 

hälsa. För att uppfylla syftet, utformades tre frågeställningar: (1) Hur definierar kvinnliga 

lärare i idrott och hälsa ledarskap? (2) Vilka faktorer påverkar ledarskapet hos kvinnliga 

lärare i idrott och hälsa? (3) Hur värderar kvinnliga lärare i idrott och hälsa ledarskapet i 

lärarrollen? 

 

Metod 
Metoden som användes var kvalitativ och baserades på intervjuer. Empirin samlades in 

genom semistrukturerade intervjuer från sex kvinnliga lärare i idrott och hälsa 

yrkesverksamma i Stockholmsområdet. Urvalet skedde enligt bekvämlighetsprincipen. 

Intervjuerna varade i 30-40 minuter. Samtliga respondenter är anställda som lärare i idrott och 

hälsa. Som teoretiskt ramverk har Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori använts. 

 

Resultat 
Den sammantagna bilden över lärarnas definition av begreppet ledarskap lyder; ledarskap är 

något som utövas praktiskt i en grupp eller med en individ för att nå ett gemensamt mål. 

Lärarna anser att ledarskapet är en självklar del av lärarskapet. De utövar mer ledarskap än 

lärarskap i undervisningssammanhang och de värderar även ledarskapet högre än lärarskapet. 

De faktorer som påverkar ledarskapet är bakomliggande faktorer, ledarens beteende och 

konsekvenser. Det som främst påverkar ledarskapet enligt lärarna är de bakomliggande 

faktorerna; situationens karaktär samt medlemmarnas (dvs. elevernas) karaktär.  

 

Slutsats 
Ledarskap är komplext och svårt att definiera, dock stämmer lärarnas definition av 

ledarskapets innebörd överens med tidigare forsknings definition. Ledarskapet i lärarskapet är 

beroende av olika faktorer. Interaktionen mellan dessa faktorer gör ledarskapet till en 

dynamisk process. Ledarskapet värderas högt eftersom att det har en avgörande betydelse för 

elevers prestation och tillfredsställelse. 
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Abstract 
 
Aim  
The purpose of this study has been to investigate female physical education teachers’ 

perceptions  of leadership in physical education. To fulfill this aim, three questions were 

designed: (1.) How do female teachers in physical education define leadership? (2.) What 

factors affect the leadership according to female teachers in physical education? (3) How do 

female teachers in physical education value leadership in their teaching profession? 

 

Method 
The method used was qualitative and based on interviews. Data has been gathered through 

semi structured interviews with six female physical education (PE) teachers in the Stockholm 

area. The sample of teachers was based on a convenience selection. The interviews lasted for 

30-40 minutes. All respondents are currently employed as PE teachers. As theoretical frame 

Chelladurais multidimensional leadership model has been used. 

 

Results  
The teachers defines leadership overall as; leadership is something that is practiced in a group 

or towards an individual to achieve a common goal. The teachers believe that leadership is an 

integral part of the teaching profession. They exert more leadership than teachers’ knowledge 

of teaching and they also value leadership greater than the teaching profession itself. The 

aspects that affects the leadership are the underlying factors, the behavior of the leader and the 

consequences of the behavior of the leader. The main aspect that affects the leadership 

according to the female PE-teachers are underlying factors: the situation and the members. 

 
Conclusions 
Leadership is complex and difficult to define, but the teachers’ definition of leadership and 

consistency with previous research. The leadership of the teaching profession is dependent on 

many different factors. The interaction of these factors makes the leadership to a dynamic 

process. Leadership is highly valued because it has a significant impact on student 

achievements and satisfaction.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Ledarskapets betydelse har under lång tid varit i fokus och tilldelats ett högt värde. Inom 

idrottsvärlden såväl som inom arbetslivet eftersträvas ett ledarskap där bland annat förmågan 

att skapa enighet, lösa konflikter och skapa harmoni i grupper är uppskattat och efterfrågat. 

Ledarskap och vårt behov av ledare finns i stort sett överallt inom det mänskliga samspelet. 

Vi behöver någon som tar ansvar och kan styra grupper mot nya mål och resultat. (Bergsten & 

Seger 2007, s 68)      

 

Synen på hur en god ledare bör vara är en aldrig sinande fråga. Vi anser det svårt att definiera 

och beskriva ett bra ledarskap. De flesta skulle dock känna igen det när det finns och sakna 

det när det inte finns. Ett fungerande ledarskap för en person kan vara icke fungerande för en 

annan person. Det är därmed ett svårt jobb att som ledare försöka tillgodose en grupps olika 

behov. 

 

I skolan har läraren en viktig ledarroll då deras uppgift är att stimulera eleverna och få dem att 

utvecklas och nå nya resultat. Ledarskapet hos läraren är därmed centralt då det påverkar barn 

och ungdomars utveckling (Skolverket 2011, s 25). Skolan har gått från att bli målstyrd med 

uppnående och strävans mål till att bli mer resultatinriktad där kunskapskrav skrivs fram 

(Lpo94, Lpf94; Lgr11; GY). Ett av lärarens stora uppdrag är numera att därmed förmedla en 

pedagogik som medför att eleverna uppfyller kunskapskraven och får betyg (Skolverket 2011, 

s 25).  

 

En ledares pedagogiska egenskaper tror vi är nyckeln till ett fungerande lärarskap. Till dessa 

pedagogiska egenskaper hör målinriktning, tydlighet, beslutsförmåga, initiativförmåga, 

lyhördhet, samarbetsförmåga, förmåga till konstruktiv kritik och konflikthantering (Maltén  

2000, s 10). En lärares pedagogik är därför central för att kunna ge eleverna förutsättningar att 

nå kunskapskraven. Men det är inte en lätt uppgift att vara lärare i dagens skola. Varje elev 

har individuella behov och det innebär en stor utmaning för varje lärare då de ska tillgodose 

en hel grupp med varierande förutsättningar. En lärare måste ta ansvar för att leda en hel 

klass, vara en tydlig ledare, lyhörd och dessutom måste läraren engagera eleverna så att deras 

möjligheter att finna mening i undervisningen ökar (Jensen 2011, s 15). Vi tror att relationen 



 

mellan lärare och elever är en högt bidragande faktor till hur ledarskapet i lärarrollen 

fungerar.   

 

Vi som skriver uppsatsen har för avsikt att jobba som lärare i idrott och hälsa och vill därför 

undersöka ledarskapet och dess betydelse i lärarskapet. Vi har under vår utbildning 

uppmärksammat vissa utmaningar som vi kommer att ställas inför i vår kommande roll som 

kvinnliga lärare i idrott och hälsa. Vi tror exempelvis att elevernas förväntningar, krav och 

prestationer kan utvecklas olika beroende på lärarens ledarskap.  

 

Det har sedan tidigare gjorts många studier om män och ledarskap inom arbetslivet. Vi vill 

därför inrikta oss mot kvinnor och undersöka hur de funderar kring ledarskapets betydelse. 

Avsikten med studien är inte att göra en jämförelse mellan manligt ledarskap och kvinnligt 

ledarskap. Studien riktas enbart mot att undersöka kvinnliga lärares syn på ledarskap, inom 

ämnet idrott och hälsa, och hur dessa lärare resonerar kring detta.   

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Lärarens uppdrag i skolan 

För att undersöka ledarskapet hos lärare är det av intresse att ta reda på vad lärarens uppdrag i 

skolan är. I lärarollen handlar ledarskap om att ansvara för lärmiljöns kvalité, leda klassen och 

engagera eleverna till att uppnå kunskapskraven (Jensen 2011, s 15). I läroplanen, Lgr11, 

omnämns ledarskap inom ramen för elevernas kunskapskrav. Det finns nationella mål och 

riktlinjer som läraren ska förhålla sig till och som lärare är man därmed skyldig att följa det 

som står i läroplanen.  

 

I Lgr 11 poängteras vikten av ett demokratiskt ledarskap. Under rubriken; skolans värdegrund 

och uppdrag står det bland annat att skolan skall vara ”öppen för skilda uppfattningar och 

uppmuntra att de förs fram. Skolan ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden 

och ge möjligheter till sådana” (Skolverket 2011, s 8). Det står även att det inte är tillräckligt 

att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 

delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att 

delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, 

teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar 



 

(Skolverket 2011, s 8). Läroplanen ger en tydlig bild av vad som förväntas av skolan och dess 

lärare. Då skolan har ett ansvar att följa det som står i läroplanen bör lärarna anamma ett 

ledarskap som är demokratiskt i enighet med skolans läroplan.  

 

1.2.2 Centrala begrepp 

Det finns olika definitioner av vad ledarskap innebär och vi anser det vara värdefullt att 

presentera ett par definitioner som är väl beskrivna och av relevans. Nationalencyklopedin 

(2012) definierar ledarskap som ”det faktiska utövandet av ledningsuppgifter inom t.ex. en 

stat, en organisation, ett företag eller ett idrottslag”. Ledarskap definieras av Weinberg & 

Gould (2011, s 203) ”som en individs egenskaper att påverka en grupp individer att uppnå ett 

gemensamt mål”. Ytterligare en definition av ledarskap är Malténs, vilken lyder ”den process 

genom vilken en person influerar andra att nå uppställda mål” (Maltén 2000, s 19). Vi har valt 

att låta denna definition utgöra vår operationella definition för ledarskap i denna studie. 

Ledarskap används även som en term inom skola och utbildning och då ofta uttryckt som 

pedagogiskt ledarskap. Det pedagogiska ledarskapet har definierats av Jensen (2011, s 19) 

som ”lärarens förmåga att skapa en positiv, samarbetsinriktad och inkluderande kultur i 

klassen, att motivera eleverna till aktivt deltagande och att skapa arbetsro”. Även denna 

definition kommer vi att använda oss av i vår studie. 

 

1.2.3 Ledarskap och ledarstilar 

Det är skillnad på ledarskap och ledarstil. Enligt Svedberg (2007, s 319) beskrivs ledarstil 

”som grundläggande drag och mönster i ledarens handlingar, dvs. vad hon eller han lägger 

stor vikt vid i utövandet av ledarskap”.  Det finns olika tankar om ledarskap och det finns 

många människor som har varierande åsikter om ledarskapets komplexitet. För att försöka 

skapa en bakgrund till ledarskapsbegreppet kommer olika typer av ledarskapsteorier och 

ledarskapsstilar att presenteras nedan. 

 

1.2.2.1 The great man theory 

The great man theory introducerades vid seklets början och utgick från att världshistoriens 

avgörande framsteg berodde på enskilda stora män. Definitionen lyder ”Leaders are born, not 

made” och innebär att det finns en tro på att några få människor har förmågan att påverka och 

genomföra förändringar genom deras unika egenskaper. Att en ledare får stor uppskattning 



och når långt beror därmed på medfödda egenskaper. Ledarskapet handlar i och med det mer 

om ledaren och dennes personlighet snarare än utövandet av ett visst ledarskap (Svedberg 

2007, s 314). 

 

1.2.2.2 Auktoritärt-, demokratiskt- och abdikerat ledarskap 

En teori av Lewin diskuterar ledarskap som ett utövande. Teorin resonerar kring ledarskap i 

termer av att gruppens normer och arbetsklimat har ett samband med ledarens sätt att leda. 

Hans teori bygger på att det finns tre olika typer av ledarskap; auktoritärt -, demokratiskt - och 

abdikerat ledarskap. Utifrån en skala är ledarens aktivitet antingen hög eller låg, samt 

auktoritär eller egalitär (demokratisk). (Se figur 1). Den auktoritäre ledaren är den som tror 

sig veta bäst och som pekar med hela handen. Den demokratiska ledaren strävar efter 

delaktighet i gruppen och ser till att mål och grundläggande värden framhålls. Den abdikerade 

ledaren har låg aktivitet, fattar få beslut och använder sig av låt-gå-metoden (Svedberg 2007, s 

313). 

 
Figur 1: Bild av Lewins ledarskapsteori med avseende på auktoritärt-, demokratiskt- och abdikerat ledarskap (ur 

Svedberg 2007, s 313). 

 

 

 

 

 

 



1.2.2.3 Situationsanpassat ledarskap 

Situationsanpassat ledarskap är en ledarskapsstil som innebär att det är situationen som avgör 

vilken ledarskapsstil som är bäst lämpad för stunden (Maltén 1995, s 337). Ledarskapsstilen 

är användbar och kan appliceras till skolmiljön där läraren iklär sig rollen som ledare och där 

medarbetarna är eleverna. Något som är avgörande för situationen i det situationsanpassade 

ledarskapet är att ledarens beteende är beroende av elevgruppens och elevernas sociala 

mognad. Genom att använda sig av ett ledarskap där ledaren går från ett instruerande till ett 

delegerande ledarskap, ökar elevens förmåga till eget ansvar och därmed ökar också den 

sociala mognadsgraden. Detta leder också till att ledaren på nytt måste anpassa sig efter 

gruppen (Wennberg & Norberg 2004, s 162 ff.).  
 

Figur 2: Modell över det situationsanpassade ledarskapet (ur Svedberg 2007, s 324). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

är 

ler mindre relationsorienterad eller mer eller mindre 

uppgiftsorienterad. Detta resulterar i fem olika typer av ledarstilar vid utövandet av ett 

effektivt ledarskap. Dessa ledarstilar är pessimisten, trivselchefen, idealchefen, hårdingen och 

diplomaten (Svedberg 2007, s 320).  

1.2.2.4 Relationsinriktat /uppgiftsorienterat ledarskap 

En annan inriktning som diskuterar en ledarskapsstil är det relationsinriktade och/eller 

uppgiftsorienterade ledarskapet. Ett fungerande ledarskap beskrivs utifrån en ledarstil d

ledarens förmåga att svara mot gruppens mänskliga dimensioner och arbetsdimensioner är 

grunden.  Ledarstilen kan vara mer el

  
Figur 3: Modellerad figur över den relationsinriktade och uppgiftsinriktade ledarskapsstilen (ur Svedberg 2007, 

s. 320). 

 

Ovanstående beskrivningar av teorier om ledarskap och ledarskapstilar visar som tidigare

nämnts på en mångtydig bild vad ledarskap är och hur det kan studeras och tolkas

vår teoretiska utgångspunkt sökt en teori som berör fler aspekter kring ledarskap och dess

betydelse. Vi har valt att utgå från Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori, som 

inriktar sig m

 

. Vi har för 

 

ot ledarskap utifrån ett stort antal parametrar. Teorin har flera olika 

fallsvinklar vilket gör att de tidigare beskrivna teorierna i viss mån kan inkluderas i en 

taget gör detta att denna känns mest användbar i den 

0). 

 328 ff.) menar att ledarskapet är dynamiskt och bygger på en komplex 

in

större diskussion om ledarskap. Samman

här studien.  

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt  

Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori är en av de mest använda teorierna kring 

tränares och ledares beteende. Kärnan i teorin handlar om att situationens, ledarens och 

medlemmarnas karaktärer påverkar ledarens beteende. Ledarens beteende har i sin tur 

inverkan på utövarnas prestation och tillfredsställelse (Carron & Hausenblas 1998, s 21

Chelladurai (1990, s



 

teraktion mellan de bakomliggande faktorerna, ledarens beteende samt konsekvenserna. På 

kt 
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 vilket beteende 

om krävs av ledaren. Gruppstorlek, olika typ av gruppuppgifter och 

nsformen kan exempelvis vara avgörande för ledarens faktiska beteende 

 

Ledarens karaktär utgörs av en mängd olika komponenter: ledarens personlighet, 

t och ledarens förmågor är några av delarna som utgör grunden för 

 

 

 det som i 
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medan flickor föredrar det demokratiska ledarskapet. Ju mer erfarenhet som 

ver ledaren agera styrande ledare. 

stället att stötta medlemmen (eleven)socialt. (Ibid. s 211f). 

 

Ledare

 

ar 

ott och 

erg & 

ould 2003, s 209). Det har visat sig att ledare i vissa situationer uppvisar liknande 

eteenden även om ledarna har olika karaktär, vilket framlägger bevis för att 

a ett visst beteende (Carron & Hausenblas 1998, s 210 f.).  

in

sida 8 visas en modell (figur 4) som förklarar hur de olika delarna direkt eller indire

påverkar varandra.  

omliggande faktorerna beskriver situationen, ledaren och medlemm

Situationen 

Den faktiska situationen avgör vilket beteende som är önskvärt eller

s

organisatio

(Carron & Hausenblas 1998, s 211ff; Chelladurai 1990, s 328 ff.).  

 

Ledaren  

ålder, erfarenhe

ledarens karaktär. (Carron & Hausenblas 1998, s 211). 

Medlemmarna 

Något som kan påverka ledarskapet är medlemmarnas (elevernas) ålder, men

störst utsträckning påverkar ledarens beteende är vilken erfarenhet och vilket kön 

medlemmarna (eleverna) har. Pojkar hyser en förkärlek till auktoritärt ledarska

medlemmen (eleven) besitter desto mindre behö

Ledarens roll blir i

ns beteende kan ses utifrån tre olika aspekter:  

Krävda beteendet 

 Situationen och medlemmarna påverkar vilket beteende som krävs. Olika medlemm

och olika situationer kräver olika beteenden. Exempelvis förväntas lärare i idr

hälsa att bete sig på ett visst sätt inför elever, lärarkollegor och föräldrar (Weinb

G

b

situationen kan kräv
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ga komponenterna i Chelladurais multidimensionella 
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prestation, tillhörighet och kompetens för uppgiften. Medlemmarnas ålder, kön och 

rens för vägledning, socialt stöd och 

ld 2003, s 209 f.). 
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). 

llelse hos gruppmedlemmarna blir även högre när ledarens 

nskade ledarskap stämmer överens med det faktiskt utövade ledarskapet. Ju större 

iskrepans mellan ovannämnda faktorer desto lägre tillfredsställelse (Weinberg & 

ould 2003, s. 213).  

 

 

 

 

 

 

 

Faktiska beteendet 

Det faktiska beteendet uppvisar ledaren genom att initiera struktur eller att

hänsynsfull (Weinberg & Gould 2003, s 210). Beteendet påverkas direkt av ledaren

beteendet av de övri

ledarskapsteori (Carron & Hausenblas 1998, s 210f; Chelladurai 1990, s 328 ff.).  

Önskade beteendet 

Även det önskade beteendet påverkas av situationen och medlemmarna (Ibid. s

Chelladurai 1990, s 328 ff.). Ibland har medlemmarna vuxit upp med och är vana vid

ett beteende, vilket gör att de kan föredra ett specifikt beteende. Om ett beteende visa

sig vara framgångsrikt kan det också bli ett önskvärt beteende hos ledaren (

Medlemmarna har olika preferenser för specifika l

erfarenhet påverkar en medlems prefe

återkoppling (Weinberg & Gou

venser utgår från två olika aspekter: 

Prestation & tillfredsställelse 

Av figuren nedan framgår det att såväl gruppens prestation som tillfredsställelse 

påverkas av ledarens beteende. Ett exempel på när medlemmarnas prestation och 

tillfredsställelse är hög är när ledaren har anställts vid en yngre ålder, ger positiv 

återkoppling, socialt stöd samt använder sig av en demokratisk ledarstil (Ibid. s 213

Prestation & tillfredstä

ö

d

G



 

 

 

om 

 och 

er 

sera lärarnas utsagor gällande ledarskapets 

nebörd, faktorer som påverkar ledarskapet samt lärarnas värdering av ledarskapet. Samtliga 

delar av teorin kommer att beröras men för att besvara syfte och frågeställningar kommer 

ka stor utsträckning.   

 

ydelse. Nedan presenteras ett urval av tidigare 

forskning som vi anser vara av relevans för studie. Forskningsläget inleds med studier om 

, för att därefter smalnas av till att främst beröra ledarskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Omarbetad figur över den multidimensionella ledarskapsteorin (hämtad ur Weinberg & Gould 2003, s 

209). 

 

Vi har valt att i vår studie utgå ifrån Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori efters

vi vill undersöka synen på ledarskap. Även om teorin i flera fall är avsedd för tränare

idrottare utifrån deras perspektiv, så anser vi att den går att använda för att undersöka lärares 

syn på ledarskap. Eftersom teorin handlar om ledarskap borde den vara användbar för alla 

typer av ledare och i olika kontexter. Teorin hjälper oss att bearbeta våra kvalitativa 

undersökningsresultat samt avgränsa studiens olika delar. Teorin bidrar också till utförandet 

av en djupare analys kring ledarskapets olika delar samt om och i så fall hur olika företeels

förhåller sig till varandra. Den hjälper oss att analy

in

samtliga delar ej betonas i li

 

1.4 Forskningsläge 

Det finns en stor mängd forskning kring ledarskap i olika bemärkelser. Vi har försökt skapa

en bild över vad tidigare forskning undersökt angående ledarskapets innebörd, faktorer som 

påverkar ledarskapet samt ledarskapets bet

ledarskap utifrån ett brett perspektiv

utifrån kvinnliga lärare i idrott och hälsa.  

 



 

 

udie 

band 

där 

dligare. Författarna till studien 

iskuterar problematiken kring en vag definition av ledarskap. En definition om vad ledarskap 

 begreppsförklaring eftersom det annars är svårt att effektivt 

y 

 starka sidor. I en studie (Erasmie 1972, s 41 ff.) 

jord i skolan fick elever svara på hur de tycker att en bra lärare ska vara. De egenskaper som 

, förstående, rättvis hade förmåga att undervisa, 

humor samt kunde hålla ordning i klassen.  

r både 

kohortstudie med livshistorieintervjuer också kommit fram till att situationen är avgörande för 

1.4.1 Studier om ledarskap 

I tidigare studier av ledarskap (Kaiser et. al. 2012, s 119 ff.; Rosch & Kusel 2010, s 4 ff.) 

framkommer att har man har kunnat diskutera begreppet ledarskap men även motiverat

problematiken kring ledarskap. Kaiser et. al. (2012, s 119 ff.) beskriver ledarskap i sin st

som en social influerande process där ledaren använder olika beteenden för att motivera en 

grupp att bidra till gruppens mål. Vidare diskuteras ledarskapsbegreppet utifrån olika 

organisatoriska funktioner såsom strategi, struktur och arbetsmodeller. I den kvalitativa 

studien (Kaiser et. al. 2012, s 119 ff.) framkommer att en grupps prestation har ett sam

med relationen till ledaren och organisationens effektivitet. Rosch & Kusel (2010, s 4ff.) 

diskuterar ledarskapsbegreppet som svårt att definiera. Ledarskap behöver, inom områden 

ledarskap är en del av olika utbildningar, beskrivas ty

d

är behöver få en mer bestämd

praktisera och lära ut ledarskap från lärare till elev.  

 

1.4.2 ”Optimal ledare” 
Det finns mycket forskning  som beskriver hur en optimal ledare bör vara. Enligt Rosch & 

Kusel (2010, s 29 ff.) är en ledare vanligtvis en karismatisk och utåtriktad person. Maccob

(1981, s 121 ff.) har identifierat vilka personliga egenskaper som kännetecknar en 

framgångsrik ledare. Dessa egenskaper var: omtänksamhet, respekt, ansvarskänsla, humor, 

förmåga att ta folk, positiv inställning till medinflytande, villighet att delegera makt samt 

medvetenhet om sin egen persons svaga och

g

eleverna värdesatte var att läraren var human

 

1.4.3 Ledarskapet och situationen 

Flera studier nämner situationen som en faktor som påverkar ledarskapet. Trninić, et.al. 

(2009, s 141) menar på att man bör anpassa ledarskapet till utövaren men också till 

situationen och målet för att vidhålla ett fungerande ledarskap. I en kvantitativ studie av 

Gunbayani (2005, s 13f.) visade resultatet att kvinnors förhållningssätt till ledarskap ä

auktoritära och demokratiska beroende på situationen. Rich (2004, s 215ff.) har i sin 



 

 hur ledarskapet bedrivs. Foels 

t al. (2000, s 684) kom fram till att gruppens storlek hade en grundläggande betydelse för 

ledarskapet då trivseln tycktes öka när gruppstorleken ökade. 

 

 att 

rupper ökar vid ett förtroende för ledarskapet och lärarens roll. Rupert & Buschner (1989, s 

55) kom i sin studie fram till att lärare som var effektiva sparade värdefull undervisningstid.  

vilket ledarskapsbeteende som uppvisas, speciellt i undervisningen i idrott och hälsa. 

Forskning har även visat att gruppens storlek har betydelse för

e

 

1.4.4 Effektivitet i ledarskap 

Wilson (2011, s 1 ff.) har utfört en kvalitativ studie angående betydelsen av ett fungerande 

ledarskap hos lärare när elever börjar skolan. För att elever ska lära sig nya saker kom studien

fram till att det krävs effektiva instruktioner och strategier hos lärare. Effektivitet innebar

lärarnas instruktioner var så pass tydliga, men även kortfattade för att instruktionerna skulle 

uppfattas korrekt. Ytterligare en studie (Chen et. al. 2008, s 304 ff.) diskuterar vikten av 

effektivitet i ledarskapet hos lärare. Chen och medarbetare kom fram till att effektiviteten hos 

g

 

1.4.5 Kvinnligt och manligt ledarskap  

Forskningen angående män respektive kvinnors ledarskapsbeteende är tvetydig. Flera studier 

har undersökt auktoritärt och demokratiskt ledarskap. Studien Newton & Kushell (1986, s 

206) har visat att kvinnor är mer missnöjda med ett auktoritärt ledarskap än män. Studien har 

även granskat huruvida ledarens kön påverkade ledarskapets utformning. De fann att ledarens 

kön inte spelade någon avgörande roll för om ledaren utövade ett auktoritärt eller ett 

demokratiskt ledarskap. Män och kvinnor hade lika stora möjligheter och var lika villiga att 

bedriva ett auktoritärt ledarskap som ett demokratiskt ledarskap (Ibid. s 206). Detta stöds till 

viss del av Štihec et al. (2000, s 37; Štihec et al, 2007, s 510) som menar att vid tillfällen där 

situationer uppstår som stör den pedagogiska processen kan eleverna få möta den auktoritära 

ledarskapsstilen oavsett om ledaren är man eller kvinna. Detta motsägs av andra studier, 

exempelvis Eagly &Johnson (1990, s 233 ff) metaanalys av över 130 studier, som visade att 

kvinnor tenderar att anta en mer demokratisk ledarskapsstil, medan män tenderade att anta en 

mer auktoritär ledarskapsstil. 

 

Studier har visat att kvinnor har en viss typ av ledarstil (Sergiovanni 1992, s 10 ff.) medan 

andra studier har kommit fram till raka motsatsen (Webb & Macdonald 2007, s 491 ff.), vilket 

kan tyda på att en viss typ av ledarstil är svår att definiera. Webb och Macdonald (2007, s 



 

507) har i en studie undersökt om kvinnliga lärare i idrott och hälsa har ett annorlunda 

ledarskapsbeteende än manliga lärare i idrott och hälsa. De kom fram till att det inte fanns 

någon särskild kvinnlig ledarskapsstil. Webb & Macdonald (2007, s 491 f.) menar även att det 

demokratiska ledarskapet är en ofta vald ledarskapsstil hos kvinnor. I deras studie framkom 

att kvinnorna själva ansåg att de bedömde sig som svaga vid en demokratisk ledarskapsstil 

samtidigt som de var oroliga för att ses som ”en diktator” vid en mer auktoritär ledarskapsstil 

(ibid. s 491 ff.). De (ibid. s 502) har även kommit fram till att kvinnor och män har lika stor 

strävan efter ledarskap och Gunbayani (2005, s 13 f.) har i en kvantitativ studie undersökt 

vilka ledarskapsstilar manliga och kvinnliga lärare skulle anamma vid en befordran. 

Resultatet visade att kvinnor i högst omfattning skulle prioritera målen, därefter interaktionen 

med eleverna, sen stöd och sist arbetet. Detta motsäger Sergiovanni (1992, s 10ff.) som menar 

att en typisk ”kvinnliga ledarskapsstil" kan beskrivas inom ramen för ett tjänande ledarskap; 

engelskans servant leadership style.  Tjänande ledarskap är en ledarskapsstil där ledaren 

beskrivs som lyssnande, empatisk, självmedveten och bra på att lösa konflikter (Northouse 

2013, s 221 ff.). Det råder delade meningar om huruvida kvinnor och män har olika typer av 

ledarstilar. Den sammantagna bilden är dock att ledarskapet skiljer sig åt (Eagly &Johnson, 

1990, s 233 ff.).  

ga 

 

 

igger att 

motivera och uppmuntra elever till deltagande under lektionerna i idrott och hälsa. Att ”vara 

t ansågs innehålla.   

edan presenteras en sammanfattning av de forskningsresultat som vi anser vara mest 

betydelsefulla för vår studie om kvinnliga lärares syn på ledarskap. 

 

1.4.6 Ledarskap enligt kvinnliga lärare i idrott och hälsa 

Rich (2004, s 215 ff.) har kommit fram till att det finns särskilda egenskaper hos kvinnliga 

lärare i idrott och hälsa. Den typiskt kvinnliga läraren i idrott och hälsa är kreativ, artistisk, 

ägnar sig åt dans och gymnastik samt är allmänt ’kvinnlig’. Enligt Krane (2001, s115 ff.) är 

den kvinnliga läraren i idrott och hälsa även vid god vigör samt atletisk. Dock kom studien 

fram till att kvinnorna gärna placerade sig själva utanför bilden av det traditionellt kvinnli

då det visat sig att idrottsutövande och femininitet är varandras motsatser. Vinning (1991, s 16

f.) kom i sin studie fram till att dessa typiskt kvinnliga egenskaper bidrar till ett effektivt 

ledarskap. I Rich studie (2004, s 215ff.) framkommer att att kvinnliga lärare i idrott och hälsa

anser att en del i ledarskapet innebär att skapa en positiv bild av ämnet. I detta l

en god förebild” föll också inom ramen för vad ledarskape

1.4.7 Sammanfattning av relevant forskning  

N



 

 är av 

nliga 

aper 

 ett gemensamt mål” är likartad med våra lärares 

ppfattning om ledarskapets innebörd.  

 

 att 

elladurai behandlar 

essutom situationen som en parameter som påverkar ledarskapet. 

are. 

r 

en 

ärare 

 

t uppmuntra elever till deltagande under lektionerna i idrott 

ch hälsa (Rich 2004, s 215 ff.).  

 

Rosch & Kusels (2010, s 4 ff.) studie om problematiken kring ledarskapets definition

stor betydelse för vår studie. Ytterligare en studie (Kaiser et. al. 2012, s 119 ff.) som 

definierar ledarskapsbegreppet anser vi vara betydelsefull då vi vill undersöka hur kvin

lärare diskuterar ledarskap och dess betydelse. I enlighet med tidigare forskning är det 

sannolikt att även lärarna i vår studie kan ha svårigheter att definiera begreppet. Det är 

dessutom intressant att jämföra och se om definitionen ”ledarskap som en individs egensk

att påverka en grupp individer att uppnå

u

 

Forskningsläget berör även situationer och gruppstorlek som parameterar som påverkar 

ledarskapet. (Foels et al. 2000, s 684). Trninić, et.al. (2009, s 14) menar att ledarskapet bör 

anpassas till situationen och målet för att ledarskapet ska fungera. Då vår studie har för avsikt

att undersöka synen på ledarskap är det möjligt att även kvinnorna i vår studie lyfter fram

situationen påverkar ledarskapet. Vår teoretiska utgångspunkt av Ch

d

 

Ett par studier har undersökt vilka personliga egenskaper som elever uppskattar hos lär

Erasmies (1972, s 41 ff.) studie är relevant då den har kommit fram till att elever bl.a. 

värderar lärare som kan hålla ordning i klassen, har humor och att vara förstående. Det tolka

vi som att elever anser att kunskap är av mindre vikt hos lärare och att elever uppskattar 

människa med social kompetens som ledare. Om en lärare besitter dessa kunskaper har 

ledarskapet i lärarskapet möjligheter att bli mer fungerande. Förmodligen kommer även vår 

studie peka på att våra lärare värderar dessa egenskaper högt samt att relationen mellan l

och elev är viktig. Det är dessutom möjligt att vår studie kommer visa på att personliga 

egenskaper och social kompetens är viktiga delar att ha som ledare, vilket gör att dessa studier

är intressanta ur en jämförande synpunkt. Tidigare studier har även visat att kvinnor anser att 

ledarskap innebär att motivera sam

o

 

Forskningen visar sammantaget på en varierande bild av ledarskapsbegreppet och hur 

ledarskap kan studeras och förstås. De splittrade forskningsresultaten är svåra att tyda, men är 

intressanta då studierna inte bara studerat män utan även berör kvinnor som studieobjekt. Det 

har varit svårt att finna forskning angående kvinnliga lärares åsikter om ledarskap inom idrott 



 

r 

ar varit 

t betyder att endast internationella studier har bidragit till kunskap i 

rskningsläget. 

 

ed studien var att undersöka kvinnliga lärares syn på ledarskap i ämnet idrott och 

? 

- ur värderar kvinnliga lärare i idrott och hälsa ledarskapet i lärarrollen? 

 

 

och hälsa. Anser kvinnliga lärare i idrott och hälsa att ledarskapet inom ämnet är viktigt? Hu

värderas det? Där hade mer forskning inom ledarskap i lärarskapet varit av intresse. Många 

studier är dessutom utförda på män eller berör manligt ledarskap i jämförelse med kvinnligt 

ledarskap. Till sist har vi inte funnit några svenska studier om ledarskap i skolan som h

av relevans, vilke

fo

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet m

hälsa.  

Följande frågeställningar vill besvaras:  

- Hur definierar kvinnliga lärare i idrott och hälsa ledarskap? 

- Vilka faktorer påverkar ledarskapet hos kvinnliga lärare i idrott och hälsa

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ör 
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a en 

. (Stensmo 2002, s 119; Johansson & Svedner 2006, s 41; Hassmén & Hassmén 

008, s 252) Vi kunde även jämföra och se om det fanns några likheter och/eller skillnader 

rnas uppfattningar. Den empiri som har samlats in är av kvalitativ art och  

eneutisk grundsyn (Hassmén & Hassmén 2008, s 253). Inom 

gt 

r 

s frågeställningar som vi fann 

tressanta att undersöka. Eftersom frågeställningarna var av kvalitativt slag stod valet mellan 

t 

 

gt. 

g och utfördes med oss båda närvarande. Dock  

ar det bara en av oss som ställde frågorna. Intervjuerna genomfördes under vecka 37 och 

2. Metod 

2.1 Metodval 

För att besvara syftet med studien valdes intervju som metod. Metodvalet ansågs lämpligt f

problemområdet på grund av flera aspekter. Att använda intervju som metod ger möjlighete

till ingående svar och därmed också en djupgående förståelse för hur synen på ledarskapet ser 

ut hos kvinnliga lärare i idrott och hälsa.  Genom intervjuer var det möjligt att genomför

undersökning som gav oss kvalitativ empiri där vi kunde jämföra flera olika lärares åsikter 

och tankar

2

mellan de olika lära

studien utgår från en herm

hermeneutiken anses verkligheten vara subjektiv och det finns inte något som är allmängilti

över tid.  

 

2.2 Procedur 

I studiens första skede skapades en idé som sedan utformades till att bli undersökningsbar. 

Syftet formulerades, teoretiska utgångspunkter undersöktes och litteraturgenomgången 

påbörjades. I litteraturgenomgången fann vi en teori om ledarskap som var lämplig fö

studiens inriktning. Med hjälp av den valda teorin skapade

in

intervju och observation. Efter noggrant övervägande valdes intervju som metod eftersom de

gav oss möjlighet att undersöka lärares syn på ledarskap. Intervjufrågor sammanställdes och 

därefter genomfördes en pilotstudie. Efter pilotstudien gjordes mindre justeringar av 

intervjufrågorna, vilket förklaras närmare i nästa avsnitt.  

 

När genomförandet hade planerats påbörjades intervjuerna. Deltagare till studien uppsöktes 

via telefon och därefter kontaktades lärarna via e-post. Tidpunkten för intervjuerna bestämdes 

delvis utifrån lärarnas möjlighet att delta. Då lärarnas lediga stunder under arbetsdagen var 

begränsade fick vi som genomförde studien anpassa oss och utföra intervjuerna vid tider som

var tillgängliga. En intervju per lärare genomfördes, vilket innebar sex intervjuer sammanla

Varje intervju var mellan 30-40 minuter lån

v



 

mistrukturerade 

till 

na transkriberades och skrevs ned i ett dokument. 

ammanställningen i form av kategorisering av respondenternas utsagor skedde med hjälp av 

det teoretiska ramverket som grund. Vidare gick sammanställningen ut på att granska, 

viktiga och återkommande citat. Lärarnas åsikter 

nvände oss av en semistrukturerad intervjuform vilket innebar att vi hade möjlighet att ställa 

s 

 

nkt, Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori.  Det 

nns en intervjuar- och förväntanseffekten i åtanke vid konstruerandet av intervjuguiden, 

ilket innebar att vi valde att ställa så tydliga och objektiva frågor som möjligt. Intervjuguiden 

kategoriserades med utgångspunkt i tre huvudrubriker: bakgrundfrågor, faktafrågor och 

 pilotintervju genomfördes och därefter gjordes vissa revideringar. Se bilaga 3 

vecka 38 och dokumenterades med hjälp av en diktafon. Intervjuerna var se

då vi ville ställa samma huvudfrågor till respondenterna och samtidigt vi var intresserade av 

att kunna ta del av deras personliga erfarenheter och ville därmed också ha möjligheter 

följdfrågor och mer öppna svarsalternativ.  

 

Utsagorna från intervjuer

S

analysera och tolka utsagorna samt att välja 

sammanställdes, analyserades med hjälp av det teoretiska ramverket samt jämfördes därefter 

med tidigare forskning.  

 

2.3 Intervjuguidens utformning 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar konstruerades frågor till intervjuguiden. Vi 

a

följdfrågor till respondenterna. Det gav oss den mer djupgående förståelse som vi 

eftersträvade och ville utnyttja (Kvale 1997, s 82). En ytterligare fördel med 

semistrukturerade intervjuer var att både kvalitativ och kvantitativ data som återfanns i 

bestämda frågeområden kunde relateras till varandra (Lantz 2007, s 33). 

 

 Intervjuguiden utformades utifrån de tre frågeställningarnas inriktningar. Intervjufrågorna 

utgick även från Kvales (1997, s 124f.) mall för frågeutformning. Frågorna konstruerade

först och främst utifrån möjligheten att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar samt

utifrån vår teoretiska utgångspu

fa

v

kärnfrågor. En

för färdigställd intervjuguide.   

 

 



 

r 

en 

amt att de i nuläget eller tidigare hade arbetat som lärare i grundskolans senare år eller på 

ra 

 

 lärare i idrott och hälsa.  

ärare som undervisar i grundskolans senare åldrar eller på gymnasiet kontaktades via telefon 

för att få en personlig första kontakt. De sex första lärarna som svarade att de ville delta 

aldes ut. Förhoppningen var att den personliga kontakten med lärarna skulle få lärare att i 

högre mån vilja medverka i studien. Valet att genomföra sex intervjuer med sex olika lärare 

erodde på att vi ansåg att en mättnadsgrad skulle uppnås. Vi ansåg att fler intervjuer inte 

skulle ge ytterligare kunskaper eller information (Kvale 1997, s 98). 

 

2.4 Urval 

Eftersom studien undersöker kvinnliga lärares syn på ledarskap har urvalet varit stort. Vi ha

därför gjort ett bekvämlighetsurval. Vi vände oss till kvinnliga lärare som är yrkesverksamma 

inom Stockholmsområdet. Detta berodde på att vi med intervju som metod ville kunna vara 

närvarande vid varje intervjutillfälle. En ytterligare anledning till närhetsprincipen var 

stram tidsram vid genomförandet av studien (Kvale 1997, s 99).  

 

Kriterierna för urvalet av lärare baserades på att lärarna hade en lärarexamen i idrott och hälsa 

s

gymnasiet. Lärarna skulle även ha minst ett par års arbetslivserfarenhet. Vi ansåg att personer 

som varit yrkesverksamma i minst två år borde ha hunnit sätta sig in i läraryrket så pass b

att deras utsagor i en intervju skulle vara av intresse för studien. Vi har dessutom valt 

kvinnliga lärare i idrott och hälsa för att få en större inblick i deras vardag. Genom att få höra

kvinnliga lärares åsikter om arbetet tror vi att det utmynnar i en högre uppfattning om 

svårigheterna och mögligheterna som man kan mötas av som kvinnlig

 

L

v

b

 

 

 

 

 



 

des innan intervjun om studiens syfte, både muntligt via telefon och 

kriftligt via e-post samt om det sammanhang som intervjun skulle komma att användas i och 

ll empirin. De blev även informerade om hur intervjun skulle 

genomföras, hur deras identitet skulle komma att vara konfidentiell i studien samt att 

 

s i mer väsentliga 

nebörder och utifrån centrala teman. Efter en genomgång av hela intervjun, för att få en 

77). 

ven använda oss av meningstolkning. Vårt teoretiska ramverket hjälpte oss att 

lysen och att behålla en viss distans till utsagorna (Kvale 1997, s 182). 

Teorin bidrog också till att strukturera svaren utifrån våra frågeställningar.  

venser, var faktorer som hjälpte oss i arbetet med att analysera och tolka lärarnas 

2.5 Etiska aspekter 

Respondenterna informera

s

vilka som skulle få tillgång ti

intervjun skulle spelas in digitalt. Respondenterna fick även information om att de när om

helst, utan anledning, kunde välja att avbryta sin medverkan. Denna information fick 

respondenterna via ett missivbrev en vecka innan intervjun samt muntligt vid intervjutillfället. 

Dessa etiska aspekter utgår ifrån vetenskapsrådets individskyddskrav där informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialkravet och nyttjandekravet samtliga uppfylls i vår studie 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

2.6 Databearbetning 

Resultatet från intervjuerna bearbetades genom en kombination av två analyssteg. Dessa 

analyssteg var meningskoncentrering och meningstolkning. Analysmetoden 

meningskoncentrering innebar att intervjupersonernas utsagor koncentrerade

in

helhetsuppfattning, formulerades det tema som dominerade en naturlig meningsenhet så 

enkelt som möjligt och utifrån denna enhet valdes det centrala temat ut (Kvale 1997, s 1

Vi ansåg att meningskoncentrering var den metod som bäst skulle hjälpa oss vid 

bearbetningen av de omfattande och komplexa utsagorna. Samtidigt ansåg vi att enbart 

meningskoncentrering inte skulle ge oss en tillräcklig bearbetning av utsagorna varför vi 

valde att ä

fördjupa meningsana

 

Vårt teoretiska ramverk, Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori är, som tidigare 

nämnts, skapat och prövat på tränare och idrottare. Vi ansåg emellertid att den gick att 

använda inom skolans område och för undersökning av lärare eftersom den berör flera olika 

aspekter om ledarskap. Teorins beståndsdelar: bakomliggande faktorer, ledarens beteende och 

konsek

utsagor.   



 

 

 gånger 

008, s 

n på flera sätt, dels har vi försökt att beskriva 

rskningsproceduren så pass detaljerat att någon annan skulle kunna upprepa studien, dels 

ide. Detta 

na, vilket 

le kunna 

limineras (Kvale 1997, s 324). 

 

viss aspekter. Valet att använda oss av 

 intervjuer kan sänka graden av reliabilitet något. Respondenterna kan ha 

nverka på svaren från respondenterna (Kvale & 

Brinkmann 2009, s 263). Trots att vi har försökt att vidhålla en systematik vid intervjuerna är 

intervjuandet en kom

 

 

2.7 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett begrepp som är av betydelse i forskningsstudier. Kvale och Brinkmann

(2009, s 360) förklarar reliabilitet enligt följande: Reliabilitet syftar på om ett resultat kan 

upprepas vid andra tidpunkter respektive av andra forskare med samma metod. Det innebär 

följaktligen att en hög reliabilitet kan uppnås om samma studie kan genomföras två

med exakt samma tillvägagångssätt och nå liknande resultat (Hassmén & Hassmén 2

136).  

 

Vi har försökt att öka reliabilitete

fo

har vi använt ett teoretiskt ramverk. Teorin låg även som grund för vår intervjugu

bidrog också till att vi kunde dokumentera våra resultat på ett överskådligt sätt.  Under 

transkriberingen och analtsarbetet närvarade båda för att i samråd analysera utsagor

ytterligare stärker reliabiliteten (Stensmo 2002, s 122). Innan analysen av intervjuerna ägde 

rum valde vi att transkribera alla sex intervjuerna ordagrant. Den goda kvalitén på 

ljudinspelningarna var av stor vikt för att undvika oenighet om vad som sagts under 

intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2009, s 150). Till sist har vi försökt stärka reliabiliteten 

genom att utföra en pilotstudie för att brister i intervjuerna i möjligaste mån skul

e

Reliabiliteten kunde dock ha varit högre i 

semistrukturerade

tolkat frågorna på olika sätt och därmed kan det ha uppstått skillnader i resultatets 

tyngdpunkt. Målet med formuleringen av intervjufrågorna var att de skulle vara så tydliga och 

lättförståliga som möjligt för att minska eventuella missförstånd. Intervjuaren försökte 

därmed att i så stor mån som möjligt att inte i

plex process. Vår förförståelse kan ha påverkat resultatet.  



 

 

tt att 

h  tillförlitligheten hos undersö rnas rap

och kvaliteten på själva intervjuerna, som a rann utfrågnin

meningen i det som sägs och ständig kontroll av den i  erhålls som 

validering ”in situ.”  

 

Genom forskningsprocessens gång har vi gjort medvetna val för att stärka validiteten.  

juareffekten (Hassmén & Hassmén 2008, s 257f.) 

2006, s 46) kan bidra till snedvridna resultat. 

tt lärarna känt 

sig mer bekväma i intervjusituationen. Eftersom studien endast omfattar intervjuer med sex 

öra anspråk på att resultatet är representativt för alla lärare i idrott och 

hälsa. Kvale (1997, s 98) menar dock att en viss generalisering kan göras genom ett fåtal 

2.8 Validitet 

Förutom reliabilitet är det viktigt att forskningsstudien har hög validitet. Validitet handlar om

giltigheten i det som utförs, och därmed om studien har lyckats att mäta det som var avse

mäta (Hassmén & Hassmén 2008, s 136). Kvale och Brinkmann (2009, s 267) skriver följande 

angående validitet vid intervju:  

 

Med tanke på studiens syfte och frågeställningar ansåg vi att intervju var den metod som bäst 

skulle ge oss svar på våra frågeställningar och detta bidrog till en högre validitet (Kvale och 

Brinkmann 2009, s 267). Lärarna fick ta del av studiens syfte och frågeställningar innan 

intervjun vilket gav dem möjlighet att förbereda sig. Vi var väl medvetna om riskerna med att 

använda intervju som metod då både interv

Validitet andlar här om kningspersone

 en nogg

nformation som

porter 

g om  ska omfatt

och förväntningseffekten (Johansson & Svedner 

Dessa två effekter försökte vi att undvika genom välformulerade frågor. Pilotintervjun 

resulterade i omformulering av vissa frågor vilket gjorde dessa tydligare och mer mätbara till 

vårt ändamål. Vi har även med hjälp av en ljudinspelare spelat in intervjuerna, där en av oss 

varit den som ställt frågorna. Den andra intervjuaren har suttit med och vid ett fåtal tillfällen 

fyllt i med ett par följdfrågor. 

 

Vår studies validitet hade kunnat stärkas om fler intervjuer under längre tid, såkallade 

djupintervjuer, hade varit möjliga att utföra med varje lärare. Vi hade då kunnat undersöka på 

ett mer djupgående plan lärares syn på ledarskap. Det hade även bidragit till a

lärare kan vi inte g

intensiva fallstudier. Det kan tänkas att studien hade tagit andra riktningar om vi hade haft 

längre tid på oss att utföra intervjuerna. Trots detta tror vi att de mönster som framkommit i 

studien hade kommit till uttryck även om fler och djupare intervjuer utförts . 



 

3. Resultat
Resultatet från de sex intervjuerna redovisas u  frågestä t viktig

re n int ed  idrott ras 

sa nfattas under varje fråge g. Chelladurais multi  ledarsk

til teg tatr , alysen ussions
 

re i idrott och hälsa begreppet 
ledarskap? 
Lärar finiera. De har 

flekterat olika mycket över ledarskapets innebörd men under intervjuernas gång framträder 

n flera 

p 

 

rare t sar 
idag re 

undervisat 
erfarenhet 

ch 
ningar 

 
tifrån llningarna. De aste 

sultatet frå

mma

ervjuerna m  de kvinnliga lä

ställnin

rarna i  och hälsa presente

dimensionella

och 

apsteori är 

l viss del in rerad i resul edovisningen där an fortsätter i disk delen. 

Lä Behörighe Undervi Har 
tidiga

Yrkes- Tidigare o
övriga 
ledaruppdrag 

Övriga 
ledarutbild

A Åk 1-9 + 
Gy 

Åk 1-3  
Taekwondo IH 

Gymnasiet 6 år Tränare inom Riksidrotts-
förbundet, G

B Åk 1-9 + 
Gy 

Åk 1-2 Gy Åk 7-9 + 1-
3 Gy 

3 år Tränare inom 
Hockey 

rbundet Ishockey-fö

C 
inom basket 

ketförbundet, 
ledarskaps-
pedagogik 

Åk 1-9 + 
Gy 

Åk 6 + 8-9 Åk 1-9 + 1-
3 Gy 

20 år Förbundstränare Bas

D Åk 1-9 + 
Gy 

Elever 16-
20 år 

Åk 1-9 + 1-
3 Gy 

8 år Tränare inom 
gymnastik och 
handboll 

Gymnastik-
förbundet, 
handbollsdomare 

E 
3 Gy gymnastik, fotboll 

och innebandy 

nastik-
förbundet 

Åk 1-9 + 
Gy 

Åk 7-9 Åk 1-9 + 1- 30 år Tränare i Gym

F mnastik-

 

Tabell 1. Presentation av de kvinnliga lärarna i idrott och hälsa. Det går att utläsa lärarnas behörighet, 

yrkeserfarenhet och vilken idrottslig ledarbakgrund de har 

 

 

Åk 1-9 + 
Gy 

Åk 9 Åk 1-9 + 1-
3 Gy 

18 år Gymnastik Gy
förbundet, 
lärarlyftet 

3.1 Hur definierar kvinnliga lära

na beskriver ledarskapsbegreppet som komplext och svårt att de

re

en bild över vad ledarskap i skolan är enligt lärarna. Lärarna diskuterar ledarskap utifrå

olika parametrar. Den sammantagna bilden över lärarnas definition av begreppet ledarska

kan sammanfattas enligt följande: ledarskap är något som utövas praktiskt i en grupp eller 

med en individ för att nå ett gemensamt mål. Vidare beskriver lärare B ledarskap som:  



 

ål, dit de är på väg, vad det nu kan 

vara. Man kan ju leda individer och man kan leda en grupp 1.  

et om 

 

n uttrycka sig i flera dimensioner. Av lärarnas utsagor går det att utläsa att 

rarna pratar om flera olika typer av ledarstilar. De ledarskapsstilar som beskrivs har vi valt 

att ka ningen 

blir d toritär-, 

demo

handl ta 

görs i ed att de skiftar mellan de ovannämnda ledarskapsstilarna. Lärare B 

onstaterar hur ledarskapet kan variera och att det är viktigt att som ledare kunna gå in och 

efter vad det är för situation som man kliver in i. Ibland måste man kliva in och 

ett 

                                                

[…] en förmåga som man har att leda andra personer. Det betyder inte att du ska 

lära dem allt du kan, men leda dem till olika m

 

Lärare B nämner att en ledare inte alltid behöver vara den som står i centrum utan den 

primära uppgiften för ledaren och ledarskapet handlar om att hjälpa, leda och/eller styra 

gruppen mot ett gemensamt mål. Flera lärare påpekar även att det är av stor vikt att verka som 

en god förebild och att föregå med gott exempel. ”För mig handlar det nog väldigt myck

att försöka få gruppen att sträva åt samma håll […] samtidigt så tror jag det är viktigt att vara

den här förebilden för dem och sprida inspiration”2. 

 

Ledarskap ka

lä

tegorisera in i fyra olika ledarskapsstilar är vanligt förekommande. Meningstolk

å att lärarna menar att ledarskap kan bedrivas utifrån en situationsanpassad -, auk

kratisk- och/eller en abdikerad ledarskapsstil. Samtliga lärare menar att ledarskap 

ar om förmågan att kunna anpassa sig och sitt ledarskap efter situationen och att det

 samband m

k

bestämma.   

 

Jag tror att jag försöker vara en situationsanpassad ledare, alltså som anpassar 

vara lite kanske diktator, lite mer tydlig. I vissa fall kan man kliva in och vara lite 

mer eeeh… vad ska jag säga? Inte så hierarkisk ledare, utan dela ut ledarskapet på 

gruppen3. 

 

Lärare A, B, C och D talar om att det i vissa situationer krävs att ledaren är den som 

bestämmer. För att ett ledarskap ska fungera måste ledaren ha förmågan att kunna utöva 

auktoritärt ledarskap. Ett auktoritärt ledarskap är därmed också en del av ledarskapet. 

 

 
1 Lärare B, intervju den 14 september 2012 
2Lärare C, intervju den 14 september 2012 
3 Lärare B, intervju den 14 september 2012 



 

ogiskt 

 av området uppstod tystnad och en ytterligare förklaring 

rävdes för att lärarna skulle förstå frågans innebörd. Efter viss betänketid och dialog kunde 

 

ultidimensionella ledarskapsteori visar 

ur olika faktorer påverkar varandra och hur dessa i sin tur påverkar ledarskapet. Detta 

ed 

 

or 

: ”Den 

agen du tror att du är klar då kan du sluta leda”4.  

 

 struktur. 

ärare C säger: ”Det gäller också att vara ganska tydlig där faktiskt, barn vill ofta ha en tydlig 

eter 

 

                                                

I intervjuerna med lärare A, B och lärare C diskuterades innebörden av ett pedag

ledarskap. Vid första presentationen

k

lärarna diskutera fram vad ett pedagogiskt ledarskap skulle kunna innebära. De blandade

tankarna och åsikterna om vad ett pedagogiskt ledarskap är utmynnade i flera definierbara 

egenskaper som hamnar inom ramen för begreppet. Dessa egenskaper berörde ledarens 

förmåga att individanpassa undervisningen, ha ett syfte med undervisningen, inspirera 

eleverna samt att skapa ett tolererande arbetsklimat. Förklaringen berörde också ledarens 

förmåga att kunna vara effektiv i sitt ledarskap samt att vara kreativ och kunna 

situationsanpassa undervisningen.  

 

Även om ledarskap ses av lärarna som något praktiskt utövande finner de ett värde i att 

reflektera mentalt över sitt ledarskap. Chelladurais m

h

tydliggör bilden av att ledarskapet är dynamiskt. Lärarna poängterar att en människa aldrig 

blir klar med sitt ledarskap. Det finns alltid något som kan förbättras eller förändras. M

detta menade respondenterna att ledarskap inte något statiskt och stillastående utan något som

är i en ständigt pågående process. Det som gör att ledarskapsprocessen ständigt fortgår ber

på den växelverkan som finns mellan de olika delarna i Chelladurais multidimensionella 

ledarskapsteori. Lärare A gör följande uttalande om att en ledare aldrig blir fullärd

d

 

Enligt respondenterna handlar ledarskap också om tydlighet. Lärare A, B, C, D och lärare F 

nämner vikten av tydlighet i instruktioner och att ha ett tydligt syfte med exempelvis 

lektionernas innehåll.  Lärare C, D och F anser att det likväl kan vara situationen som kräver

ett visst beteende men även att eleverna själva önskar och föredrar tydlighet och

L

struktur […] personligen själv vill jag ha det, jag vill ha tydlighet och struktur”5.  

 

Ledarskap är, enligt lärare F, något man har eller inte har. Hon anser att ledarskap är en 

medfödd egenskap och att det från början är en del av ledarens karaktär. Andra responden

menar att ledarskap är något man lär sig och att man växer in i rollen som ledare. Trots dessa

 
4 Lärare A, intervju den 13 september 2012 
5 Lärare D, intervju den 17 september 2012 
 



 

s karaktär är det avgörande för ledarskapet och det som utgör grunden. 

Att skapa relationer är något som framkommer som ett viktigt moment i ledarskapet. Samtliga 

t. Det innebär att ledaren inte bara behöver ta hänsyn till gruppens karaktär 

rför krävs 

tt ledarskap som inte upphör när lärare och elever möts utanför undervisningen i idrott och 

edarskapet hos kvinnliga lärare i idrott 

er 

lande 

e 

tan att 

r deras uppmärksamhet”6. Lärare E nämner även att undervisning i utomhusmiljö 

m 

jag nog 

menar att idrottsundervisning utomhus även 

meningsskiljaktigheter framgår det av utsagorna från samtliga att ledarens erfarenheter och 

ledaren

 

lärare i studien anser att skapandet av relationer är ett önskvärt beteende och en obligatorisk 

del av ledarskape

utan ledaren måste även skapa en relation till varje individ i gruppen. Lärare A, B, D och 

lärare E påpekar att det handlar om att se människan bakom fasaden och att det dä

e

hälsa. 

 

3.2 Vilka faktorer påverkar l
och hälsa? 

Lärarna anser att det är många olika faktorer som påverkar deras ledarskap. Dessa faktorer 

kommer att beröras utifrån Chelladurais det multidimensionella ledarskapsteori.  

 
3.2.1 Bakomliggande faktorer 
 
3.2.1.1 Situationens karaktär 
Lärarna anser att ledarskapet till stor del är något som är beroende av hur situationen ser ut,  

dvs. i vilken typ av miljö som undervisningen bedrivs i och tiden till förfogande är faktor

som påverkar detta  Vid diskussion om utomhus- respektive inomhusmiljö är lärarna oense 

om vilket typ av ledarskap som är det mest fungerande. Lärare F anser att hon kan bedriva ett 

mer öppet ledarskap i utomhusmiljö och är därmed den lärare som skiljer sig mest gäl

uppfattningen om miljöns påverkan på hennes ledarskap. Lärare A, B, C, D och E anser 

däremot att de behöver vara mer effektiva i sitt ledarskap i en utomhusmiljö. ”Jag är tydligar

med det jag säger och det ska ganska fort med instruktioner så att man kan köra igång u

man tappa

ter sig annorlunda delvis pga. av tidsaspekten. ”Jag har ett högre driv utomhus efterso

lektionerna blir lite kortare då de ska transportera sig till och från lektionen. Därför är 

mer auktoritär ute för att allt ska flyta”7. Lärare C 

                                                 
6 Lärare B, intervju den 14 september 2012 
7 Lärare E, intervju den 17 september 2012 



 

r besvärligare då hon ska bedriva ledarskap i en bullrigare miljö där instruktionerna 

försvi nämner 

lärarn allen är 

akust

grupp

lera lärare (lärare A, B och E) tar upp tidsaspekten som en del som begränsar deras 

inder. 

ej. 

t får 

an i så fall ta vid sidan av”10. Vidare diskuterar lärarna att de i mindre grupper kan bli mer 

personliga och hinna se varje individ mer. Lärare F menar att förutsättningarna visserligen ser 

spektive små grupper, men främst är det sammansättningen 

även om miljön är en av delarna som inverkar på ledarskapet. 

 

                                                

ä

nner i omgivningen och det blir svårare för eleverna att höra dem. Generellt 

a miljöer där det är dåligt ljud som en faktor som begränsar ledarskapet. ”I ish

iken fruktansvärd och det är lätt att rösten försvinner, då är det svårt att samla en 

”8.  

F

ledarskap. Det är svårt att få tiden att räcka till dels för planeringstid men även för att 

diskutera gemensamma elever med andra lärare.  

 

Jag har inte ens fem minuter att samlas med mina kollegor för att diskutera 

eventuella slitningar i elevgrupper. Det begränsar mitt ledarskap eftersom de 

sakerna som jag jobbar på kan fallera andra timmar dem är i klassrummet. Hade 

vi kunnat diskutera ihop oss så hade man kommit längre tillsammans9.  

 

Även lärare C nämner att det är lite tid för att hinna med alla elever och att få dem att nå 

kunskapskraven på grund av detta. Tiden utgör således ett h

 

Angående gruppens storlek går åsikterna isär om det påverkar lärarnas ledarskap eller 

Lärare A, B, C och F) anser dock att storleken på gruppen påverkar ledarskapet. ”I en stor 

grupp kan du inte coacha och ge feedback på samma sätt som i en liten grupp, utan de

m

olika ut vid lektioner med stora re

av elever i klassen som läraren anser påverkar ledarskapet. 

 

Lärarna anser att situationens karaktär är den faktor som påverkar ledarskapet i störst 

utsträckning. Flera av lärarna (lärare B, E, F) anser att deras ledarskap är mer beroende av 

gruppen än av miljön, 

 
8 Lärare D, intervju den 17 september 2012 
9 Lärare A, intervju den 13 september 2012 
10 Lärare B, intervju den 14 september 2012 



 

3.2.1

Någo e rskapet är de själva. Personliga egenskaper 

a 

ör att man 

inte gör samma misstag en gång till. .  

 hon hur erfarenheten påverkar hur hon anpassar 

et kan 

det 

 

e 

 

då kan låta eleverna vara delaktiga i större utsträckning. Vidare menar hon att hon är 

medveten om att olika klasser behöver olika typ av ledarskap. Det är delvis därför som hon i 

.2 Ledarens karaktär 

t som samtliga lärare anser påverkar l da

likväl som ledaregenskaper är faktorer som påverkar ledarskapet. Enligt lärarna själva är 

erfarenhet en faktor som till stor del påverkar lärarnas ledarskap,. Erfarenheten som lärarn

har samlat på sig under sina yrkesverksamma år anser lärarna vara något som hjälper dem i 

deras ledarskap idag.  

Ibland har det hänt att det inte blev som jag tänkt mig, något kanske inte 

fungerade och det blev negativt. Då tänker man tillbaka, och funderar på om man 

skulle ha agerat på ett annat sätt istället. Det är erfarenheterna som g
11

När lärare B tar upp erfarenheten betonar

ledarskapet till miljön. I en miljö där hon känner sig trygg kan hon vara mer kreativ. Hon 

nämner även att hon i miljöer där hon känner sig ny vill ha mer struktur. Då tycker hon att det 

är eftersträvansvärt att ha mer erfarenhet eftersom osäkerhet är en begränsning i ledarskapet.   

Lärare E och F tror att deras förmåga att vara flexibla till viss del beror på deras långa 

erfarenhet i yrket. Om förutsättningarna förändras är det fördelaktigt om ledarskap

anpassas smärtfritt vilket de menar är lättare ju mer erfarenhet man har.  

 

3.2.1.3 Medlemmarnas karaktär 
Lärarnas uppfattningar går isär om deras ledarskap påverkas av eleverna eller ej.  När 

gäller medlemmarnas (elevernas) karaktär är elevgruppens ålder, erfarenhet och elevernas kön

något som berörs. Lärarna har olika åsikter gällande om deras ledarskap ser olika ut beroend

på vilken typ av grupp med elever som de undervisar. Lärare E anser att hennes ledarskap i 

grunden är detsamma oavsett grupp eftersom hennes ledarskap utvinns ur hennes 

personlighet. Övriga lärare säger att de anpassar sitt ledarskap beroende på vilken klass de 

undervisar.  

 

Lärare F resonerar kring att hon är mer demokratisk om klassen är entusiastisk, eftersom hon

                                                 
11 Lärare F, intervju den 18 september 2012 



 

edarskapet successivt”12. I en stökigare klass är 

vinflytandet mindre, likväl som med grupper bestående av yngre elever. I klasser där 

14. 

pens kön 

. 

m hon har blandklasser eller tjejer och killar var för 

ig. Lärare F tycker inte att hennes ledarskap präglas av gruppens kön utan att det snarare är 

ndra faktorer som påverkar ledarskapet.  

ärare F nämner även att klasser med mål- och tävlingsinritade elever, vanligtvis 

 av ledarskap eftersom dessa elever ofta är egoistiska och 

a 

dliga ramar att förhålla sig till för att lektionen ska fungera och för att eleverna ska lära sig 

ghet som en delvis avgörande faktor som påverkar 

 de 

                                                

vissa klasser är mer auktoritär. Samtliga lärare att deras ledarskap hela tiden är dynamiskt.  

”När man lär känna eleverna så varierar man l

ele

elever har mer kunskap och är äldre finns det större möjlighet att bedriva ett ledarskap med 

mer elevinflytande. Det innebär att en lärare kan bedriva sitt ledarskap utifrån medlemmarnas 

karaktärer under benämningen ”frihet under ansvar”13. Samma lärare diskuterar hur en grupp 

på olika sätt påverkar och ställer krav på hennes ledarskap som lärare. ”I en klass så kan det 

vara 28-29 olika individer som har olika mål och förutsättningar och där är den största 

utmaningen att vara en god ledare för alla”

�

Det framgår i lärarnas utsagor att de har skilda uppfattningar om och/eller hur grup

påverkar ledarskapet. Lärare D anser att tjejer är lättare att styra men att hon når killar lättare

Lärare E tycker dock att hon når alla typer av elever lika mycket, men hon nämner att hennes 

ledarskap kan se olika ut beroende på o

s

a

 

L

idrottsklasser, behöver en viss typ

har svårt att samarbeta. Även lärare E nämner att hennes ledarskap kan se olika ut i en vanlig 

klass i jämförelse med en idrottsklass. 

 

 

3.2.2 Ledarens beteende 
 

3.2.2.1 Krävda beteendet 
Samtliga lärare nämner att det krävs ett visst beteende hos dem själva för att ledarskapet sk

fungera. Ett önskat beteende är tydlighet i ledarskapet. Lärarna menar att eleverna behöver 

ty

saker. Samtliga lärare nämner tydli

ledarskapet. ”Tydlighet är viktigt, exempelvis vilka frågor och instruktioner man ger så att

 
12 Lärare F, intervju den 18 september 2012 
13 Lärare C, intervju den 14 september 2012 
14 Lärare C, intervju den 14 september 2012 



 

 

m 

 

ar hur 

darskapet fungerar. Lärarna menar att genom att skapa en relation med eleverna kan man 

nnas i idrottshallen. Lärare E talar om att eleverna bör känna 

 

lunch tillsammans och prata med eleverna i samband med idrottslektionerna. Nästan alla 

skat beteende 
Ett önskat beteende hos lärarna är att hela tiden bedriva ett fungerande ledarskap. De vill 

rnas 

 tar upp engagemanget hos läraren som en viktig del för att få sina elever att 

inspireras och delta på lektionerna. Lärare D beskriver sig själv som en ganska auktoritär 

ger 

a en dålig dag utan man måste gå in med inställningen ”nu kör vi det här till 

10 % ”16.  

ur ledarens önskade beteende påverkar ledarskapet. Eleverna 

ehöver en lärare som är ett socialt stöd och där relationer prioriteras. Sammanfattningsvis 

ttre om de har en trygg, tydlig och stabil 

                                                

förstår. Som man frågar får man svar”15. Lärarna menar att tydlighet i instruktionerna är något

som är viktigt för att eleverna ska nå kunskapskraven. Således påverkar kunskapskraven i 

skolan ledarens krävda beteende. Måluppfyllelse och förståelse hos eleverna är något so

också påverkar det krävda ledarskapet hos läraren, speciellt gällande tydlighet och struktur.  

 

3.2.2.2 Faktiska beteendet 

Samtliga lärare nämner relationen mellan lärare och elev som en faktor som påverk

le

bygga upp ett förtroende som gy

tillit och trygghet till läraren för att hennes ledarskap ska fungera. Lärare A och D nämner

även att eleverna behöver känna sig uppmärksammade och att lektionerna då kan flyta 

smidigare. Goda relationer skapar lärarna genom att exempelvis säga hej i korridorerna, äta 

lärare nämner att relationen mellan lärare och elev genomsyrar och präglar deras ledarskap. 

De relationerna som ledarskapet kan bidra till att utveckla värderas därmed högt.  

 
3.2.2.3 Ön

utveckla sitt ledarskap och utveckla sina pedagogiska metoder i olika situationer. Av lära

utsagor framgår att ledarens önskade beteende påverkas av situationen och medlemmarna.  

Flera lärare

ledare, men att det är viktigt att vara lyhörd och att känna av eleverna. En annan lärare sä

att kan man inte h

1

Lärarna diskuterar också h

b

anser en lärare att ”[…] eleverna mår mycket bä

lärare”17.  

 
15 Lärare F, intervju den 18 september 2012 
16 Lärare B, intervju den 14 september 2012 
17 Lärare F, intervju den 18 september 2012 



 

.3.1 Konsekvenser 

enar flera av 

ste ha en inre 

ande också tycker jag. Att vi lärare ligger så 
20

så är du en ledare” . Samtliga lärare betonar att de värderar ledarskapet högre än lärarskapet. 

3.3 Hur värderar kvinnliga lärare i idrott och hälsa ledarskapet i 
lärarrollen? 
 

3
 

3.3.1.1 Prestation & Tillfredsställelse 
Lärarna är överens om att de värdesätter förmåga till ledarskap i lärarrollen högt. Elevernas 

prestation och tillfredställelse anses delvis vara kopplat till ledarskapet. Vidare m

lärarna att eleverna behöver prestera för att uppnå kunskapskraven och för att kunna prestera 

underlättar det om eleverna är nöjda med sina lärare. Enligt en utsaga från lärare D är en 

fungerande grupp en bidragande faktor för elevers tillfredställelse. Vidare menar lärare D att 

en högre tillfredställelse kan nås genom att fokusera på relationen mellan lärare och elev.  

 

Samtliga lärare värderar ledarskapet högt då de menar att ledarskapet måste fungera för att de 

ska kunna bedriva undervisning. De poängterar dessutom att ledarskapet tar stor plats i 

lärarskapet.  Lärare A, C, D och lärare F värderar lärarens ledaregenskaper högt därför att 

dessa kan påverka elevernas prestationer. Lärare B är framhåller inte detta lika tydligt men 

säger ändå att: ”Jag tror att det viktigaste för elevers lärande är läraren”18.  

 

Lärarnas åsikter varierar i termer av om deras ledarskap påverkar elevers prestation och 

tillfredställelse. Lärare E anser att hennes ledarskap kan påverka hennes elever ”Känner 

eleverna sig trygga med mig så vågar de prestera”19. Det motsäger lärare B som menar att hon 

relativt lite kan påverka elevers prestationer. Hon betonar att eleverna själva må

motivation och drivkraft för att lyckas. Hon gör följande uttalande när hon berättar om en 

utvärdering som Skolverket gjorde år 2003 som visade att lärarens ledarskap är det viktigaste 

för elevers lärande: ”Och det är ju lite skrämm

pass högt upp för hur det ska gå för dem” . Denna utsaga tolkar vi som att denna lärare var 

överraskad över sin egen betydelse och på vilket sätt hon kan påverka elevernas 

tillfredställelse genom sitt ledarskap. Lärare C gör ett uttalande om huruvida hon anser att 

ledarskapet i lärarrollen är viktigt eller ej: ”Jag tycker det är jätteviktigt. Alltså när du är lärare 
21

                                                 
18 Lärare B, intervju den 14 september 2012 
19 Lärare E, intervju den 17 september 2012 
20 Lärare B, intervju den 14 september 2012 
21 Lärare C, intervju den 14 september 2012 



 

cker att ledarkompetens är det viktigaste eftersom man kan läsa in de 

ndra”22.  

ammanfattningsvis framträder i lärarnas utsagor att de värderar ledarskapet högt då 

tsagorna pekar mot att ledarens beteende spelar en avgörande roll för elevernas 

onsekvenser, det vill säga elevernas förmåga att prestera. De flesta av lärarna anser att 

levernas prestationer och tillfredställelse återspeglas av ledarens engagemang och insats då 

daren verkar som inspirationskälla för eleverna. Dessutom uppfattar lärarna att de 

raktiserar mer ledarskap än lärarskap vilket också bidrar till vår tolkning om att de värderar 

darskapet högt. 

 

Ledare F beskriver att lärarskapet hamnar inom ramen för ämnesdidaktisk och 

ledarkompetens. Vidare poängterar hon att ledarkompetensen är den viktigaste kompetensen 

att besitta: ”Jag ty

a
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22 Lärare F, intervju den 18 september 2012 



 

h hälsa 

torer berörs i Chelladurais teori och benämns som 

akomliggande faktorer och berör flera olika aspekter. Det som gör ledarskap svårt att 

tt 

om 

retiserat för 

ss 

er 

jligt att det 

r 

tmynna i en 

kad förståelse om ledarskapets innebörd. 

berg 

4. Sammanfattande diskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka kvinnliga lärares syn på ledarskap i ämnet idrott och 

hälsa. För att undersöka det utfördes således sex intervjuer. Resultatet analyserades utifrån 

Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori. De specifika frågeställningarna var ” Hur 

definierar kvinnliga lärare i idrott och hälsa ledarskap?”, ”Vilka faktorer påverkar ledarskapet 

enligt kvinnliga lärare i idrott och hälsa” och ” Hur värderar kvinnliga lärare i idrott oc

ledarskapet i lärarrollen?”. Resultatredovisningen diskuteras utifrån det teoretiska ramverket 

och forskningsläget. 

 

4.1 Ledarskapsdefinitionens komplexitet 

Lärarna beskriver ledarskap som svårt att definiera vilket överensstämmer med vad tidigare 

forskning visat. Rosch & Kusel (2010, s 4ff.) betraktar ledarskap som svårt att tolka och 

precisera. I studien framgår att ledarskapet är beroende av ett antal faktorer som kan vara 

avgörande för ledarskapets utfall. Dessa fak

b

definiera. Ledarskap utövas i många olika sammanhang och konstellationer och vi tror inte a

ett ledarskap kan se likadant ut i alla situationer. Situationens karaktär är dessutom något s

lärarna berör och enligt vår teoretiska utgångspunkt är ledarskap en dynamisk process 

(Chelladurai 1990, s 328 ff.). Vidare kan ledarskap vara mer eller mindre konk

olika personer. Det är möjligt att en beskrivning av begreppet dessutom kräver en vi

bakomliggande teoretisk kunskap. Det framkommer tydligt hos lärarna att de har reflekterat 

olika mycket kring begreppet sedan tidigare. Det tror vi kan bero på deras olika personlighet

och deras medvetenhet och/eller omedvetenhet om sitt eget ledarskap. Det är mö

även kan beror på deras varierande erfarenhet vilket Chelladurais beskriver som del i det han 

kallar ledarens bakomliggande faktorer (se figur 4). Erfarenheter från olika ledarroller anse

lärarna kan bidra till ett önskvärt beteende hos dem själva, vilket troligtvis kan u

ö

 

Lärarna resonerade sig fram till att ledarskap är något som utövas praktiskt i en grupp eller 

med en individ för att nå ett gemensamt mål. Det stämmer väl med vad tidigare forskning 

visat samt tidigare definitioner av ledarskapsbegreppet (Kaiser et. al. 2012, s 119ff.; Wein

& Gould 2011, s 203). Lärarnas beskrivning av ledarskapsbegreppet är också 

överensstämmande med Malténs (2000, s 19) definition av ledarskap, vilken är vår 



 

an om 

 

darskapsstil. Dessa tolkningar görs utifrån lärarnas utsagor vilket tyder på att trots lärarnas 

 

 kopplas 

ngerande lektion bör därmed generera en hög prestation och 

llfredställelse. Då flera lärare nämner att deras ledarskap i vissa fall bedrivs inom ramen för 

2007, s 491 

) visat kring kvinnliga lärares syn på ledarskap, där den demokratiska ledarskapstilen visat 

sig vara mer populär bland kvinnor. Forskningsläget är dock inte enstämmigt, och det gäller 

ie. Utifrån Chelladurais teori anses medlemmarnas 

 

utgångspunkt. Lärarnas definition kan till viss del kopplas till Chelladurais teori då modellen 

visar att ledarens beteende är det som påverkar gruppens beteenden och utfall/prestationer.  

Dock är det anmärkningsvärt att de mål som lärarna berör i samband med deras 

ledarskapsdefinition inte benämns i teorin. Vad det beror på är svårt att säga men mål k

möjligt kategoriseras in under prestation och tillfredställelse. Exempel på mål som lärarna 

nämnde var att utveckla sitt eget ledarskap och att eleverna skulle lära för livet. 

 

Vidare diskuterar lärarna ledarskap utifrån olika sätt att leda. Enligt lärarna kan ledarskap 

bedrivas utifrån en situationsanpassad -, auktoritär- , demokratisk- och/eller en abdikerad

le

delvis osäkra intryck gällande ledarskapets innebörd besitter en praktiknära kunskap om

begreppet. Flera lärare nämner att det i vissa situationer krävs ett auktortärt ledarskap, då 

eleverna behöver tydlighet och struktur från läraren. Ett auktoritärt ledarskap kan därmed 

utifrån teorin tolkas som ett önskat beteende för att effektiviteten i ledarskapet ska vara hög. 

De tre faktorerna: krävt beteende, faktiskt beteende och önskat beteende, korrelerar därmed 

vilket innebär att prestation & tillfredställelsen blir hög. Detta stöds till viss del av en tidigare 

forskningsstudie (Rupert & Buschners1989, s 55) som kom fram till att lärare som var 

effektiva sparade värdefull undervisningstid. Effektivitetsnivån kan enligt studien inte

till ett auktoritärt ledarskap, men enligt flera lärare krävdes effektivitet för att lektionerna 

skulle fungera. En fu

ti

ett auktoritärt ledarskap framträder denna form av ledarskap som det mest fungerande.  

 

Lärarnas syn på sitt eget ledarskap lutar mer åt ett auktoritärt ledarskap i relation till ett 

demokratiskt ledarskap. Det går emot vad tidigare forskning (Webb & Macdonald 

f.

även lärarnas utsagor om detta i vår stud

prestation och tillfredställelse bli högre om ledaren använder sig av en demokratisk ledarstil.

Utifrån teorin tolkar vi att en demokratisk ledarstil är eftersträvansvärd . Det är dock möjligt 

att ledarskapet är så pass dynamiskt att oavsett om lärarna bedriver ledarskap utifrån 

auktoritära eller demokratiska arbetsformer, så anpassas det utifrån situationens karaktär och 

ledarens beteende.  

 



 

nga 

t dynamiskt och bygger på en komplex 

teraktion mellan bakomliggande faktorer, ledarens beteende och konsekvenser.  

a. 

na 

Rich 

är i 

v 

ponenter påverkar i sin tur det 

ktiska beteendet hos ledaren vilket kan vara en förklaring till varför lärarna tar upp 

rleken har 

re 

t i 

dan 

tivt 

darskap måste utövas, är i utomhusmiljöer och där ljudet tenderar att försvinna. Flera av 

a av 

 att det kan 

Vi uppfattar att det finns en allmän bild över vad ledarskap är men likväl att begreppet är 

omdiskuterat. Det kan förstås utifrån den teoretiska utgångspunkten som innefattar må

olika parametrar. Ledarskap är enligt lärarna någo

in

 

4.2 Bakomliggande faktorer 

Lärarna beskriver en mängd faktorer som påverkar deras ledarskap i ämnet idrott och häls

Situationens karaktär, ledarens karaktär och medlemmarnas karaktär är några av faktorer

som berörs. Flera studier visar att situationen är avgörande för hur en ledare agerar (

2004, s 215ff.; Gunbayani 2005, s 13f.; Trninić, et.al. 2009, s 141). Resultatet i vår studie 

likhet med tidigare forskning där ledarskap hos kvinnliga lärarna och det är starkt beroende a

situationens karaktär. I Chelladurais teori visas tydligt hur situationens karaktär påverkar det 

önskade och det krävda beteendet hos ledaren. Dessa två kom

fa

situationens karaktär som en bidragande faktor.  

 

De delar som har att göra med situationens karaktär och som lärarna berör är gruppstorlek, 

miljö och tid. I enlighet med Foels et al. (2000, s 684) talar lärarna om att gruppsto

en inverkan på ledarskapet. Flera av lärarna i vår studie diskuterar dock hur medlemmarnas 

karaktärer har en större och mer avgörande betydelse för ledarskapet än vad situationens 

karaktär har. De nämner dock att vissa miljöer starkt påverkar deras ledarskap. Trots att 

Chelladurais teori eller tidigare forskning inte betonar detta blir det dock tydligt att 

medlemmarnas karaktärer har en central roll vid utövandet av ledarskapet. En ytterliga

anledning till att medlemmarnas karaktärer nämns som en faktor som påverkar ledarskape

större utsträckning än miljön kan bero på att medlemmarnas karaktärer kan förändras me

miljön är mer statisk och inte går att påverka på samma sätt.  

 

I miljöer där lärarna tycker att undervisningssituationen försvåras, och där ett mer effek

le

lärarna väljer att beskriva sitt ledarskap som mer effektivt när de undervisar utomhus. Fler

lärarna i vår studie uppmärksammar alltså att det är framförallt vid undervisning i 

utomhusmiljöer som de använder sig av ett effektivt ledarskap. Vår reflektion är

ses som ett klokt val, då de själva anser att tid är en bristvara. Wilson (2011, s 1ff.) menar 



 

ker. Som 

r Rupert & Buschner (1989, s 55) kommit fram till att lärare som var 

ffektiva i sitt ledarskap sparade värdefull undervisningstid. Lärarna i studien betonar 

svårigheterna med att hinna med alla elever och få dem att nå kunskapskraven och på det 

tt effektivt ledarskap. Det är 

 

att det 

tt 

ekar de att personliga egenskaper såväl som ledaregenskaper är något 

om går hand i hand för att ledarskapet ska fungera. Ledarens karaktär blir då en 

re 

ndast 

 

raktik 

v 

is multidimensionella ledarskapsteori ingår såväl ledarens 

ersonlighet som ledarens förmågor vilka sammantaget utgör en del av ledarens karaktär som 

påverkar ledarskapet.  

också att det krävs ett effektivt ledarskap för att eleverna ska kunna lära sig nya sa

tidigare nämnts ha

e

följer att det framträder som viktigt (?) att använda sig av e

möjligt att lärarnas effektivitet genererar mer kvalitetstid till eleverna, vilket i sin tur borde

bidra till en högre prestation och tillfredställelse hos eleverna. Men det förvånar oss 

endast är i samband med utomhusmiljö som lärarna särskilt lyfter fram effektiviteten.  

 

Trninić, et.al. (2009, s 141) anser att ledarskapet bör anpassas till utövaren men också till 

målet för att kunna vidhålla ett fungerande ledarskap. Chelladurais teori lyfter fram att 

ledarens faktiska beteende bör korrelera med ledarens önskade beteende för att 

medlemmarnas prestation och tillfredställelse ska bli hög. Vi anser därmed att läraren har e

stort ansvar gentemot eleverna att utöva ett ledarskap som får eleverna att uppnå 

kunskapskraven.  

 

4.3 Ledarens beteende och konsekvenser 

Flera av lärarna diskuterar ledarskap utifrån ledarens karaktär och personliga egenskaper. 

Lärarna anser att dessa egenskaper är grunden och en av de viktigaste bitarna inom 

ledarskapet. Vidare påp

s

bakomliggande faktor som påverkar det faktiska beteende hos läraren (Carron & Hausenblas 

1998, s 211). Detta kan kopplas till ’The great man theory’ som beskriver hur ”Leaders a

born, not made”. Ett par lärare uttrycker åsikter om att vara en naturlig ledare och att e

vissa föds med vissa förmågor. Vidare förtydligar en lärare att det är möjligt att särskilda

personer har lättare för att leda grupper. Det är dock fullt möjligt att genom teori och p

utöva ett ledarskap som är lämpligt och anpassat till olika målgrupper.  I en tidigare studie a

Erasmies (1972, s 41 ff.) framkommer att elever uppskattar lärare som kan hålla ordning i 

klassen, har humor och är förstående. Vi anser att dessa egenskaper är svåra att tillägna sig 

teoretiskt, vilket innebär att en lärare som besitter en social kompetens har lättare för att bli en 

mer naturlig ledare. I Chelladura

p



 

 

stor 

etna om vilket förmodligen är största anledningen till att relationer mellan elever och 

rare värderas högt av lärarna.  

 möjligt att eleven kan uppleva ett ökat socialt stöd. Rich (2004, s 215 ff.) 

enar även att ”vara en god förebild” är viktigt för ledarskapet vilket även lärarna i vår studie 

år 

a 

gr11; GY), vilket innebär ökade krav på både lärare och elev. Elevens motivation präglas 

därmed till stor del av ledarens faktiska beteende. Sammanfattningsvis kan ledarens beteende 

rsom läraren anses vara den viktigaste parametern för elevers lärande, enligt 

 del är 

 

Kvinnliga lärare i idrott och hälsa värderar ledarskapet inom ämnet högt. Vid diskussion om

skillnaden mellan ledarskap och lärarskap anser lärarna att de till störst del fokuserar på 

ledarskapet. Lärarnas ledarskap anser de har en koppling till hur aktiva eleverna är på 

lektionerna. Det har även Kaiser et.al. (2012, s 119ff.) kommit fram till i sin studie. Där 

framkommer att en grupps prestation har ett samband med relationen till ledaren och 

organisationens effektivitet. Ledarens faktiska beteende präglar därmed till stor del elevers 

prestation och tillfredställelse. Om eleverna är nöjda kan de också göra bättre ifrån sig på 

lektionerna. Det bidrar i sin tur till att eleverna lära sig mer. Det är lärarna i vår studie till 

del medv

lä

 

En av lärarna poängterar att relationer är det viktigaste i hennes ledarskap. Lärarna betonar 

även vikten av att skapa en bra atmosfär för eleverna, där de inspireras och uppmuntras att 

delta. Detta stöds av Rich (2004, s 215ff.) som menar att ledarskapet innebär att skapa en 

positiv bild av ämnet samt att motivera eleverna. Chelladurais teori nämner socialt stöd som 

en parameter under ledarens önskade beteende. Om relationen mellan elever och lärare 

prioriteras är det

m

betonar. Vidare påpekar en av lärarna att det är viktigt att föregå med gott exempel vilket i v

teoretiska utgångspunkt både kan ses som ett krävt beteende och ett önskat beteende hos 

läraren.  

 
Utifrån lärarnas utsagor, tidigare forskning samt Chelladurais teori går att utläsa att 

ledarskapet i lärarskapet spelar en stor roll för elevernas lärande. Skolan har gått från att var

målstyrd med uppnående- och strävans mål till att bli mer resultatinriktad (Lpo94, Lpf94; 

L

värderas högt efte

lärarna själva.   

 

Det teoretiska ramverket omfattar många delar, däremot saknar det ett par aspekter som vi 

anser ingår i det som påverkar ledarskapet. Vi tror att ledarskapets utformning till stor

beroende av ledarens mål med sitt ledarskap. Flera lärare diskuterade målen med sitt eget 



 

t 

 

rott 

att tro 

g 

ar 

are 

punkter som ej lyfts fram utifrån 

orins utgångspunkter. Samtliga huvudrubriker nämns och berörs, men alla berörs ej ur ett 

de 

ernas 

ledarskap och vad dessa betyder för dem, men det är dessvärre inget som nämns i 

Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori. Lärarna nämner även mål i deras definition 

av ledarskap, vilket visar på en brist i det teoretiska ramverket. Det är dock möjligt att mål 

kan kategoriseras in under prestation och tillfredställelse, men detta anser vi borde förtydligas. 

 

4.4 Slutsats 

Det finns flera slutsatser som vi kan dra av vår studie. Först och främst är ledarskapsbegreppe

komplext och svårt att definiera. Studien indikerar även att tidigare forskning, lärarnas och 

vår utgångspunkt av ledarskapets innebörd överensstämmer; ledarskap är något som utövas 

praktiskt i en grupp eller med en individ för att nå ett gemensamt mål. Ledarskapet i 

lärarskapet är beroende av många olika faktorer. Dynamiken i ledarskapet, det vill säga att 

flera faktorer samspelar, är det som tydligast framträder utifrån lärarnas syn på ledarskap. 

Detta stämmer även överens med Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori. Till sist är 

lärarskapet beroende av ledarskapet vilket innebär att ledarskapet värderas högt. Ledarens

beteende spelar en avgörande roll för elevernas möjlighet att nå kunskapskraven i ämnet id

och hälsa.  

 

4.5 Metoddiskussion 
Vi ställer oss delvis kritiska till valet av den teoretiska utgångspunkten. Det är rimligt 

att resultatet utfallit annorlunda inom ett par områden om ett annat teoretiskt ramverk hade 

använts. Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori berör många olika aspekter krin

ledarskap och har varit en hjälp för att kunna analysera respondenternas utsagor. Studien h

fokuserat på att besvara syfte och frågeställningar, och därmed har det teoretiska ramverket 

varit en hjälp i såväl avgränsning samt tolkning av resultatet. Teorin valdes delvis tack v

dess bredd och dess många ingående faktorer. Teorin är dock mer omfattande än vad vi hade 

som syfte att undersöka vilket bidrog till att en begränsning var nödvändig. Lärarna i vår 

studie betonar inte samtliga delar i teorin och det är flera 

te

djupgående perspektiv. Ledarens önskade beteende samt konsekvenser av ledarens beteen

berörs ej lika mycket i olika lärares utsagor. Konsekvenser berör lärarna utifrån elev

prestation och tillfredställelse, men inte på ett lika omfattande sätt som det teoretiska 

ramverket gör. Det beror på den avgränsning som gjordes utifrån valet av frågor som ställdes 

till respondenterna. Om fler och mer djupgående intervjuer hade kunnat utföras hade det 



 

an 

å 

rer till största del utgår från de bakomliggande faktorerna snarare 

n ledarens önskade beteende. Det är dessvärre svårt att säkerställa, då ledarens önskade 

eteende ej har varit en av kategorierna som fördjupats.  

stationer i skolans värld utmynnar i att eleverna ska bli bedömda utifrån 

eras kunskaper och få betyg. Det är möjligt att prestationer ej bör vara ett uttryck som ska 

t är 

 

r delar som skulle kunna ha anpassats bättre utifrån lärarskap 

en 

r 

ritik kan riktas mot urvalet till studien. Valet av lärare hade kunnat ha en tydligare 

 

rare genomgått diverse vidareutbildningar inom ledarskap. Då hade 

ventuellt diskussionen kring ledarskapsbegreppet kunnat fördjupas. 

.6 Fortsatt forskning 
å studier har utförts där man jämför kvinnliga ledares upplevda ledarskap med deras faktiska 

darskapsbeteende. Motiven till mer forskning är därför stor. Tidigare studier har främst 

kuserat på ledarskap inom organisationer och det vore därför önskvärt om fler studier av 

funnits större möjlighet att ta upp och fördjupa delarna i Chelladurais multidimensionella 

ledarskapsteori.  De bakomliggande faktorerna har tagit störst plats i lärarnas utsagor, med

ledarens önskade beteende tagit minst plats. Det beror möjligtvis på att lärarnas syn p

ledarskapets påverkansfakto

ä

b

 

Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori är tänkt för tränare och idrottare i deras 

kontext. Teorins sista kategori konsekvenser har därför utgått från prestationer och 

tillfredställelse. Dessa två delar är delvis annorlunda i idrottssammanhang i jämförelse med 

skolsammanhang. Pre

d

nämnas i ämnet idrott och hälsa eftersom skolmiljön kan bli för lik idrottsvärlden. De

viktigt att särskilja på begreppen att ”nå kunskapskraven” och att ”prestera”. I skolan bör

fokus ligga på att eleverna ska lära för livet och då är det viktigt att lärarens roll och 

inställning ser ut därefter.  

 

 

Vi anser att vald teori har ett pa

men vi menar ändå att Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori har fungerat på ett 

tillfredsställande sätt utifrån vår studies syfte och frågeställningar. Studien hade ej blivit d

samma utan det teoretiska ramverket och det hade i sin tur både försvårat vår analys samt vå

tolkning av resultat.  

 

K

systematik, där samtliga lärare antingen haft lika lång yrkeserfarenhet eller en mer jämn 

fördelning kring kunskaper om ledarskapsbegreppet. Det är möjligt att resultatet sett

annorlunda ut om alla lä

e
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F

le

fo



 

darskapet i lärarollen kunde utföras. Det vore önskvärt att det kvinnliga 

darskapsperspektivet fick ett större genomslag inom kommande forskningsstudier.  

et vore även intressant att undersöka hur ledare ser på ledarskap i ett längre perspektiv. Hur 

ommer ledarskapet förändras över tid? Och hur mycket kan man förändra sitt eget 

darskapsbeteende?     
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syn på ledarskap.  

ras:  

- Hur definierar kvinnliga lärare i idrott och hälsa ledarskap? 

- Vilka faktorer påverkar ledarskapet hos kvinnliga lärare i idrott och hälsa? 

- Hur värderar kvinnliga lärare i idrott och hälsa ledarskapet i lärarrollen? 

ilka sökord har du använt? 
ngelska ord: leadership style, leadership definitions, teacher, women, leadership models, 

hysical education leadership, effectivness 

venska ord: Multidimensionella ledarskapsteorin, skola, ledarskap, lärare, pedagogik 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att undersöka kvinnliga idrottslärares 

Följande frågeställningar vill besva

 
 
V
E

p

S
 
Var har du sökt? 

ibliotekskataloger: GIH:s bibliotekskatalog, GIH:s tidsskriftslista  

aser: Proquest (ERIC, PsycINFO, Sociological Abstract), DiVA, SwePub  

ökmotorer på webben: Google scholar 

B

Artikeldatab

S
 
Sökningar som gav relevant resultat 
Proquest: Leadership style *women 

Proquest: Physical education*leadership*women 

Proquest: Leadership definitions 

 
Kommentarer 
Flera av artiklarna i forskningsläget har hittats via litteraturlistor från tidigare studier som varit av 
intresse.  
 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

id Gymnastik- och 

rottshögskolan i Stockholm. Vi skriver just nu ett examensarbete på avancerad nivå och 

 för 

yftet med studien är att undersöka kvinnliga lärares syn på ledarskap i ämnet idrott och 

ar kvinnliga lärare i idrott och hälsa ledarskap? 

- Vilka faktorer påverkar ledarskapet hos kvinnliga lärare i idrott och hälsa? 

- Hur värderar kvinnliga lärare i idrott och hälsa ledarskapet i lärarrollen? 

a 

lms län. Din intervju kommer att ta 30-40 minuter men vi ser gärna att du 

tuella stressmoment.  

tervjun är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att 

uppge orsak. Vi ko  kunna 

transkribera materialet. En fördel är om intervj  kan utföras i en ostörd miljö.  Det är endast 

Maja Bökman och Jenny Johansson a på inspelningen. Efter analys 

kommer inspelningen att rade vjun medan den andra för 

kompletterande anteckningar. 

 

Du kommer att framstå som anonym i studien då vi kodar intervjuerna vilket betyder att ingen 

kommer att kunna identifiera dig. Du kommer även att få möjlighet att ta del av studien när 

den är färdigställd. 

   

 

 

Hej! 

Vi är två tjejer som läser sista terminen på lärarprogrammet v

Id

genomför därför en studie om ledarskap.  

 

 Examensarbetet  är en del av vår lärarutbildning och omfattar 15 högskolepoäng. Du får detta 

brev för att du har fått en inbokad tid för intervju.  Nedan kan du läsa om förutsättningarna

intervjun och om studiens innehåll. 

 

S

hälsa.  

Följande frågeställningar är de tre huvudområdena för intervjun:  

- Hur definier

 

Vi kommer att genomföra sex intervjuer med kvinnliga lärare i idrott och hälsa ifrån sex olik

skolor i Stockho

avsätter en timme för att undvika even

 

In

mmer att spela in intervjun  med en diktafon för att vi ska

un

som kommer att lyssn

ras. En av oss kommer att leda inter

 



 

 Genom att svara med vändande e-post ger du oss ditt samtyckte till deltagande i studien.  

Har du några frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till någon av oss. Du når oss 

bäst via e-post: 

Jenny: j.johansson1989@gmail.com 

Maja: maja.bokman@gmail.com  

 

Tack för att du ställer upp som respondent i vår studie! 

Med vänlig hälsning 

Maja Bökman & Jenny Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

förs är en del av vår lärarutbildning på Gymnastik och 

  

arskap i ämnet idrott 

och hälsa.  

jun är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta utan att uppge orsak.  

ilket betyder 

mmer bandet 

förstöras efter analys.  

 den andra fliker in vid behov.  

 idrott och hälsa per vecka? 

n form av ledarskapsutbildning? 

arskapsutbildning? Vilken? 

4. Anser du att ledarskapet är en del av lärarskapet? På vilket sätt? 

Bilaga 3 
Intervjuguide 
Muntlig information till respondenten: 

 Studien som kommer att genom

Idrottshögskolan i Stockholm.

 Syftet med studien är att undersöka kvinnliga lärares syn på led

 Interv

 Du kommer att framstå som anonym i studien då vi kodar intervjuerna, v

att ingen kommer att kunna identifiera dig.  

 Intervjun kommer ta 30-40 min, den kommer att spelas in och sedan ko

 En av oss ställer frågorna i intervjun och

 Frågor innan vi börjar intervjun? 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilken utbildning har du? 

2. När tog du examen? 

3. Vilken typ av tjänst har du? 

4. Vilka årskurser undervisar du i? 

5. Vilka ämnen undervisar du i? 

6. Hur länge har du undervisat? 

7. Hur många timmar undervisar du i

 

Faktafrågor  

1. Har du i din utbildning genomgått någo

2. Har du genomgått någon annan typ av led

3. Har du haft någon ledarroll utanför skolan? Ex. tränare i föreningslivet 

 

Kärnfrågor kopplade till våra frågeställningar  

1. Hur skulle du beskriva dig själv som lärare? 

2. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?  

3. Är det någon skillnad på att vara lärare och ledare? 



 

på när du hör ordet ledarskap? 

rskap olika ut beroende på var/vilken miljö du undervisar i? 

9. Finns det något som begränsar ditt ledarskap?  

a) Kan du ge några fler exempel? 

10. Vilken inverkan tror du att ditt ledarskap har på dina elever? Ex. elevernas 

prestationer/resultat. 

11. Har du något mål med ditt ledarskap? 

12. Hur viktigt är ledarskapet i lärarrollen? 

13. Har du kunskaper om ledarskap som du upplever påverkar/präglar ditt ledarskap? 

a) i så fall hur? 

14. Hur jobbar du med ledarskap på den skola du arbetar idag? 

15. Anser du att du någon gång kommer bli en fullärd ledare? 

16. Finns det delar av ditt ledarskap som du skulle vilja utveckla? 

17. Sammanfattningsvis, hur värderar du ditt ledarskap i din lärarroll? 

s det något du skulle vilja tillägga? 

 Det kan hända att vi kontaktar dig igen för ytterligare frågor eller förtydliganden, är 

 Skulle du vilja ta del av resultatet och uppsatsen? 

5. Vad är ledarskap för dig? Vad tänker du 

6. Ser ditt ledarskap olika ut beroende på vilken klass du undervisar? 

7. Ser ditt leda

8. Vad i skolmiljön påverkar ditt ledarskap mest? 

 

 Finn

detta okej? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ärare A: Arbetar som lärare i idrott och hälsa på en grundskola i Stockholmslän. För 

t och 

 från 

er 

ärare B: Tog lärarexamen år 2009. Hon läste idrott och hälsa på GIH, pedagogik på 

 

 

 

rammet på Idrottshögskolan i 

tockholm. Skolan har sedan dess bytt namn och heter idag GIH. Lärare C har även läst 

r 

och 

äget är hon 

 

a 

. Hon 

Bilaga 4 
 
Bakgrundsinformation om respondenterna 
 

L

närvarande undervisar hon årskurs 1-3, men har tidigare även undervisat på gymnasie

hon har varit yrkesverksam i totalt cirka sex år. År 2003 fick lärare A idrottslärareexamen

GIH i Stockholm och våren 2012 fick hon även en tränarexamen från samma högskola. 

Lärare A har utövat taekwondo i många år och hon har även tränat barn- och vuxengrupp

inom denna idrott. Via taekwondoklubben och Riksidrottsförbundet har lärare A gått olika 

ledarskapsutbildningar och läst ledarskapskurser och även via tränarprogrammet på GIH har 

hon läst ledarskap. 

 

L

lärarhögskolan och biologi på universitetet. Lärare B har arbetat som lärare i tre år. Hon har

undervisat från årskurs 7 till och med årskurs 3 på gymnasiet. På grundskolan undervisade 

hon både i biologi, naturkunskap och idrott och hälsa. Idag undervisar lärare B årskurs 1 och 2

på gymnasiet i idrott och hälsa som ishockey. Hon har själva en idrottsbakgrund som 

ishockeyspelare men har sedan tre år tillbaka varit ishockeytränare istället. Via 

ishockeyförbundet har lärare B gått flera intensivkurser där ledarskap har varit en obligatorisk

del av kurserna.  

 

Lärare C: År 1992-1995 läste lärare C idrottslärarprog

S

idrottspedagogik och ledarskapspedagogik. Hon har undervisat i idrott och hälsa i cirka 20 å

och idag är hon även yrkesverksam som studievägledare och biträdande rektor. Hon har 

tidigare haft en idrottskarriär som elitspelare i basket, men även varit aktiv inom friidrott 

aerobic. Lärare C är licenserad instruktör för gruppträning och aerobic, men i dagsl

enbart aktiv som förbundstränare inom basket. Via basketförbundet har hon även gått olika 

ledarskapsutbildningar.  

 

Lärare D: Arbetar på högstadiet och tog examen 2004. Hon undervisar elever som inte är

behöriga till gymnasiet, nyanlända flyktingelever samt ungdomar med asperger. Ungdomarn

är mellan 16-20 år. Hon undervisar i ämnena idrott och hälsa, matte samt naturkunskap



 

re D är 

å GIH och på 

rarhögskolan. Hon har en idrottsbakgrund som gymnast, friidrottare och handbollsspelare. 

idigare har lärare D varit gymnastiktränare för både barn och elitgymnaster och via 

ymnastikförbundet har hon gått ett par ledarutbildningar. Hon är även utbildad 

andbollsdomare och är i dagsläget handbollstränare.  

Lärare E: Har en tvåårig lärarutbildning från GIH. År 1983 tog hon examen. Lärare E har 

undervisat i cirka 30 år och har jobbat på alla olika stadier. I dagsläget har hon en 100% tjänst 

på högstadiet och undervisar enbart i idrott och hälsa. Hon har tidigare varit ledare inom 

gymnastik, fotboll och innebandy. Själv har hon en idrottsbakgrund som gymnast, 

badmintonspelare, fotbollsspelare och handbollsspelare. För ett flertal år sedan gick hon en 

ledarskapsutbildning via gymnastikförbundet.  

  

Lärare F: Har en utländsk fyraårig idrottslärarutbildning. Hon tog examen 1987 och har 

sedan enbart undervisat i idrott och hälsa i Sverige. Lärare F har arbetat med alla årskurser. 

Idag undervisar hon både på högstadiet och på en högskola. Hon har varit ledare inom 

truppgymnastiken i sju år och har via gymnastikförbundet och lärarlyftet gått 

ledarskapsutbildningar. Hon har en idrottsbakgrund som sprinter på elitnivå.  

 

 

 

 

 

har undervisat i cirka åtta år och har bedrivit undervisning på alla stadier. Lära

grundskollärare med behörighet upp till gymnasiet. Hon har läst kurser både p

lä

T

g

h
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