
 

 

    
 

 

 

 

Är eleverna trygga kommer lärandet på 

vägen 

 

– En studie om ledarskap och lärande 

 

 

 

Hanna Fridström & Hanna Lundgren 
 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Självständigt arbete grundnivå 96: 2013 

Ämneslärarprogrammet åk 7-9 
Seminariehandledare: Kerstin Hamrin 

Examinator: Bengt Larsson 
HT 2013 

 



Sammanfattning  
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien har varit att undersöka idrottslärares syn på ledarskap, samt ta reda på 
vilket lärande de strävar efter. Vi använde oss av följande frågeställningar; 
 

- Vilka ledarstilar strävar lärarna i idrott och hälsa efter att använda? 

- Vilka förmågor anser lärarna i idrott och hälsa att det är viktigt att ha som ledare i 

skolan? 

- Vilket lärande vill lärarna i idrott och hälsa uppnå; på kort och lång sikt?  

 

Metod 

För att svara på dessa frågeställningar användes en kvalitativ ansats i form av intervjuer och 

fem lärare på grundskolor kontaktades. Vår strävan var att få en subjektiv bild av lärarnas 

upplevelser kring ledarskap och lärande. 

 

Resultat 

I resultatet framkom att intervjupersonerna anammar en demokratisk ledarstil med inslag av 

situationsanpassat ledarskap, beroende på grupp och situation. Viktiga förmågor att besitta 

som idrottslärare är tydlighet, ödmjukhet, engagemang, att se alla samt ha en stödjande roll.  

Genom sitt ledarskap vill lärarna främja lärande. På kort sikt önskar lärarna att eleverna ska få 

positiva upplevelser av idrott samt förvärva tekniska delar i olika moment. På lång sikt strävar 

lärare efter att skapa förståelse för vad eleverna ska kunna i ett livslångt perspektiv.  

 

Slutsats 

Lärarna i idrott och hälsa är överens om att det i vissa situationer krävs att de går utanför sin 

grundledarstil; till exempel i klasser där det finns oroliga elever. Samtliga lärare svarar att de 

strävar efter att arbeta i samspel med eleverna och att lärarna har en demokratisk roll i sitt 

arbete som idrottslärare.  

I läroplanen, Lgr 11 finns ett uttalat mål att arbeta för ett livslångt lärande inom idrott och 

hälsa vilket för de medverkande lärarna innebär att hitta en egen aktivitet – vilket sker genom 

att ge elever verktyg och redskap för att ta hand om sin mentala och fysiska hälsa i ett 

livslångt perspektiv. 
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Avslutningsvis vill vi tacka de medverkande lärarna för värdefullt deltagande i denna studie, 

samt handledning av Bengt Larsson vid Gymnastik och Idrottshögskolan. 

Ett extra tack till Sofia Cerwall och Mimmi Gullberg för teknisk support. 



 

1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

 
Vi har valt att undersöka ledarskapet hos lärare, hur lärare upplever sin ledarstil samt hur de 

ser på lärande; teoretiskt, praktiskt och socialt. Vi belyser studien utifrån ett lärarperspektiv 

och fokus kommer vara att genom intervjuer ta reda på hur de medverkande lärarna upplever 

sin ledarroll och vilket lärande det leder till för eleverna. Då vår kommande profession i första 

hand är inom idrott och hälsa kommer ledarskapet inom detta ämne vara huvudfokus och 

utgångspunkten är att undersöka ledarskapet i lärarskapet.   

Vi anser att det är viktigt som lärare att vara medveten om sina starka och svaga sidor som 

ledare för att kunna anpassa sitt ledarskap till olika situationer – oavsett vilket ämne läraren 

undervisar i. Vi vill därför titta närmare på hur ledarskap och undervisning påverkar lärandet 

och vilket mål läraren har med eleverna på kort respektive lång sikt.  

 

Vi som genomför denna uppsats har valt detta ämne på grund av vårt intresse för ledarskap, 

då vi båda är aktiva ledare i föreningsliv, samt att ledarskap genomsyrar en stor del av vårt 

kommande yrke som lärare. Vår förhoppning är att vi genom studien kan få erfarenheter av 

olika typer av ledarskap och hur dessa leder till lärande. 

 

 

1.2 Bakgrund  

 
Vad innebär ledarskap?  

 

Enligt Nationalencyklopedin innebär ledarskap ”det faktiska utövandet av ledningsuppgifter 

inom styrningen av stat, organisationer, idrotter eller företag” (2013).  

 

Det finns många beskrivningar av ordet ledarskap. Begreppet kan definieras som ”en 

påverkansprocess med syftet att motivera andra människor att arbeta för att uppnå ett 

fastställt mål”. Inom organisationer är ledarskap starkt förknippat med begreppet chef, och i 
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idrottsvärlden är coach ofta ett använt begrepp. Sättet att leda beror på inom vilken typ av 

organisation som positionen finns. (Bergengren, 2001 s.123) 

 

Inom ledarskapsforskning nämns två typer av ledare; den informella och den formella. En 

informell ledare har inte blivit utsedd till att leda men har inflytande över gruppen och 

förmågan att påverka den. Den formella ledaren har däremot blivit tillsatt på sin position av 

en överordnad person. (Bergengren, 2001 s.125-126) 

 

Oavsett vilken typ av ledarroll det talas om innebär det att en ledare har ett ansvar över en 

grupp med en betydande roll. (Bergengren, 2001 s.123) Hur väl ledaren lyckas leda gruppen 

påverkas bland annat av hur ledarpositionen uppnåtts, samt vilka personliga egenskaper 

ledaren besitter. Det senare har i allt större utsträckning visat sig ha inverkan på ledarskapet.  

Även den sociala kompetensen är viktig att ha som ledare då det är dennes uppgift att sätta 

upp ett mål och hjälpa gruppen dit. (Bergengren, 2001 s.124-125) 

Ledarskapet medför även makt eftersom ledaren kan påverka beslut och har stort inflytande 

över gruppen. Detta medför ett stort ansvar att använda sin makt korrekt, då ledaren fått 

gruppens acceptans att använda makten. (Bergengren, 2001 s.129-130) 

 

I denna studie kommer ledarskapet hos lärare i idrott och hälsa belysas. Nedan behandlas 

begrepp som är av vikt för studien. 

 

 

1.3 Ledarskap 
 

1.3.1 Ledarstilar 
 

I boken Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap av Lars Svedberg (1997) 

beskrivs begreppet ledarstil, vilket avser grundläggande drag och mönster i ledarens 

handlingar. Det innebär vad personen lägger vikt vid i praktiserandet av ledarskap och hur 

olika förmågor samt erfarenheter kombineras. (s.292) 

 

Kurt Lewin, tysk-amerikansk psykolog, lyfter i sin forskning fram tre ledarstilar; 

demokratiskt ledarskap, passivt ledarskap samt auktoritärt ledarskap. Lewin menar att ledaren 

2 
 



påverkar gruppen genom sin ledarstil men blir i sin tur påverkad av hur gruppen agerar med 

dess ideal och miljö. Ledaren påverkar både gruppen som helhet men även varje enskild 

individ utifrån hur den agerar gentemot gruppen. 

 

Lewin beskriver de tre ledarstilarna utifrån dessa kriterier:  

• Auktoritär ledare - personen vet bäst och pekar med hela handen. Resultatet av denna 

ledarstil är att gruppen slutar tänka samt agera själv och istället inväntar ledarens 

instruktioner. 

• Demokratisk ledare - strävar efter allas delaktighet, hävdar grundläggande värden och 

påpekar hela tiden gruppens mål. Gruppen agerar individuellt men också som en 

enhet. 

• Passiv ledare - när ledaren inte kan eller har kompetens nog att leda. Ledaren kan 

sakna förtroende från gruppen eller har svårt att ta beslut. Ledarens ändamål kan vara 

att nå demokrati men kan i sin strävan försöka vara alltför många till lags. Genom att 

ledaren blir passiv är det vanligt att en annan individ ur gruppen tar över ledarskapet, 

en informell ledare. (Svedberg, 1997 s.287) 

 

Lewin beskriver här den demokratiska ledarstilen som den mest positiva, medan den 

auktoritära ledaren har en negativ klang, något vi inte håller med om till fullo. Vi anser att det 

i vissa situationer, till exempel med en krävande grupp, kan behövas en auktoritär ledarstil. 

Vår erfarenhet är att det tycks vara svårt att endast använda sig av en ledarstil i 

undervisningen, och att en blandning mellan den demokratiska och den auktoritära ledarstilen 

med fördel kan användas i skolan. Att tillämpa olika ledarstilar beroende på olika situationer 

har fått namnet ”situationsanpassat ledarskap”, vilket vi beskriver under rubrik 1.3.2. 

 

Lars Löwenborg och Björn Gíslason har skrivit en bok utifrån lärarens arbete i skolan och de 

menar att en lärare behöver ha en rad förmågor för att lyckas väl i sitt yrke. En förmåga är att 

kunna anpassa sin ledarstil efter den grupp läraren arbetar med (2002 s.19). Olika grupper 

behöver handledning beroende på ålder och mognad, vilket ställer krav på en 

situationsanpassad ledare (Löwenborg & Gíslason, 2002 s.20). Löwenborg och Gíslason lyfter 

även fram begreppet ledarstil och de har i sin forskning arbetat fram ett antal etablerade 

ledarstilar, vilka fungerar i olika situationer i skolans värld. Nedan följer dessa: 
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• Styrande ledarstil - kräver ett tydligt ledarskap med tydliga direktiv på vad som ska 

göras, när det ska göras och på vilket sätt. I början av en termin eller med en ny 

klass/grupp kan detta arbetssätt med fördel användas av läraren.  

• Den tränande ledaren - fungerar som en handledare och i grupper som känner sig 

trygga och tar eget ansvar. Läraren ger fortfarande direktiv men lämnar över en del till 

eleverna som får komma med egna synpunkter och åsikter. 

• En stödjande ledare – stilen går ut på att etablera goda relationer. Det finns fortfarande 

ett behov av att styra men under mycket eget ansvar av gruppen. Ledaren går in i 

situationer där någon behöver stöd och vägledning för att komma vidare. 

• Delegerande ledarstil – detta innebär att ledaren ger ut uppgifter att arbeta med utan 

alltför stort inflytande från läraren. Det innebär också att ledaren delar ut 

ledaruppgifter till individer i gruppen. (Löwenborg & Gíslason, 2002 s.20) 

 

Löwenborg och Gíslason påpekar dock att en ledarstil inte är ett arbetssätt som är helt frigjort 

från personliga egenskaper, det vill säga erfarenheter och kunskaper hos en lärare. Det är 

snarare ett medvetet förhållningssätt som används på olika sätt för olika individer. (2002 s.21) 

I boken skriver författarna att det går att utveckla sitt ledarskap med träning och reflektion, 

vilket kräver självkännedom och en förmåga att vara självkritisk.  

 

Christer Stensmo har skrivit en bok om ledarskap utifrån ett klassrumsperspektiv; Ledarskap i 

klassrummet (2008). Stensmo menar att läraren, i undervisningen, agerar utifrån vilken 

"pedagogisk grundsyn" denne har. Grundsynen påverkas av vilken syn eller uppfattning 

läraren har på kunskap, etik, lärande och undervisning. Detta utgör ledarens praktiska 

arbetssätt och är en sammansättning av egna erfarenheter, kollegors erfarenheter och 

kunskaper från utbildning. (Stensmo, 2008 s.37) 

 

 

1.3.2 Situationsanpassat ledarskap 

 

Hersey och Blanchard framhäver i sin forskning begreppet situationsanpassat ledarskap. De 

menar att ledarskap inte är en given position utan skapas i relation till andra människor. Det 

sker genom förmågan att vara lyhörd och att anpassa sitt ledarskap till olika grupper och 

situationer. (Hersey & Blanchard, 1993 s.183) De anser att den bäst fungerande stilen beror på 
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situationen och gruppen. För att kunna leda en grupp är det viktigt att ledaren är öppen och 

kan läsa av vilka förmågor gruppen besitter och anpassar sin ledarstil därefter. Hersey och 

Blanchard menar att varje ledare har en naturlig stil som grundar sig i personlighet, kön, 

kulturell tillhörighet och var i sin utveckling ledaren befinner sig. Det är viktigt att vara 

medveten om sin egen stil men att kunna gå utanför den när detta krävs. (Hersey & 

Blanchard, 1993 s.196) 

Genom att finnas där ger ledaren gruppen det den själv inte kan nå på egen hand. Det gäller 

att läsa av gruppen - för att kunna hjälpa den att växa både som grupp och individ. Vid 

situationsanpassat ledarskap används en stil som passar gruppen och situationen. (Hersey & 

Blanchard, 1993 s.196) 

Begreppet situationsanpassat ledarskap är något vi vill lyfta i uppsatsen eftersom vi anser att 

det är ett viktigt förhållningssätt att ha som lärare och ledare.  

 

 

1.4 Lärande 

 

Lärandet i skolan brukar kallas för ett formellt lärande som pågår systematiskt och med 

inget annat syfte än att vi ska lära oss saker. (Carlgren, 1999 s.9) 

 

1.4.1 Lärande enligt läroplanen  

 

Ett av skolans uppdrag är att förmedla de demokratiska värderingarna vilka det svenska 

samhället vilar på. Detta uppnås bland annat genom att undervisningen bedrivs inom 

demokratiska arbetsformer. Eleverna bör ha möjlighet att påverka den dagliga 

undervisningens upplägg och utformning. Med detta inflytande ökar elevernas förmåga att ta 

eget ansvar på ett personligt plan. (Skolverket 2011, s.8) 

Ett annat av skolans mål är att genom undervisning främja elevers lärande. Lärandet ses som 

ett långsiktigt mål, där eleven ska förberedas inför ett liv i samhället. De kunskaper som 

förmedlas ska vara användbara i ett samhälle med en föränderlig kunskapsbas och ett stort 

informationsinflöde.  

Elever ska ges redskap att utveckla sitt självförtroende för att få de att våga lyfta fram egna 

idéer och lösa problem de står inför. De ska även ges möjlighet att arbeta självständigt samt i 

samspel med andra. (Skolverket, 2011 s.9) 
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1.4.2 Lärande enligt kursplanen för idrott och hälsa 

 

I idrottsundervisningen ska elever utveckla den allsidiga rörelseförmågan och få kunskap om 

vad som påverkar den fysiska förmågan.  

Läroplanen understryker att positiva upplevelser av fysisk aktivitet och utevistelser under 

uppväxten har stor betydelse för hur mycket vi är aktiva senare i livet. Genom undervisningen 

ska elever ges redskap till hur man kan påverka sin hälsa i ett långsiktigt perspektiv. Det 

livslånga lärandet sätts i ett större sammanhang då människors välbefinnande påverkar 

individen men även hela samhället.  

Även inom idrott och hälsa är ett av målen att elever ska lära sig att visa respekt gentemot 

andra samt utveckla sin förmåga att samspela med andra. (Skolverket 2011, s.51) 

 

 

1.4.3 Lärande i skolan 

 

Ingrid Carlgren, professor i lärande vid Linköpings universitet, har skrivit en bok om kunskap 

och lärande (Miljöer för lärande) då detta är ett återkommande diskussionsämne inom skolans 

värld. Carlgren menar att skolan är uppbyggd på ett sätt där alla elever ska lära sig alla 

kunskaper på samma gång. Alla antas vara okunniga utom läraren. Eleverna ser sällan hur de 

kunskaper de får i skolan ska komma till användning. (1999 s.20) 

 

Lauren Resnick jämför lärande i skolan med lärande utanför skolan, och menar att kunskaper 

utanför skolan delas med andra människor i socialt samspel. Varje persons förmåga att 

fungera i olika situationer påverkas av vad andra tänker och gör - och det är där lärandet sker. 

Skolan lär ut generella färdigheter medan livet utanför skolan kräver situationsanpassade 

förmågor. Resnick menar att all kunskap som lärs ut i skolan långtifrån är användbara utanför 

skolan. Skolväsendets uppgift är enligt henne att ge människor redskap att pröva och förnya 

sina kunskaper i andra miljöer för att klara situationer som kräver förändring vilket samhället 

hela tiden gör. (Carlgren, 1999 s.41) Undervisning inom skolan fokuserar på individens 

kunskap och prestationer, medan lärande utanför sker i samspel med andra. (Carlgren, 1999 

s.91) 

 

Carlgren lyfter fram problematiken att elever sällan ser hur de kunskaper de får i skolan ska 

kunna användas i framtiden då den nya kunskapen sällan framhävs som något nödvändigt i 
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förhållande till ett framtida behov.  Hon ställer sig frågan; hur motiveras elever att göra 

uppgifter de inte ser något syfte med? Det finns olika sätt att göra detta; bestraffa brist på 

motivation, belöna gott arbete samt ta tillvara och knyta uppgifter till elevens egna 

erfarenheter och intressen. (Carlgren, 1999 s.107)  

I rapporten Lusten och möjligheten tar Skolverket (2006) upp att självtillit till sitt kunnande 

och känslan av att det är roligt att undervisa är av stor vikt för hur eleverna uppfattar läraren 

och hur väl läraren lyckas engagera eleverna.  

 

 

1.5 Genomförda studier inom området 

 
Ingmari Bergvall genomförde 2013 en intervjustudie om ledarskapet i klassrummet (Lärares 

ledarskap i klassrummet - lärares ledarskap och dess inverkan på klassrumsklimatet och 

elevers studieresultat). Bergvall intervjuade 7 lärare verksamma i årskurs 1-9. 

Studiens resultat visade att en lärares ledarstil är kopplat till vilket socialt klimat som råder i 

klassrummet (Bergvall, s.41). Den påverkar även elevernas motivation och vilka resultat de 

presterar. De intervjuade lärarna ansåg sig se ett samband mellan deras ledarskap samt hur väl 

eleverna lyckas i skolan. De egenskaper som lyftes fram som viktiga att besitta som lärare är; 

lyhörd, inkännande, förtroendeingivande, relationsskapande och engagerad (Bergvall, s.31-

32) Vidare visade studien att det situationsanpassade ledarskapet med fördel kan användas i 

skolan. Lärarna i studien framhöll att de förändrar sitt ledarskap inför varje grupp och klass de 

möter. (Bergvall, s.41) 

 

I en annan studie som berör ämnet ledarskap; Hur är en bra lärare? av Maria Hagberg 

Jangsell på Karlstads Universitet delar författaren upp synen på ledarskap i fem olika delar. 

Det endimensionella ledarskapet, (auktoritär, demokratiska och passiv), tvådimensionella 

ledarskapet, (uppgift- och relationsorinterat ledarskap), det situationsanpassade ledarskapet 

(anammar en ledarstil utifrån vilket situation det är), det autentiska ledarskapet (inspirerande 

och trovärdig) och det utvecklande ledarskapet (skapa motivation till att prestera). (Hagberg 

Jangsell, 2013 s.2-8) Därefter beskriver Hagberg Jangsell fyra olika teman som är 

sammankopplade med ovanstående delar som sammanfattar en god ledares färdigheter och 

förmågor; 

• strukturerad men flexibel 
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• personlig, att möta eleverna på ett personligt plan 

• ämneskompetens  

• sund syn på demokratiska värderingar (Hagberg-Jangsell, 2013 s.18-25) 

Den ledarstil som föredras är det demokratiska och situationsanpassade; förmågan att kunna 

ändra ledarstil utifrån förutsättningar och förhållanden. En strukturerad och flexibel lärare ska 

vara tydlig men ändå lyssna in gruppen i olika situationer. (Hagberg-Jangsell, 2013 s.27-29) 

Det ska finnas stor variation i både undervisning och examinationer, varva teori och praktik 

på ett bra sätt. Läraren bör vara personlig mot eleverna, trovärdig och se till hela individen. 

Undervisningen ska vara ett möte med eleven och läraren ska se till att elevernas kompetens 

tillvaratas. Läraren behöver en stor ämneskompetens för att vara trovärdig men studien 

påvisar att ett genuint intresse är viktigare än att vara expert inom området.  Det kommer 

också fram som viktigt i studien att ha en sund syn på demokrati vilket också genomsyras i 

läroplanen. Skolans uppgift är att fostra goda demokratiska medborgare och inse värdet av 

demokrati vilket ska ge eleverna möjlighet att välja själva och ha inflytande över undervisning 

och innehåll. Läraren bör därför kunna bemöta och respektera alla elever, även de som är av 

andra åsikter. Studien understryker också vikten av att vidareutveckla sin kompetens som 

lärare och hålla sig á jour med dagens skola. (Hagberg Jangsell, 2013 s.18-25) 

 

Ovanstående studier belyser det generella ledarskapet i skolan, inte specifikt inom ämnet 

idrott och hälsa. Kevin Morgan, Kieran Kingston och John Sproule vid Wales och 

Edinburgh’s universitet i Storbritannien, genomförde 2005 en studie med syftet att undersöka 

hur olika ledarstilar påverkar elevers motivation i ämnet idrott och hälsa (Effects of different 

teaching styles on the teacher behaviors that influence motivational climate and pupils’ 

motivation in physical education). Fyra lärare medverkade i studien och förbereddes genom 

praktiska och teoretiska föreläsningar, med grund i Mosstons ledarstilar. De filmades då de 

utförde lektioner med slumpvis utvalda klasser där de tillämpade en ledarstil per klass. 

(Morgan, Kingston & Sproule, 2005 s.262) Efter dessa observationer deltog åtta elever per 

klass i diskussioner kring dessa ledarstilar (Morgan et al, 2005 s.266). 

Mosston och Ashworth’s ledarstilar är ett spektrum av ledarstilar som delas upp i två 

kategorier där lärarcentrerade och elevcentrerade ledarstilar är varandras motsatser. Dessa 

leder till olika typer av lärande, dels reproduction där eleverna återger fakta eller motoriska 

färdigheter och production där eleverna undersöker och prövar idéer samt bildar nytt lärande. 

(Morgan et al, 2005 s.260) 
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De ledarstilar som användes i undersökningen var command/practice (auktoritär), reciprocal 

(elever lär varandra) och guided discovery (demokratisk/stödjande). Resultatet visade att de 

två senare ledarstilarna resulterade i mer kunskapsbildande och mindre fokus på prestation än 

den första. Utifrån resultatet av studien anser Morgan, Kingston och Sproule att för att främja 

kunskapsbildning hos elever bör lärare använda sig av ett elevcentrerat lärande. På detta sätt 

undviks prestationsbaserad undervisning. (Morgan et al 2005, s.275) 

Studien visade att den elevcentrerade undervisningen ledde till lärande, förbättring, variation 

och lust att lära (Morgan et al, 2005 s.280).  

 

Föregående studie (Morgan et al) visar hur lärare kan sträva efter olika typer av lärande. 

Studien, Fysisk bildning - att arbeta med fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv av Felicia 

Sjödin (2012), lyfter fram hur arbetet med lärande bedrivs inom ämnet idrott och hälsa. Fyra 

lärare intervjuades för studien och Sjödins resultat visar hur respondenterna menar att de som 

lärare arbetar för att främja ett livslångt lärande. Nyckeln till lärande är glädje och positivitet 

knytet till de upplevelser eleverna får i undervisningen.  

De intervjuade lärarna menar att ett av målen med ämnet idrott och hälsa i skolan är att få 

eleverna att känna sig trygga samt ge dem redskap och möjligheter till att vara fysiskt aktiva 

livet ut. (Sjödin, 2012 s.18) Studien visar även att lärarna arbetar med tydliga syften och mål 

under idrottslektionerna där grunden för livslångt lärande läggs. Genom att arbeta med 

meningsfulla aktiviteter kan intresse väckas; elever tar med sig dessa aktiviteter till fritiden 

och även framtiden. (Sjödin, 2012 s.27) 
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1.6 Teoretiska begrepp 

 

1.6.1 Perspektiv på lärande 

 

Lärandet är något som sker mellan elever och i relation till en social praktik. 

Situationen blir en del av lärandet. Pedagogiska verksamheter utgör inte bara miljöer 

som är mer eller mindre befrämjande för individers inneboende lärande - de blir en del 

av detta lärande. (Carlgren, 1999 s.12) 

 

Den person som haft mest inflytande på den svenska skolan är John Dewey (1859-1952), 

amerikansk filosof och forskare. Dewey är känd som en av pragmatismens frontfigurer och 

under 1900-talet har den svenska skolan influerats av dess syn på lärande och kunskap.  

Vikten av den demokratiska samhällsformen och att uppfatta kunskap utifrån det 

demokratiska synsättet - genomsyrar John Deweys syn på pedagogik och undervisning.  

Han menar att skolans uppgift är att förbereda barn och ungdomar för ett liv i ett demokratiskt 

samhälle. Individen ska verka och fungera i ett samhälle där demokratin både ställer krav och 

erbjuder möjligheter. Skolans uppgift är att ge elever redskap för det demokratiska samhället 

där kunskap växer fram genom att individer undersöker och prövar frågor. (Lundgren, Säljö & 

Liberg 2012 s.179) För att nå detta måste skolan vara en demokratisk organisation med 

möjligheter för barn och ungdomar att utveckla förmågor som gör dem till aktiva 

samhällsmedborgare. Alla parter bör därför ha inflytande på innehåll och form. Detta mötte 

senare kritik då andra skolforskare ansåg att skolan skulle vara en institution där de vuxna 

hade auktoritet över barnen. Dewey menar att ett av skolans problem är att den kunskap som 

kommer därifrån inte bidrar till barnets utveckling i samhället och vardagen. (Lundgren et al, 

2012 s.180) Dewey framhäver att skolan måste representera livet i vardagen och ställde sig 

frågan hur barnens erfarenheter från vardagen hänger ihop med de erfarenheter barnen får i 

skolan.  

 

Deweys syn på undervisning strider mot dagens instrumentella kunskapssyn som dominerar 

skolan och dagens debatt världen över, där elevens kunskap och prestation till stor del mäts 

genom standardiserade tester. Dewey skulle idag mena att skolan fokuserar för mycket på 

produkten istället för lärandeprocessen. (Lundgren et al, 2012 s. 184) Skolan mäter inte barns 

förtrogenhet med hur kunskaper kommer till och hur de kan användas i ett sammanhang – 

utan visar snarare på deras förmåga att återge fakta och information.  
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Världen som kunskapsbas förändras kontinuerligt och Dewey menar att det då är viktigt att 

kunna söka information på egen hand genom att ställa frågor och undersöka problem. 

(Lundgren et al, 2012s. 185) 

 

Målet med lärandet påverkar hur eleverna lär sig enligt Stipek (1996). Det innebär att när 

skolan genomsyras av tester och betyg så får det konsekvenser vad eleverna lär sig och på 

vilket sätt lärandet sker. Studier (Stipek, 1996) har visat att lärandemål skapar större och 

djupare förståelse för eleverna än prestationsmål. 

 

Ett annat lärandeperspektiv som påverkat den svenska undervisningen är det sociokulturella 

perspektivet med Lev Vygotskij i spetsen. Vygotskij levde år 1896-1934 och var verksam i 

Moskva där han arbetade med frågor kring lärande och utveckling. Han menar att den lärande 

är i behov av stöd från en som är mer kunnig. Läraren eller ledaren ställer frågor som fäster 

uppmärksamheten på det som är viktigt att tänka på. Genom dessa frågor leds den lärande 

vidare. Efterhand kan stödet lättas, varpå det helt upphör då den lärande tagit till sig 

kunskapen. Inom sociokulturella perspektivet är detta en viktig aspekt på hur synen på 

samspel och lärande fungerar; i början krävs stöd varpå personen till slut klarar det på egen 

hand. Den kunnande kan dock inte helt överta en uppgift för att lösa ett problem, då detta gör 

att den lärande blir en passiv åskådare. För att kunna ge en god undervisning menar Vygotskij 

att pedagogen måste kunna läsa av elevens utveckling inför en specifik 

undervisningssituation, och med den utgångspunkten därefter se hur eleven kan ledas vidare. 

(Lundgren et al, 2012 s. 194) 

 

Det sociokulturella lärandeperspektivet utvecklades på 20-talet och influenser av perspektivet 

kom att påverka 1994 års skolreform. Anledningarna till detta var dels att samhället blev mer 

mångkulturellt och globaliserat, samt att fokus skulle läggas på det sociala samspelet som är 

en av grunderna till det sociokulturella perspektivet. 

 

Det finns likheter mellan Vygotskijs sociokulturella perspektiv och Deweys pragmatism; även 

inom det sociokulturella perspektivet är det sociala samspelet viktigt för lärande och 

utveckling. Människor skapar kunskap och erfarenheter genom att samspela med andra i olika 

aktiviteter. Interaktion och kommunikation är grundstenar till lärande. Vygotskij anser att 

kunskap inte är något som överförs mellan två människor utan något vi deltar i. Det är därför 

viktigt hur skolan organiserar undervisningen där grunden ska vara ett samspel mellan elever, 
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mellan elever och lärare samt hur de ges möjlighet att delta i olika aktiviteter. (Lundgren et al, 

2012 s. 195-196) 

 

 

1.7 Syfte 

 
Syftet med studien är att undersöka idrottslärares ledarskap samt vilket lärande de strävar 

efter.  

 

1.7.1 Frågeställningar 
 

- Vilka ledarstilar strävar lärarna i idrott och hälsa efter att använda? 

 

- Vilka förmågor anser lärarna i idrott och hälsa att det är viktigt att ha som ledare i 

skolan? 

 

- Vilket lärande vill lärarna i idrott och hälsa uppnå; på kort och lång sikt?  

 

 

2. Metod 

 

2.1 Datainsamlingsmetod 

 
Vi valde en kvalitativ ansats i genomförandet av denna studie. I den kvalitativa forskningen 

ligger fokus vid att tolka och förstå den sociala verkligheten samt hur 

undersökningspersonerna uppfattar den (Bryman, 2008 s.362). Anledningen till att vi valde 

denna metod är på grund av att vi strävade efter att göra en undersökning med betoning på 

personliga reflektioner och tankar hos de medverkande i studien. Insamlingen av data skedde 

genom intervjuer av fem idrottslärare i grundskolan. Detta på grund av att vi i vår kommande 

profession kommer att arbeta mot dessa åldrar. Undersökningen bygger på lärarnas 

upplevelser och erfarenheter, vilket sedan tolkats av oss författare. Detta är något vi vill 

tydliggöra. Intervjuerna spelades in och transkriberades.  
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Intervjuerna var semi-strukturerade (se Bryman, 2008 s.206)  med övergripande frågor som 

utvecklats under intervjuns gång. Intervjupersonen fick utrymme att svara relativt fritt då vi 

önskade att intervjun skulle likna ett samtal. Detta innebar att de fem olika intervjuerna skiljde 

sig åt beroende på vilka frågor som diskuterades, då vissa följdfrågor som uppkom under ett 

samtal inte ställdes under nästa intervju. I denna typ av intervju ligger tonvikten vid att 

intervjupersonen beskriver händelser och upplevelser utifrån vad personen tycker är viktigt 

vid en förklaring kring detta (Bryman, 2001 s.301). 

Vi önskade ett objektivt svar vilket krävde att vi som intervjuade inte ställde frågor som inte 

var ledande.  

 

För att undersöka tidigare forskning och bakgrundsmaterial angående ämnet har litteratur- och 

artikelsökning använts. För detaljerad information angående dessa sökningar, se bilaga 1. 

 

 

2.2 Urval 

 
Vi valde att använda oss av ett målstyrt urval då fokus i frågeställningarna ligger vid att 

undersöka idrottslärares syn på ledarskap och lärande. Ett målstyrt urval handlar enligt 

Bryman ”om att välja ut enheter (individer, organisationer, dokument, avdelningar och så 

vidare) med direkt hänvisning till de forskningsfrågor som har formulerats.” (2008, s.350) 

 

Urvalet var först och främst ett bekvämlighetsval då vi valde kontakter vi var bekanta med 

sedan tidigare. Dels besökte vi vår tidigare VFU-skola där vi utförde vår praktik och dels 

använde vi oss av andra personliga kontakter. Lärarna kontaktades via mail och per telefon 

om förfrågan att ställa upp på en intervju. Vi valde att kontakta två manliga samt tre kvinnliga 

idrottslärare, inte för att undersöka genusperspektivet, utan för att det var en rekommendation 

för att få bra balans i studien.   

 

De utvalda idrottslärarna arbetar på tre olika skolor, varvid två är kommunala och en är 

fristående. Skolorna ligger inom samma stad men har olika upptagningsområden och skiljer 

sig i etnicitet och social bakgrund. Två av de intervjuade lärarna arbetar från årskurs 1 till 6, 

medan övriga tre arbetar från årskurs 7 till 9. Samtliga lärare har behörighet att arbeta i hela 
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grundskolan. Vi har inte tagit hänsyn till hur lång yrkeserfarenhet lärarna har, då detta inte har 

betydelse för studien.  

 

Fyra av de intervjuade lärarna är tvåämnespedagoger, och är schemalagda i minst två ämnen; 

till exempel i idrott och i svenska. Detta var dock inget krav i urvalet, då vi undersökte 

ledarskapet som idrottslärare. Däremot uppkom följdfrågor i intervjuerna med 

tvåämneslärarna kring skillnader och likheter i ledarskap när man undervisar i flera ämnen.  

 

 

2.3 Genomförande 

 
För att kunna skapa en bra grund kring ämnet vi intresserade oss för söktes och studerades 

relevanta begrepp samt tidigare forskning. Efter att syftet med undersökningen fastslogs, 

formades frågeställningarna. Då vi valde en kvalitativ ansats stod valet mellan observation 

och intervju, och valet föll på den senare. Frågeställningarna och litteratursökningen formade 

i sin tur intervjufrågorna vi valde att använda oss av (se bilaga 2).  

 

De medverkande lärarna fick själva välja platsen för intervjun, då vi ville att de skulle känna 

trygghet i platsen för intervjun. Tre av intervjuerna ägde rum i skolmiljö, och de övriga ägde 

rum på andra platser. De fick möjlighet att titta över intervjufrågorna innan intervjustart, dock 

valde 3 av de medverkande att avstå detta. Intervjuerna varade mellan 45 och 75 minuter. 

 

 

2.4 Databearbetning 

 

När samtliga intervjuer var genomförda transkriberades inspelningarna i separata dokument.  

Därefter analyserades vår rådata enligt öppen kodning där vi bröt ned materialet och sorterade 

stoffet i olika teman utifrån våra intervjufrågor. Vi har skrivit om och tolkat svaren från de 

medverkande lärarna för att få ett sammanhang och därefter sökt paralleller mellan de olika 

intervjuerna. (Stensmo, 2002 s.36-37) 

Under bearbetningen av data framkommer även material som inte varit relevanta för studien 

och har därför utelämnats. Vi har resultatvärderat materialet vilket innebär att vi selektivt valt 

ut delar som grundar sig i våra frågeställningar. (Stensmo, 2002 s.37-38) Underlaget från 
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bearbetningen presenteras under rubriken 3 Resultat. 

 

 

2.5 Tillförlitlighetsfrågor   

Vi strävade efter att undersöka de intervjuade lärarnas upplevelser och erfarenheter kring 

deras ledarskap samt ledarstilar; detta har vi fått fram genom att använda oss av intervju som 

metod. De fick även redovisa för vilket typ av lärande de önskar se hos eleverna. Studien 

bygger på de medverkande lärarnas personliga tankar och åsikter vilket inte kan ifrågasättas. 

Den transkriberade intervjun kan verka osammanhängande eftersom personerna i en intervju 

eller ett samtal förstår varandra och fyller i varandras meningar (Kvale & Brinkmann, 2009 s 

204). Detta var något vi märkte av i våra intervjuer eftersom vi hade mött några av de vi 

intervjuade tidigare och förstod varandra på ett personligt plan.  

Inför intervjuerna skapades en intervjumall; med åtta övergripande frågor samt tillhörande 

underfrågor. De medverkande lärarna fick besvara samma frågor i intervjuerna – ingen fråga 

togs bort under intervjuernas gång. En testintervju genomfördes för att säkerställa att frågorna 

gick att besvara. I genomförandet av dessa intervjuer anser vi att validiteten är god, eftersom 

de skett på samma villkor – alla har fått samma frågor och intervjuerna har skett enskilt med 

varje deltagare.  

 

Denna studie går att göra om; dock anser vi att det inte kommer att ge samma utfall. Detta 

beror på att en kvalitativ studie är byggd på samtal runt upplevelser och erfarenheter hos de 

intervjuade. En situation och ett samtal kan inte till hundra procent återskapas. De svar som 

diskuteras beror även på vilka som ställer frågorna; vi önskade ett öppet och personligt 

intervjuklimat vilket skapades ur vår semistrukturerade intervjumall. 

Intervjuerna spelades in varpå de transkriberades. Att spara intervjuinspelningarna underlättar 

databearbetningen då vi har möjlighet att gå tillbaka och lyssna igen. När studien är avslutad 

kommer inspelningsfilerna raderas. 
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2.6 Etiska överväganden 

 

I studien har dessa forskningsetiska principer använts; informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Utgivna av Vetenskapsrådet (s.7-14).  

 

Vi upplever inte problemområdet etiskt känsligt eftersom studien bygger på de intervjuade 

lärarnas egna uppfattningar om sitt ledarskap. Då vi inte genomfört några observationer har vi 

inte sett lärarna praktisera sina ledarstilar utan vi utgår från samtalen kring dessa. Vi vet att 

man kan säga en sak och praktisera en annan.  

 

De idrottslärare vi intervjuade blev informerade om sin delaktighet i studien och möjlighet att 

avbryta sin medverkan under studiens gång (samtyckeskravet). Lärarna fick information kring 

studiens ämne och blev införstådda med vad det insamlade materialet skulle komma att 

användas till (informationskravet och nyttjandekravet).  De intervjuade lärarna har varit 

anonyma under hela studien - och har i resultatdelen fått en bokstav istället för sitt riktiga 

namn och därmed blivit avkodade (konfidentialitetskravet).  

 

3. Resultat  
 

Nedan presenteras resultatet som framkommit under de fem intervjuerna. Vi har valt att dela 

upp underlaget i tre teman; ledarskap i skolan, ledarstilar samt lärande i skolan. Dessa 

rubriker syftar till att svara på studiens frågeställningar.  
 
3.1 Ledarskap i skolan 

I intervjuerna med de fem lärarna framkommer förhållandevis liknande svar på vad frågan 

ledarskap innebär. Intervjupersonerna beskriver att det handlar om en förmåga att lotsa den 

enskilde eleven i rätt riktning. Ledarskap innebär även en förmåga att se alla elever. Lärare B 

framhåller att det är något som finns där men förbättras med åren. Det är inget som kan läras 

ut på lärarutbildningen utan kommer successivt med ålder och erfarenhet.  

 

Ledarskap innebär att vara tydlig men samtidigt kärleksfull, hård men ändå ödmjuk. En god 

ledare har en stödjande roll men är fortfarande konkret och förklarar syftet med det som ska 
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göras. En av de intervjuade lärarna menar att ledarskap innebär att vara ärlig mot sig själv 

men även mot dem man möter i undervisningen. Läraren förklarar: 

Jag brukar göra en jämförelse med djurriket, lejonhonan både nyper sin unge i 

nackskinnet och tvättar rent. 

Samma lärare förklarar ledarskap med att ledaren måste må bra själv; att det blir svårt att leda 

andra om hon inte är trygg i sig själv.  

 

Lärare C förklarar ledarskap med att se till så att alla klarar de mål som satts upp och som 

finns beskrivna i läroplanen. Det handlar inte bara om läraren som ledare över klassen utan 

också ett samspel mellan henne och eleven. Det är viktigt att det finns en formell ledare som 

styr gruppen men även en dialog med eleverna för att ta del av deras kompetens.    

 

Det första lärare E nämner är engagemang - när vi talar om ledarskap. Läraren berättar om 

vikten av att få med alla på tåget. Lärare E har ett arbete bredvid sin idrottslärartjänst som 

fotbollstränare vilket gör att han ser två tydliga skillnader i ledarskap i föreningsidrott 

respektive skola; i fotbollslaget är spelarna oftast jämna och alla strävar åt samma håll. Det 

finns ett tydligt mål vilket gör det lättare att visa vägen dit. I skolan finns däremot ofta stora 

klyftor i nivå, ambition och utveckling vilket ställer höga krav på pedagogen.  

 

En god ledare ska vara tydlig och strukturerad menar Lärare E - men att vara engagerad är 

det viktigaste i ledarskapet. En ledare kan ha mycket kunskap om sitt ämne men vara 

oengagerad, och då spelar kompetensen mindre roll i utövandet. Det gäller att ha engagemang 

både för individen men även för det ledaren gör. Det är också viktigt att ha en sund 

människosyn för att lyckas med sitt ledarskap.  

… ett tag kände man att man var både kurator, psykolog och minst idrottslärare nästan!  

(Lärare D värnar om den sociala relationen med sina elever.) 

 

Tydlighet och bestämdhet kommer i intervjuerna fram som viktiga förmågor att ha i skolan. 

Det kan hända att läraren kommer in oplanerad till en lektion och Lärare A menar att 

yrkeserfarenheten gör att hon kan ge sken av att hon har situationen under kontroll trots en 

känsla av att känna sig oförberedd. Samtidigt är ödmjukheten viktig så att läraren kan medge 
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om något går fel och ändra sin planering. Det är viktigt att besitta en förmåga att möta 

individerna på deras nivå men även att anpassa ledarskapet efter situationen, till exempel om 

läraren har stökiga eller oroliga elever. Hon förklarar: 

…en ödmjukhet inför eleverna. Att det är ett möte med människor, det är individer man 

möter. Att man möter eleverna på deras nivå.  

 Hur Lärare A agerar varierar i vilka klasser hon arbetar. I vissa klasser behöver hon vara mer 

sträng än andra vilket ställer krav på ett situationsanpassat ledarskap. Eleverna får klara 

instruktioner i vad som förväntas av dem, oavsett om de är aktiva på lektionen eller sitter vid 

sidan av.   

 

3.2 Ledarstilar  

Jag tror att jag ser alla. Jag älskar mitt yrke, det är så roligt! 

(Lärare D - om sig själv som ledare.) 

Lärare A liknar ledarstil vid ett arbetssätt som anpassas efter gruppen beroende på hur långt 

eleverna har kommit i ålder och mognad. Den demokratiska ledarstilen innebär för A att 

läraren använder gruppen för att ta beslut genom att föra en dialog mellan elever och lärare. 

Den passiva ledaren håller sig i bakgrunden och blir en informell ledare bland eleverna. I 

jämförelse med tidigare erfarenheter av auktoritära ledare vill Lärare A sträva efter att vara en 

demokratisk ledare genom att involvera eleverna i planering och utvärdering. Å andra sidan är 

hon medveten om att det ofta är skendemokrati eftersom skolan är styrd av måldokument och 

läroplan som ska utforma lektionsinnehållet. Eleverna får bestämma mindre delar för att få en 

känsla av att de har inflytande. I vissa grupper behöver ledaren däremot tillämpa en auktoritär 

ledarstil vilket gör att läraren får ta den rollen även om hon inte trivs med den. 

 

Samtliga intervjuade lärare vill lägga sig mitt emellan en demokratisk och auktoritär ledarroll. 

De upplever att det är svårt att sätta sig in i hur det är att vara en passiv ledare då ingen av 

dem känner att de faller under den kategorin.  

Ibland är det ju bra att vara auktoritär, men jag är inte sån som person. Och passiv är jag 

absolut inte. (Lärare D om sin ledarstil) 
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Lärare C är mån om att eleverna ska känna sig nöjda med både planering och innehåll, och 

låter eleverna ge önskemål i början av läsåret för att sedan göra klart terminsplaneringen. 

Elevernas önskemål är många gånger genomförbara då grunden i idrottsundervisningen är att 

utveckla grovmotoriken, vilket kan ske på många olika sätt.  

Lärare C menar vidare att en demokratisk ledare behöver ha ordning och reda eftersom det 

finns många saker att hinna med på kort tid:  

Alltså jag älskar att ha ordning och reda, men ändå ska det vara demokratiskt. Men 

auktoritär, det är jag. (…) jag har 50 minuter på mig. Då kan jag inte vara en 

demokratisk ledare alltid. 

Läraren lägger ibland in pass där de får välja själva och känna på hur det är att bestämma. 

Många elever utövar inte någon fritidsaktivitet och då blir möjligheten att välja något roligt i 

skolan viktig. Att låta dem göra egna val handlar även om att utmana alla, att eleverna väljer 

en nivå som passar dem och så långt de har kommit i sin egen utveckling. 

 

Lärare B uppfattar den auktoritära ledaren som en ledare som pekar med hela handen och 

använder sig av skrämseltaktik för att förmedla den kunskap som ska läras ut. Den 

demokratiska ledaren lyssnar in gruppen och gör en gemensam plan över var de ska och hur 

de ska ta sig dit.  

Den passiva ledaren låter medvetet/omedvetet elever ta över ledarskapet och gruppen agerar 

på egen hand. Även Lärare B tror på ett situationsanpassat ledarskap, även över tid, då det 

generellt behövs stramare regler i sjuan än under åttan och nian. I sjuan gäller det att vara 

tydlig mot eleverna samt sätta en ribba för vilka krav och förväntningar som ställs på gruppen 

i ett långsiktigt perspektiv. Lärare B ger ett konkret exempel från en period där andra 

arbetsuppgifter tog tid från planeringen. Lärare B kom därför till en lektion oförberedd, men 

med en vetskap om att de klarar av att ta eget ansvar. Han menar; 

Situationsanpassat ledarskap handlar litegrann och vilken tid och grupp det är. (...) så 

har det varit perioder när det varit stressigt med schema och sånt. Då kommer jag in och 

säger ”hörrni, jag har ingen aning om vad vi ska göra idag för jag har varit så jäkla 

stressad. Nu vill jag att ni ser det här som ett tillfälle att ni själva kan aktivera er.” Jag 

vet att det funkar. 
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 Lektionen resulterade i att de fick välja aktivitet själva och i efterhand blev lektionen bra och 

alla elever kände sig nöjda.  

 

Den demokratiska ledarstilen innebär för Lärare D att ledaren får tillit till klassen och 

eleverna. Läraren förklarar med exempel där hon förändrat aktiviteter för att främja elevernas 

lärande. Hon använder ofta situationsanpassat ledarskap då hon har förmågan att kunna tänka 

om och ändra i sin planering. I slutändan är det eleverna som ska trivas och känna sig nöjda 

när de går från idrottslektionen anser Lärare D.  

 

3.3 Lärande i skolan  

Lärare A försöker med sitt sätt att leda få eleverna att själva sträva efter att lära sig. Med det 

menar hon kunskap som är användbar nu men även i framtiden. Med det nya 

bedömningssystemet anser Lärare A att lusten att lära minskar då hon upplever att eleverna 

känner sig bedömda i varje moment de gör. Lärare A vill istället formulera ett mål som 

eleverna strävar efter och genom det kommer lärandet. Lärare A är mån om att inte stressa in 

kunskap utan vill att eleverna funderar över vilken kunskap som är meningsfull för de 

enskilda eleverna. Hon önskar att eleverna sätter lärandet i ett större perspektiv:  

Man önskar ju att eleverna själva vill lära sig. Det är ju det bästa - att man inte tänker 

betyg. Man tänker ett mål; ”det här vill jag bli bättre på och därav kommer 

kunskaperna”. 

Lärare A erfar att det finns ett stort problem hos eleverna med stress och prestationsångest. 

Eleverna har höga krav på sig själva men också från samhället. Även lärare utsätts för stress 

då de ska hinna med att planera, genomföra och dokumentera lektionerna för att ha bra 

underlag till bedömning.  Lärare A försöker tänka på vad eleverna behöver få med sig när de 

slutar grundskolan och forma undervisningen utifrån det. Därför har Lärare A sållat i 

materialet för att se till kvalitén istället för att hinna med allt.  Läraren försöker skapa 

tydlighet, ha förväntningar på eleverna som är höga men samtidigt rimliga att uppnå.  

 

Lärare B bidrar till lärande genom att få eleverna att känna att det är lustfyllt att komma och 

ha lektion. Elever ska de känna trygghet samt bli trevligt bemötta och respekterade - samtidigt 

ska de ha regler och ramar som läraren ska kunna markera. Eleverna ska känna att läraren 
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ställer rimliga krav och ha mål att sikta på. Lärare B menar att det är viktigt att veta att 

samhället är dynamiskt och att det ständigt utvecklas - och läraren bör kunna anpassa sig 

därefter. Han menar att läraren behöver fundera över vinsten med lektionen; är det att 

eleverna ska må bra och känna att de lär sig något, eller är det att läraren ska få igenom sin 

planering trots att eleverna inte är på dennes sida? 

 

Lärare C, som arbetar på låg- och mellanstadiet, ger ut LPP:er (Lokal pedagogisk planering 

reds anm.) till eleverna i början av läsåret. Sedan gör läraren ett test för att se vilken kunskap 

eleverna besitter. Det kan hända att innehållet är helt nytt vilket betyder att läraren får en 

uppfattning av vad de redan kan. Har de bra kunskap inom ett område innebär det att hon kan 

hoppa över vissa delar för att undvika upprepning. Lärare C har en tydlig målbild av vad hon 

vill ge dem i kunskapsväg. Det genomförs även en mittkontroll och en slutkontroll på 

momentet;  

Nu kollade jag allemansrätten och vad kläder efter väder är. (…) om jag nuddar vid 

grejer som jag ser att alla kan då behöver jag inte göra det. Då känns det så onödigt att 

göra om det.  

Lärare C framhåller vikten av att vara strukturerad för att ge dem en ärlig chans att lära sig det 

som ingår i kursplanen då hon träffar dem så få gånger i veckan.  

 

”Är eleverna trygga så kommer lärande på vägen.” Så sammanfattar Lärare D frågan om hur 

ledarskap och lärande sammankopplas. Det innebär att det finns ett positivt sätt att se på 

undervisningen men hon tydliggör även för eleverna att allt inte är roligt. Vissa delar i 

läroplanen måste genomföras och där blir läraren väldigt viktig för hur dessa presenteras. Är 

lektionen lustfylld - kommer lärandet. För Lärare D är det viktigt att det finns ett mål med vad 

eleverna ska lära sig längre fram men även kortsiktigt.  Lärare D uppfattar att eleverna ofta 

känner sig bedömda, och detta vill hon motverka då risken finns att det lustfyllda lärandet 

försvinner.  

 

Lärare A vill väva ihop det teoretiska med det praktiska lärandet. Hon beskriver ett exempel 

där eleverna ska springa i 12 min - därefter skriva en inlämningsuppgift där de ska reflektera 

över hur de påverkats av vad de ätit och hur de sovit. Det utgör en bra blandning mellan 

praktik (upplevelsen och utförandet) och teori (reflektionen). Lärare A tror på denna form av 

undervisning eftersom eleverna får ett helhetsperspektiv på lärande. Hon upplever att lärande 
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skapas i en dialog med eleverna, och vill undvika den klassiska kateder-undervisningen. 

 

Även Lärare B använder sig av en dialog med eleverna i undervisningen genom att finnas där 

som ett stöd för eleverna. I en lärandesituation använder han ofta frågor som ”hur kändes 

övningen?”, ”hur kan du förbättra den?” - för att på så sätt leda eleverna vidare i utvecklingen. 

Lärare B vill se att de får teoretiska uppgifter i en praktisk situation. Lärare B förklarar det 

med att ”väva ihop” innehållet, både teoretiskt och praktiskt. En lektion inleds med teori, 

därefter utövas praktisk undervisning varpå lektionen avslutas teoretiskt. Läraren beskriver 

det med situationsanpassat lärande, att lägga in moment av teori där det faller sig naturligt. 

 

Lärare C blandar mycket teori och praktik på idrotten men även parallellt med övriga ämnen i 

skolan. Till exempel när eleverna läser om människokroppen och hjärtat, arbetar Lärare C 

parallellt med detta på idrotten.  

 

Lärare D arbetar med en teoretisk utgångspunkt när det gäller ergonomi och anatomi. I och 

med att idrotten har blivit ett kunskapsämne har också eleverna accepterat på ett annat sätt att 

teoridelen är större. Dock framhåller hon vikten av att röra på sig; då idrottsundervisningen 

för många är den enda fysiska aktiviteten de får.   

 

På frågan om vad livslångt lärande innebär svarar Lärare A att hon ständigt tänker på vilken 

nytta eleverna har av kunskaperna i framtiden. I idrotten handlar det om att hitta en aktivitet 

som håller livet ut för hälsans skull; 

…på idrotten att man har de eleverna som hittar att träna på gym. Där hittar de ju sitt 

livslånga lärande för hälsans skull – mot de här som håller på och hårdtränar lagidrotter 

och sen lägger de bara av. Utan att ha något att gå över till. 

Hon berättar även att elever som kanske inte haft så lätt för idrott har hittat någon aktivitet för 

fritiden. Lärare A har dock erfarenhet av att det är svårt att nå fram till eleverna och tala om 

livslångt lärande då elever tänker relativt kortsiktigt. Även här tas bedömning upp då Lärare A 

menar att eleverna tänker att de blir bedömda i allt de gör och prestera på varje lektion. Det är 

helheten av all kunskap som blir det livslånga lärandet i skolan.  

 

Lärare B anser att idrottsundervisningen är ett mycket bra forum för att arbeta med livslångt 

lärande. Där hanteras kroppen och läraren har möjlighet att kombinera den kroppsliga och 
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mentala hälsan som till stor del hänger ihop. Det är viktigt att äta och sova bra för att orka gå i 

skolan. Lärare B visar sig ofta ödmjuk för att få eleverna att inse att han är en person och inte 

bara en ”lärare”. Han beskriver det samhälle vi lever i nu, ett informationssamhälle. Eleverna 

måste ta sig tiden att fundera över vad de mår bra av och vad som är viktigt i deras liv. Han 

menar att det finns en viss press att arbeta inom ”högstatusyrken” – dock strävar han efter att 

upplysa eleverna om vikten att hitta sin egen väg.  

 

Lärare C arbetar i ett mångkulturellt område och anser att ett livslångt lärande blir extra 

viktigt där. Hon vill främja att eleverna går hem till sina familjer och introducera saker de gör 

i skolan med dem. Livslångt lärande för Lärare C är viktigt ur hälsosynpunkt; att man i skolan 

lär sig vad kroppen mår bra av (kost, återhämtning reds anm.) – får eleverna inte med sig det 

hemifrån så ska skolan ge möjligheter att lära dem detta. Förhoppningen med idrotten är att de 

ska hitta en aktivitet de tycker är rolig. Det behöver inte vara en idrott, det kan vara 

promenader eller dans. Vi samtalar i intervjun om vilket inflytande en idrottslärare har. Ämnet 

idrott omfattar så mycket mer än att bara lära sig olika idrotter. Undervisningen bör även 

innefatta läran om kroppen och musklerna, kunskapen att koppla ihop den fysiska aktiviteten i 

skolan med hemmet. Livslångt lärande handlar om att fånga varje individ. Lärare C tillåter 

fysisk aktivitet i ”vanliga” kläder, då vinsten i att de deltar är större än att de är ombytta. Hon 

låter alla vara med för att eleverna ska inse värdet av innehållet både nu och i framtiden, 

eftersom all aktivitet är bättre än ingen.  

 

Typexempel på livslångt lärande; att komma underfund med att idrotten inte behöver 

vara blod, svett och tårar. Blod, absolut inte. Tårar, absolut inte. Svett, ja i viss mån 

men det behöver inte ens vara det. Livslångt lärande är att hitta sin grej.  

(Lärare E om livslångt lärande.) 

 

 

Livslångt lärande för Lärare D är att befästa begreppet hälsa. Att både äta sunt och röra på sig, 

även på fritiden. Lärare D har fått en del frågor från elever om vad de ska göra för att få bättre 

kondition och har då hjälpt dem med träningspass. Det livslånga lärandet innebär att röra på 

sig för att må bra och att veta hur man behåller en god hälsa livet ut. 

 

Enligt Lärare A handlar det om att knyta ihop vad de ska kunna på kort och lång sikt. Hon är 
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tydlig redan i årskurs sju med vad de ska kunna i årskurs nio. Lärare A tar friidrott som 

exempel och menar att eleverna har nytta av att kunna springa på ett korrekt sätt hela livet, 

oavsett om de ska springa korta distanser eller bli maratonlöpare. För många elever innebär 

skolan att de presterar här och nu, och har svårt att se det långsiktiga lärandet. Lärare A ser 

skillnader i det centrala innehållet i läroplanerna Lpo94 och Lgr11, det är tydligare mål i den 

senare; 

Eleverna tror ju fortfarande att det handlar om att prestera praktiskt hela tiden. Där kan 

det vara svårare att få dem att inse att alla hälsobitsområden också är viktiga.  

Lärare A anser att lärandet i idrott och hälsa ligget i att eleverna måste ta hand om sin kropp 

här och nu för att ha hälsa livet ut. Hon lyfter den dolda läroplanen som en stor del av 

lärandet, och benämner denna läroplan som en typ av ”livskunskap”. Här ingår den sociala 

delen. Om någon har svårt med det sociala samspelet kommer denna person ha svårt att 

fungera i samhället. Att kunna möta och interagera med andra är en grundsten i alla sociala 

relationer.  

 

Lärare B fick frågan om vad eleverna ska lära sig på kort sikt och lyfte fram att utöver teknik 

ska de få en upplevelse av att ha provat på olika saker och skapat positiva erfarenheter av 

idrott. Elever som inte kommer till sin rätt i vissa idrotter kommer fram i andra. Läraren bör 

kunna tänka bortom prestationerna och ha ett större perspektiv på lärande genom att släppa 

bedömningstankarna under lektionerna. När de går ut skolan ska de haft möjlighet att hitta en 

aktivitet de ser en vinst i att fortsätta med. De ska minnas känslan i kroppen när de arbetar och 

se positiva effekter med att röra på sig. 

 

De kortsiktiga målen för Lärare C varierar med vad som ingår i planeringen.  Det finns oftast 

ett uttalat syfte med vad som ska läras på lektionen. Det kortsiktiga målet när hon arbetar med 

till exempel orientering ska vara att lära sig karttecken och det långsiktiga ska vara att kunna 

ta sig till olika punkter i naturen eller i ett närområde. När eleverna går ut sexan hoppas hon 

att de får en positiv upplevelse av idrott och att de kommer göra saker själva med sina barn. 

De har fått gratis skidåkning och det är många som har fortsatt med detta trots att vissa aldrig 

har provat det innan. Det långsiktiga lärandet ligger i att den kunskap de får i skolan förs 

vidare.  
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Lärare D är tydlig med vad hon vill få ut av varje moment, de vet vad de ska göra. Det är en 

fördel med den nya läroplanen. Det är viktigt att läraren förklarar vad de ska kunna på kort 

sikt;   

Orientering, kunna trappan. Karttecken. Man måste träna på allt – förstå och passa 

kartan, basala saker. (…) Läsa in sig på ledstång. (Lärare D om orientering på kort sikt) 

När de går ut skolan vill hon att de kan se hälsa på lång sikt, vad de mår bra av och vad de 

behöver för att orka gå vidare till gymnasiet där eleverna i vissa fall inte har så mycket idrott.  

 

4. Diskussion och analys 
 

Nedan diskuteras studiens resultat med en utgångspunkt i två teman; ledarskap och lärande.  

Vi har valt att författa denna del relativt kort, och istället hänvisa till resultatets stoff samt 

forskningsläge. 

 

4.1 Ledarskap och ledarstil i skolan 

 

I resultatet kom det fram ett antal förmågor och egenskaper som är viktiga att ha som ledare i 

skolan. Vi har nedan valt att sammanfatta dessa: 

 

• kunna lotsa eleverna i rätt riktning - till exempel mot ett mål 

• se alla, samt få varje individ att känna delaktighet 

• ha en stödjande roll där läraren samspelar med eleverna 

• vara ödmjuk gentemot gruppen och sig själv 

• känna engagemang för eleverna och yrket 

• vara tydlig 

 

Flera av de intervjuade lärarna lyfter engagemang som det viktigaste när vi talar om 

ledarskap. Ingmari Bergvalls tidigare studie (2013) - visar på samma resultat. Även där ses 

engagemang som en viktig faktor när ledarskap ses i relation till hur bra eleverna lyckas i 

skolan. Studien har dragit paralleller mellan en lärares ledarskap och elevers resultat – har 
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läraren ett gott ledarskap presterar eleverna därefter. Lusten och möjligheten, publicerad av 

Skolverket 2006, visar att lärarens entusiasm inför ämnet påverkar elevens engagemang.  

 

Löwenborg och Gíslason (2002) tar i sitt arbete upp att personligheten, med egenskaper och 

förmågor, påverkar vilken ledarstil ledaren väljer att tillämpa. De medverkande lärarna i vår 

studie vittnar om att de strävar efter att använda den demokratiska ledarstilen då de 

understryker vikten av att arbeta med eleverna, snarare än att se de som okunniga. De menar 

att läraren bör vara ödmjuk inför gruppen och dess kompetens. Flera av lärarna menar att det 

är viktigt att involvera eleverna i beslut gällande planering och undervisning. Detta skapar en 

meningsfullhet och sammanhang. De intervjuade lärarna i Hagberg-Jangsells studie föredrar 

även de den demokratiska ledarstilen.  

John Dewey (Lundgren et al, 2012) menar att skolan ska reflektera samhället och ge elever 

redskap för att kunna verka där. Enligt läroplanen ska skolan applicera de demokratiska 

värderingar som samhället vilar på genom att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt. Detta är 

något lärarna i studien vill främja genom att applicera den demokratiska ledarstilen.  

 

Den auktoritära ledarstilen framställs negativt av de medverkande lärarna, då de anser att 

denna ledare endast står för kunskapsförmedling och inte för lärande i socialt samspel. Det är 

även på detta sätt den auktoritära stilen lyfts fram i litteraturen (se Lewin, Svedberg 1997). 

Dock säger de intervjuade lärarna att de vill vara en demokratisk ledare med auktoritära drag i 

de situationer då det krävs.  

Att anpassa sitt ledarskap och sin stil efter en specifik situation eller grupp kallas för 

situationsanpassat ledarskap, utarbetat av Hersey och Blanchard (1993, s.183). Detta är ett 

begrepp vi vill lyfta, då tidigare forskning visar att denna typ av ledarskap är viktigt i skolan 

(se Bergvall, 2013 & Hagberg-Jangsell, 2013). I intervjuerna framkommer att lärarna i stor 

utsträckning använder sig av detta ledarskap och förklarar det som ett arbetssätt som ofta sker 

omedvetet. Lärare A anser sig vara en demokratisk ledare, dock har hon grupper där hon 

måste tillämpa ett auktoritärt ledarskap för att gruppen behöver detta. Detta anser vi vara ett 

bra exempel på hur en lärare kan använda sig av ett situationsanpassat ledarskap. Hon trivs 

inte med den auktoritära rollen men situationen kräver detta handlande. 

Vi anser att ett situationsanpassat ledarskap innebär att kunna läsa av gruppen och att lära sig 

att ”se” när det är dags att byta övning eller utveckla den. Under en vecka kan situationer av 

olika slag uppstå eftersom läraren möter flera grupper som befinner sig på varierande nivå; 

både utvecklings- och mognadsmässigt. Vi menar att det är viktigt att kunna anpassa sin 
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ledarstil och sitt arbetssätt utifrån elevernas ålder och utveckling, både sett till gruppen men 

även till eleven som individ då det i skolan råder individuell bedömning. Alla elever har olika 

förutsättningar och läraren bör kunna ändra sitt sätt att bemöta och behandla eleverna utifrån 

dessa.   

Hersey och Blanchard menar vidare att ledarskapet är en relation snarare än en position – 

ledarskapet förändras utifrån den grupp ledaren arbetar med (1993, s.185). I intervjuerna 

framkommer detta tydligt; då flera av lärarna värnar om de sociala relationerna till sina 

klasser. De strävar efter att vara en ledare i gruppen snarare än en ledare över gruppen.  

 

 

4.2 Lärande i skolan    

 
De medverkande i vår studie har en tydlig önskan om att eleverna ska lära av fri vilja. 

Eleverna har ett ansvar att vilja lära sig, och lärarens ansvar ligger i att skapa lektioner som 

gör detta möjligt. Lärarna anser att deras uppgift är att göra kunskapen användbar i ett större 

perspektiv, både på fritiden men även i framtiden. Detta får stöd i läroplanen där ett av syftena 

är att genom undervisningen sträva efter ett livslångt lärande, en förberedelse inför ett liv i ett 

demokratiskt samhälle (Skolverket 2011). John Dewey, vars demokratiska syn till stor del 

influerat den svenska läroplanen, menar att de kunskaper eleverna förvärvar i skolan ska 

kunna användas i den föränderliga värld vi lever i. Lärarna i vår studie framhåller att det är en 

dynamisk värld och det är lärarens uppgift att skapa ett lärande som passar dagens ”moderna” 

elever. Utmaningen ligger i att skapa meningsfulla och roliga lektioner och genom dessa 

kommer ett lustfyllt lärande. Tyvärr menar flera lärare att deras elever har svårt att se hur de 

kunskaper de får ska kunna användas på längre sikt, och lärarna lyfter fram bedömning som 

ett problem. De känner att det nya betygssystemet ställer högre krav på elevernas prestation i 

varje moment. Detta är även något eleverna känner av då de upplever att de blir bedömda 

under fler tillfällen under lektionerna. Vi anser, med stöd av Deweys syn på skolan, att skolan 

fokuserar mer på att bedöma en elevs prestation vid ett tillfälle än att se en formativ 

utvecklingsprocess. Samtliga lärare resonerade kring bedömningsaspekten, trots att vi inte 

hade en explicit fråga som berörde detta. Det är uppenbarligen något som tar stor plats i deras 

yrkesutövning – och genomsyrar hela undervisningen, även i situationer där huvudfokus inte 

ligger på bedömning. Vi anser att detta är en ogynnsam utveckling, eftersom lärarna vill 

arbeta för ett lustfyllt lärande. Enligt lärarna ser eleverna bedömning som något negativt och 
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studier visar att positiva upplevelser av undervisning främjar ett livslångt intresse (Sjödin 

2012). Även kursplanen för idrott och hälsa påvisar detta faktum.  

 

Vi valde att lyfta ytterligare en aspekt i studien; det sociala lärandet. Detta var något som 

lärarna själva inte framhöll som ett medvetet lärande utan snarare något de arbetar med 

omedvetet. Dock visar resultatet i vår studie att flera av lärarna värnar om de sociala 

relationer de har med eleverna, och även mellan eleverna. Kursplanen för idrott och hälsa 

(Skolverket, 2011) är tydlig i att lärarna ska lära ut den sociala delen av lärande genom att 

arbeta med sociala normer, till exempel samarbeta och samspela i undervisningen. 

Även i de två lärandeteorier vi har valt att belysa i studien ligger vikten vid det sociala 

samspelet och är grunden i allt lärande (pragmatismen och det sociokulturella perspektivet – 

se teoretiska begrepp). Dewey och Vygotskij menar att individer lär och utvecklas i samspel 

med andra - att kunskap är en process vi deltar i snarare än något vi inhämtar. (Lundgren, 

2012) 

  

Forskning (Carlgren & Resnick, 1999) visar att skolan är uppbyggd på ett system där fokus 

ligger på individens kunskapsbildning och prestation. Kunskaperna lärs ut kollektivt men 

riktas mot individen, alla ska lära sig samma saker oavsett utvecklingsnivå. Lärandet utanför 

skolans väggar sker ofta i samspel med andra, där individer utbyter erfarenheter. Vi anser 

dock att idrottsundervisningen skiljer sig från denna problematik. I idrott och hälsa arbetar 

lärarna praktiskt, ofta i samspel mellan elever. I sociala relationer förs kunskap vidare. 

Läraren ställer frågor utifrån ”problem”; den kunnande ställer frågor till den lärande som 

syftar till att utveckla hennes förmåga. Denna typ av lärande reflekterar Vygotskijs idéer om 

stödjande undervisning. I studien av Morgan, Kingston och Sproule (2005) framkommer att 

genom att använda en ledarstil av handledande och stödjande karaktär uppnås ett lärande som 

fokuserar på elevers utveckling snarare än prestation (s.280). Detta var även något vi stötte på 

i genomförandet av intervjuerna, där flera av lärarna menar att de praktiserar en stödjande 

roll. De ställer frågor som sätter fokus på utveckling där eleven får sätta ord på sina känslor. 

En lärare menar att det generellt behövs mer stöd och tydliga ramar i sjunde klass än senare år 

då elevens ansvar över sitt eget lärande ökar i takt med deras utveckling.  

 

För att kunna ge en god undervisning menar Vygotskij att pedagogen måste kunna läsa av 

elevens utveckling inför en specifik undervisningssituation, och med den utgångspunkten 

därefter se hur hon kan leda eleven vidare. Detta praktiserar Lärare C i sin undervisning då 
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hon gör en kunskapskontroll i början av moment för att få en uppfattning om deras 

kunskapsnivå. Vi anser att detta är ett sunt arbetssätt då man tar tillvara på de kunskaper 

eleverna besitter sedan tidigare och skapar möjligheter att individanpassa undervisningen.  

 

Hur lärarna väljer att lägga upp sin undervisning påverkas av styrdokument, i detta ingår ett 

teoretiskt och praktiskt lärande. Vi anser att idrottsämnet har ändrat riktning till att bli ett 

kunskapsämne – idrott och hälsa, där teori- och hälsodelen fått större utrymme. I resultatet 

framkommer hur lärarna arbetar med teori och praktik för att främja ett varierat lärande. Flera 

av lärarna upplever att en blandning av dessa två delar är framgångsrikt för undervisningen. 

Deras erfarenheter visar att eleverna uppskattar en teoretisk undervisning i praktisk situation. 

Även i denna typ av undervisning är det viktigt att arbeta i samspel med eleverna. Lärare A 

uttrycker värdet av en dialog med eleverna, då hon vill involvera eleverna i undervisningen – 

vilket leder till att de tar ansvar för sitt eget lärande.  

 

Att eleverna inte ser syftet med de kunskaper de förvärvar i skolan vittnar även tidigare 

forskning om - Carlgren tar upp denna problematik i Miljöer för lärande (1999). Hon menar 

att skolan sällan hävdar kunskaperna i relation till ett yttre eller framtida behov. Lärarna i vår 

studie försöker i den mån det går att lyfta fram syftet med innehållet i undervisningen. Vi 

valde att fråga lärarna vad de vill att eleverna ska lära sig på kort samt lång sikt. På kort sikt 

framhåller flera de tekniska aspekterna i utövandet, till exempel att lära sig karttecken eller att 

hitta ett bra löpsteg. På lång sikt ville de att eleverna ska väva ihop de kortsiktiga målen till ett 

större perspektiv. De lyfter alla fram ett långsiktigt hälsoperspektiv; lärarna önskar att de 

upplevelser eleverna får av idrotten i skolan ska få dem att se positiva sidor av att vara fysiskt 

aktiv i framtiden. Det långsiktiga målet är att alla ska hitta en aktivitet som passar dem, och 

detta genom en varierad och rolig undervisning. I kursplanen för idrott och hälsa framhävs att 

de individer som har positiva upplevelser av fysisk aktivitet som unga även motionerar i 

vuxen ålder (Skolverket 2011). I studien av Felicia Sjödin presenteras även detta; att positiva 

erfarenheter av idrott leder till livslångt utövande.  
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4.3 Metoddiskussion 

 

Att använda sig av intervju som metod kräver en god teknik och övning för att få ett bra 

resultat. Under uppsatsens gång har vi fått fortlöpande handledning i utformningen av 

intervjufrågor. Vi utförde testintervjuer på varandra - dock inser vi i efterhand att det hade 

varit bra att göra pilotintervjuer med en utomstående för att se om frågorna var förståeliga för 

en person som inte är insatt i ämnet.  Det hade även varit en fördel att träna vår intervjuteknik 

– då vi under vissa intervjuer frånkom ämnet. Hade vi haft en bättre intervjuteknik hade detta 

kunnat undvikas.  

 

För oss var det viktigt att begränsa problemområdet; därav intervjuns utformning och 

storleken på urvalsgruppen. Urvalet var för denna studie tillräcklig – då vi fick svar på det vi 

sökte. Tidsbristen styrde även denna aspekt, då bearbetningen av data tar mycket tid. Hade vi 

valt ett bredare urval hade underlaget blivit större, dock anser vi att det insamlade materialet 

utgör en bra grund för omfattningen av vår studie. 

Vår intervjumall styrde längden på intervjuerna; dels valde vi att ha förhållandevis många 

fasta frågor men även plats för underfrågor. Detta gav oss en möjlighet att diskutera de frågor 

som har vikt för frågeställningarna och resultatet. Intervjuerna varierade tidsmässigt mellan 

40-75 minuter, vilket beror på hur konkreta svar vi fick på intervjufrågorna. Dock anser vi att 

intervjun på 75 minuter hade kunnat hållas kortare genom att vara mer strukturerade i vår 

intervjuteknik. 

 

Databearbetningen skedde genom en kategorisering av teman utifrån intervjufrågorna. Dessa 

kategoriserades ytterligare i tre teman vilka utgör resultatet. Vi är väl medvetna om att denna 

metod av bearbetning är brukbar i en studie av denna omfattning, men behöver effektiviseras i 

en bredare undersökning.  

 

En önskan och förbättring från vår sida hade varit att göra kompletterande observationer för 

att styrka vår insamlade data samt få en objektiv syn på intervjupersonernas subjektiva svar. 

Det hade gjort att studien hade fått ett annat djup men på grund av tidsbristen valde vi endast 

intervjuer. 
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Bilaga 1 

 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien har varit att undersöka idrottslärares syn på ledarskap, samt ta reda på 
vilket lärande de strävar efter. Vi använde oss av följande frågeställningar; 
 

- Vilka ledarstilar strävar lärarna i idrott och hälsa efter att använda? 

- Vilka förmågor anser lärarna i idrott och hälsa att det är viktigt att ha som ledare i 

skolan? 

- Vilket lärande vill lärarna i idrott och hälsa uppnå; på kort och lång sikt?  

 

Vilka sökord har du använt? 

Ledarstilar, lärarstilar, situationsanpassat ledarskap, sociokulturella perspektivet, John Dewey, 

lärandeteorier, lärare och ledarskap, ledarskap – idrott och hälsa. 

 

Var har du sökt? 

Ebsco, Nationalencyklopedin, uppsatser.se, GIH:s bibliotekskatalog, 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Uppsatser.se: ledarskap & idrott och hälsa. Ledarskap. 
Nationalencyklopedin: ledarskap 
Bibliotekskatalogen: ledarskap, ledarskap i klassrummet. 

 

Kommentarer 

Viss litteratur har behandlats i tidigare kurser och vi valde därför att ta med dem för att de 
passade in i studien.  
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

 
1 Vad innebär ledarskap?  

 

 

2. Vilka förmågor är viktiga att ha som ledare i skolan? 
 

 

3. Vi undersöker tre olika ledarstilar (auktoritär, demokratisk och passiv), vad tycker du 
om dessa?  
- Under vilken kategori skulle du placera dig själv? 
(följdfråga om personen har svårt att placera sig i ett fack; i vilka typer av situationer 
passar vilken stil?) 
 

_________________________________________________________________ 

 

 

4. Hur ser du på ledarskap i relation till lärande? 
(hur bidrar du till lärande genom ditt ledarskap?) 
 

 

5. Hur arbetar du med lärande i undervisningen? 
- praktiskt? 
- teoretiskt? 

 

6. Vad anser du att livslångt lärande innebär? (koppling till läroplanen) 
 

 

7. Vad är ditt mål att eleverna ska lära sig? 
- på kort sikt? 
- på lång sikt?  

 

8. Hur är Du som ledare? 
- vilka är dina styrkor? 
- finns det någon förmåga du skulle vilja utveckla? 


