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Sammanfattning 
 
Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på om det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga 

idrottslärares ledarskap.  

Är män mer auktoritära än kvinnor i sin undervisning? Har elevers inflytande på lektioner 

något att göra med om läraren är manlig eller kvinnlig? Respekteras kvinnliga idrottslärare 

annorlunda än manliga idrottslärare av eleverna?  

 

Metod 
Vi har forskat utifrån relevant litteratur som behandlar manligt och kvinnligt ledarskap. 

Urvalet blev skolor 7-9. Vi valde respektive skola i Botkyrka kommun genom bekvämlighets 

urval. Kriterierna för idrottslärarna var att de skulle ha svensk utbildning samt arbetat i minst 

4 år. Vi valde att intervjua två manliga och två kvinnliga idrottslärare. Vi delade ut enkäterna 

på plats för att inte få något externt bortfall, därefter sammanställdes intervjuerna och 

enkäterna samtidigt som vi förkovrade oss, i den relevanta litteraturen för studien. Under 

studiegången har vi haft handledning av en pedagogisk handledare på Idrottshögskolan, 

Stockholm.  

 

Resultat 
Enkätstudien visar att det inte finns någon signifikant skillnad i det auktoritära ledarskapet 

mellan manliga och kvinnliga lärare. Vidare visar resultatet att manliga idrottslärare får större 

respekt från eleverna. Respondenterna anser att manliga idrottslärare har en större pondus 

med fördelar som grövre röst och större fysik, vilket lärarna anser skulle kunna leda till större 

respekt.  Oavsett lärarens kön får eleverna vara med och påverka lektionsinnehållet. 

 

Slutsats 
En slutsats från den här studien visar att det inte kan nämnas några signifikanta skillnader 

mellan män och kvinnors ledaregenskaper.  
  

 

 

 
 5



Abstract 

Aim 
The purpose of this study is to investigate if there is any variance between masculine and 

feminine physical education teachers leadership.  

Are men more authoritarian than woman in their education? Do the influence of pupils have 

something to do with the gender of the teacher’s? Do the pupils respect masculine physical 

education teachers any different compound to feminine teachers?  

 

Method 
We have studied relevant literature that consider masculine and feminine leadership. The 

choice was to work with senior compulsory school. We choose the community of Botkyrka, 

through comfort choice. The criterion for the teachers were that they would have a swedish 

physical education and have been working at least for 4 years. We chose to interview two 

male and two female physical education teachers. We gave the pupils the questionnaire so for 

that reason we didn´t have any external reduction. After that did we compiled the interviews 

and the questionnaires. At the same time did we improved relevant literature for the study. 

During the study had we a supervisor to guide us at Idrottshögskolan in Stockholm. 

 

Results 
The questionnaire shows that there are no significant differences between male and female 

teachers in authoritarian leadership. 

The results show that the pupils get more respect from the masculine physical education 

teacher. The respondents consider that male teachers seem to have greater authority, to their 

benefit, which influences with a rougher voice and bigger physique. The pupils are allowed to 

influence the lessons regardless of the gender of the teacher. 

 

Conclusions 
A conclusion from this study shows that there are no significant differences between male and 

female leadership qualities. 
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1. Inledning 

Ämnet ledarskap är ett ämne som har fascinerat oss mer och mer under vår tid på 

Idrottshögskolan. Våra erfarenheter från egen skolgång, praktikplatser och studier på 

Idrottshögskolan har väckt tankar om just detta intressanta ämne som kommer att vara en 

viktig del av vårt yrke. Våra tidigare erfarenheter säger att t.ex. manliga lärare är mer 

auktoritära än kvinnliga lärare och att manliga idrottslärare har mer bollspel än vad kvinnliga 

idrottslärare har. Nu har vi tillfället att få veta mer om dessa påståenden stämmer med våra 

tidigare erfarenheter.  

 

Ämnet ledarskap är för oss viktigt eftersom vi tror att det är nyckeln till att bli en bra lärare 

eller inte, i vår kommande lärargärning kommer vi att möta elever i olika åldrar som vi med 

all säkerhet kommer att påverka med vårt ledarskap. Vi vill ge dem samma möjligheter att 

utvecklas oberoende av om de har en manlig eller kvinnlig lärare.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Ledarskap 

2.1.1 Definition ledarskap 

”Ledarskap som personlighet har lagt vikt vid sambandet mellan den som innehar 

ledningsposition och dennes personliga egenskaper (t.ex. fysik, intellekt, personlighet, 

karisma). Det finns inga vetenskapliga belägg för att vissa personlighetsdrag generellt sett 

leder till ledarpositioner eller skapar effektivitet. 

 

Ledarskap som beteende eller handling omfattar bl.a. ledarskap som funktion. Henri Fayol 

ansågs banbrytande när han beskrev ledningens uppgifter som funktioner: planering, 

organisering, ordergivning, koordinering och kontroll. Ledarskap som process fokuserar 

utförandet av dessa funktioner eller ledarens deltagande i målformulering, kommunikation 

och beslutsfattande. Den mest omfattande forskningstraditionen gäller ledares beteende 

(ledarskapsstil). Två grundläggande dimensioner i allt ledarbeteende kan urskiljas: 

uppgiftsinriktat och personalinriktat. Det har bedrivits mycket forskning om samspelet mellan 

ledarstil, ledningssituation och effektivitet. 

 

Ledarskap som symbol betonar hur ledaren eller ledarskapet uppfattas: ledaren personifierar 

organisationen. Ledarskapet kan också betraktas som en kulturell påverkan (jfr företagskultur) 
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eller skapa "meningsfullhet" genom att förtydliga för medarbetarna vad deras organisation är 

nu och vad den skall bli i framtiden. Det symboliska ledarskapet omfattar även det som 

ledaren gör med hjälp av design, logotyp, uttryckssätt, slagord m.m. för att påverka sina 

medarbetares uppfattning och beteende”.1

 

2.1.2 Auktoritärt ledarskap  

Auktoritärt ledarskap innebär att ledaren i en grupp i stort sett har absolut makt över t.ex. 

planering, aktiviteter, relationer, belöningar och bestraffningar. Ledaren uppmuntrar ofta en 

segregerad gruppstruktur, i vilken kommunikationen mellan medlemmarna är minimal.2

Lärarstilen bestämmer själv vad som är acceptabelt klassrumsbeteende. Den autokratiske 

läraren ser som sin uppgift att fostra eleverna till lydnad och uppvisande av gott uppförande. 

Ledaren är kritisk och felsökande i sitt förhållningssätt till eleverna. Elever till en auktoritär 

lärare upplever lärarstilen som sträng, vissa elever känner rädsla, andra kan känna sig 

upproriska.3  

 

Håkan Larsson skriver i sin avhandlig att den auktoritära ledaren utgör verksamhetens 

starkaste subjekt. Ledare och aktiv konstrueras via en hierarkisk ordning mellan ledarsubjekt 

och aktivsubjekt (pojkar), respektive ledarsubjekt och aktivobjekt (flickor). Skaran är dock i 

kollektiv bemärkelse. Ledaren besitter kunskapen och det är ledaren som utgör centrum i 

verksamheten. Han ”vet vad som är rätt träning” och vad som är ”bra för mig”. Det innebär 

tolkningsföreträde, både gällande kunskapsfrågor och i fråga gällande hur verkligheten ska 

uppfattas. Som auktoritär är man inte asocial, dock riktas den största uppmärksamheten mot 

dem som är mest seriösa, duktigast. Det auktoritära finner man mer i det suveräna 

förhållningssättet än i ett uppseendeväckande yttre. Flickkroppen måste disciplineras i linje 

med goda prestationer (ju mer vikt som läggs vid prestationsinriktad träning, desto mer 

investerar ledaren i flickans kropp.4

 

2.1.3 Demokratiskt ledarskap 

Den demokratiska läraren vägleder eleverna genom att tillsammans med eleverna göra 

bestämmelser om klassrumsbeteende, rättigheter och skyldigheter. I demokratins anda lär sig 

                                                 
1 Nationalencyklopedin “Ledarskap”, 
<http://mx.ihs.se:2087/jsp/search/article.jsp?i_art_id=238966&i_word=ledarskap> (2005-03-08). 
2 Nationalencyklopedin,”Auktoritär”, 
<http://mx.ihs.se:2087/jsp/search/article.jsp?i_art_id=120580&i_word=auktorit%e4r> (2005-03-08). 
3 Christer Stensmo, Ledarstilar i klassrummet (Lund: Studentlitteratur 2000), s. 121. 
4 Håkan Larsson, Iscensättningen av kön i idrott: En nutidshistoria av idrottsmannen och idrottskvinna 
(Göteborg 2001), s. 264-266. 
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eleverna självdisciplin och socialt ansvarstagande, färdigheter och förmågor som är viktiga 

för samhällets funktion.5  

 

Larsson benämner två typer av demokratiska ledare, den sociala och den individorienterade. 

Den sociala demokratiska ledaren använder sig av en centraliserad kunskapsundervisning och 

eleverna fungerar som en grupp (kollektivt), här förekommer dock inte en lika tydlig 

hierarkisk ledning. Blir mer ledarsubjekt och gruppsubjekt. Den individorienterade ledaren 

använder sig av en decentraliserad kunskapsundervisning alternativt lotsning, och utövar en 

mer ledarsubjekt och aktivsubjekt (singularis) relationen. Det innebär att utövandet diskuteras 

mellan varje aktiv och ledare. Den sociala ledaren är kompis med eleverna men kan dock 

uppfattas som en fadergestalt som ska övervaka sin flock.6

 

2.1.4 Sammanfattning av ledarskap 

• Det finns inga vetenskapliga belägg för att vissa personlighetsdrag generellt sett leder 

till ledarpositioner eller skapar effektivitet. 

• Den auktoritära läraren fostrar eleverna till lydnad och bra uppförande. Läraren 

uppfattas som sträng och bestämd, samt stort behov av kontroll. 

• Den demokratiska läraren bestämmer tillsammans med eleverna vilket 

klassrumsbeteende som är acceptabelt, rättigheter och skyldigheter.  

 
2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Forskning om ledarskap 

Charlotte Brandin skriver om en studie med 321 inkommande svar från kvinnliga 

idrottsledare vilka 80% anser att gemenskapen är det starkaste motivet till att vara ledare, 

sedan följer 32% med svaret kondition/fysisk styrka som tillfredsställande i ledargärningen. 

Enligt undersökningen uppgavs att 86% av kvinnorna undervisade kvinnor/flickor. Ca 60% 

uppgav att de också ledde män/pojkar. De önskvärda ledaregenskaper som kvinnorna tyckte 

var ”mycket viktig” var att vara kamratlig vilket 84% svarat för, därnäst högst värderade 

egenskapen på 78% var att kunna ge berömmande. Därefter följer ett svarsalternativ som kan 

upplevas motsägelsefullt, 75% svarade att ”bestämd” var en mycket viktig egenskap. Däremot 

eftersträvas inte alternativet ”ledartyp” vilket endast 18% angav som mycket viktigt. Märk väl 

att dessa ledaregenskaper är vad som är önskvärda för en god ledare, inte att de kvinnliga 

ledarna besitter dessa egenskaper. I nästa översiktstabell kan det utläsas att ca 50% ansåg sig 

                                                 
5 Stensmo, s. 121-122. 
6 Larsson, s. 264-266. 
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inneha egenskaperna, men hela 42% ansåg sig bara delvis ha egenskaperna. Sedan ombads 

kvinnorna att ange den egenskap de tyckte sig sakna mest vilket visade sig just vara bestämd.7

 

I en underökning gjord av Airi Rovio-Johansson låter hon enkäter besvaras av män och 

kvinnor hur de uppfattar manligt respektive kvinnligt ledarskap. Resultatet visar att manliga 

ledare säger om kvinnor anses i större utsträckning har intresse för ”barn- och 

ungdomsverksamhet”. Kvinnliga ledare svarade att männen är mer intresserad för 

”verksamhetens mål”.8

 

2.2.2 Kvinnor leder som män 

Ingela Cederberg har i sin bok tagit upp olika forskningsstudier gällande ledarskap. Följande 

forskare redovisas nedan. 

 

Janette Marshall har visat i sin bok ”Women managers – travellers in a male word” 

forskningsstudier om kvinnor som ledare. Hon har kommit fram till att kvinnor är accepterade 

som chefer enbart på männens villkor och om de skiljer sig åt är de inte bra ledare. Om bara 

kvinnor kan lära sig spela de manliga spelen kan de utveckla nya färdigheter för att nå 

framgång.  Marshall menar att ingen studie visar på någon större skillnad mellan män och 

kvinnor i fråga om ledarattityd och stil.  

 

En studie av Tkach (1980), som refereras av Marshall, visar hur 44 kvinnliga och 44 manliga 

chefer har för likheter mellan könen. Tkach finner att det finns likheter i personlighet, 

arbetsvärderingar, arbetsmotivation och biografisk data. 

 

Deborah L. Padgett visar också i en forskningsöversikt (Women and management) att det 

generellt inte är någon större skillnad i ledarstil mellan män och kvinnor. I en litteraturstudie 

som refereras till Schein (1975) visar att framgångsrika kvinnliga ledare har generellt de 

kvaliteter som tillhör det manliga könet. Schein kom också fram till att kvinnliga ledare 

värdesätter egenskaper hos framgångsrika ledare vilket generellt sett ses som typiskt manliga.  

 

                                                 
7Charlotte, Brandin, ”Kvinnliga ledare i fyra idrottsförbund”, i Kvinnor, idrott och ledarskap. red. Charlotte 

Brandin (Stockholm: Statens ungdomsråd, 1988) s. 15-24. 
8 Airi, Rovio-Johansson, ”Finns det skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap inom idrotten?” i Kvinnor, 

idrott och ledarskap, red Charlotte Brandin (Stockholm: Statens ungdomsråd, 1988) s. 59. 
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Marit Husmo refererar studier som visar att det finns likheter mellan manligt och kvinnligt 

ledarskap. Hon refererar bl.a. till Powell vilken hävdar att män är bättre ledare än kvinnor och 

att maskulina egenskaper är bättre ledaregenskaper än feminina. Powells studier visar att 

kvinnliga ledare, i lika hög grad som män, har dessa egenskaper. Powell menar att ledarrollen 

beskrivs som maskulin som i sin tur inte betyder att de egenskaperna gör ledaren bra, det är 

förståelsen av det maskulina som skapar dess goda ledarförutsättningar.9

 

2.2.3 Med fokus på ledaren 

Två amerikanska forskare Smith och Smits har gjort en studie om kvinnliga och manliga 

ledare för att se hur de påverkar organisationen med sina ledarstilar och om de skiljer sig åt i 

något avseende. De har studerat deras karaktäristiska, sätt att anställa och hantera personal, 

samt deras attityder till anställda. Smith och Smits kom fram till att kvinnor påverkar sin 

arbetsplats annorlunda än män, även om kvinnliga och manliga ledares personlighetsdrag är 

mycket lika. Smith och Smits har jämfört ett urval av småföretagande kvinnor och män i 

industrier som normalt dominerats av män. Resultatet visar att det inte finns några 

signifikanta skillnader i personliga karaktäristiska och personalhantering. Man fann också att 

de kvinnliga ledarna förstår de anställda mycket bättre.  

 

Enligt Linda L. Ronks har forskningen avseende kvinnor och deras ledarskap visat att det inte 

finns några skillnader när det gäller personlighetsdrag och dess relation till ledarkvaliteter. 

Den senaste tidens forskning visar dock att det finns likheter när det gäller ledarstilar och 

värderingar. Ronks visar i sin forskningsöversikt att kvinnliga ledare är bättre än män på att 

höja moralen och produktiviteten. I översikten presenterades bl.a. en studie av Chernesky och 

Bombyk (1988) av vilket framkom att kvinnor uppfattar sig som mer känsliga och 

omsorgsfulla gentemot anställda än män.  De kvinnliga ledarna anser att de är bra på att 

lyssna och de blir ofta involverade i arbetarnas liv. Vidare presenteras en studie av Davies 

(1990) som visar att kvinnor är duktiga på att förhandla och att de söker långsiktiga relationer 

mellan människor. Davies menar att kvinnor försöker intressera sig mer av att vinna lösningar 

än att vinna/förlora - lösningar jämfört med män.10

 

2.2.4 Språket 

Man har gjort omfattande studier om kvinnor och mäns språk som ledare. Det visar sig att 

män och kvinnor använder språket olika. Det man har kommit fram till är att kvinnor har ett 
                                                 
9 Ingela Cederberg, Eva Olofsson, En katt bland hermeliner: Forskningsöversikt om kvinnor och ledarskap 
(Ödeshög, 1996), s. 76-78. 
10 Ibid., s. 78-81 
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mer korrekt språk, talar mer vårdat, medan män kan göra grova uttal. När det gäller 

ordförrådet har det visat sig att kvinnor använder mer ord som behandlar känslor medan män 

använder sig mer av ett ordförråd gällande förståelse. 

 

Språkforskaren Kerstin Thelander menar att kvinnor har ett positivt språk men saknar 

auktoritet. Kvinnor upplever att deras ord inte har samma genomslagskraft som mäns. Det 

finns tydliga skillnader i attityder mellan män och kvinnor som blir tydliga i språket. Kvinnor 

uttalar sig mer positivt eller neutralt och tycks inte gå till personangrepp lika ofta som män. 

Kvinnor och män använder sig av olika favoriserade t.ex. talar kvinnor om barn, elever, vi, 

vår och hon. Männen använder ord som företag, kommun, sysselsättning, jag och han. 

Stressforskaren Marianne Frankenheuser menar att den manliga kulturen har utvecklat ett 

argumentationsspråk som speglar manliga värderingar medan kvinnor har ett språk som är 

inriktat på uppriktiga besked om känslor och på problemlösningar som skyddar praktiska och 

psykologiska aspekter. När språken möts förstår de inte alltid varandra.11

 

2.2.5 Kvinnan, mannen och självkänslan 

Studier visar att flickor ofta har sämre självkänsla än vad pojkar har, den dåliga självkänslan 

påverkar kvinnor och deras ledarskap negativt. Självförtroendet eller snarare bristen på 

självförtroende kan vara en faktor vilket möjligtvis hämmar kvinnors ledaravancemang.12

 

2.2.6 Sammanfattning av tidigare forskningsläget 

• med 321 inkommande svar från kvinnliga idrottsledare vilka 80 % anser att 

gemenskapen är det starkaste motivet till att vara ledare 

• Padgett visar i en forskningsöversikt att det generellt inte är någon större skillnad i 

ledarstil mellan män och kvinnor. 

• Powell menar att förståelsen av de maskulina ledaregenskaperna bidrar till bättre 

ledarförutsättningar. 

• Chernesky och Bombyk visar i sin studie att kvinnor uppfattar sig som mer känsliga 

och omsorgsfulla gentemot anställda än män. Vidare hävdar de att kvinnliga ledare är 

bra på att lyssna och blir ofta involverade i arbetarnas liv.  

• Män har ett hårdare och grövre språk än vad kvinnor har. Kvinnorna har ett korrekt, 

vårdat språk dock utan auktoritet. 

 

                                                 
11 Cederberg, s. 86-87. 
12 Ibid., s. 88. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på om det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga 

idrottslärares ledarskap i undervisningssammanhang. Vi vill belysa följande frågeställningar: 

Är män mer auktoritära än kvinnor i sin undervisning? Har elevers inflytande på lektioner 

något att göra med om läraren är manlig eller kvinnlig? Respekteras kvinnliga idrottslärare 

annorlunda än manliga idrottslärare av eleverna?  

 

4. Metod 

4.1 Val av metod 
Vår studie bygger på litteraturstudier, enkätundersökningar och intervjuer som behandlar 

eventuella skillnader i ledaregenskaper mellan manliga och kvinnliga idrottslärare. Vi har 

framför allt inriktat oss på vad eleverna anser om sina lärare och deras ledaregenskaper. Vi 

har också intervjuat lärarna om hur de upplever sig själva i sitt ledarskap. Val av metod anser 

vi vara mest lämplig för att detta är en kvalitativ studie, då intervjuerna baseras på subjektiva 

upplevelser hos idrottslärarna, samt att enkätfrågorna är riktade så att eleverna svarar vad de 

anser om sin lärare utan yttre påverkan. 

 

4.2 Urval 
Samtliga lärare jobbar på skola 7-9 i Botkyrka kommun, Broängsskolan, Tunaskolan, 

Tullingeträdgårdsstadskolan. Vi valde ut skolorna genom bekvämlighetsurval. Idrottslärarna 

kontaktades direkt på respektive skola. Därmed fick vi ett personligt bemötande och ett gott 

intryck av respektive respondent. De är utbildade på Idrottshögskolan i Stockholm, samt 

jobbat i minst fyra år. Eftersom vi tänker på idrottslärarnas anonymitet har vi valt att inte ta 

med några namn i vårt arbete, därmed benämns lärarna som manlig lärare A, manlig lärare B, 

kvinnlig lärare C, kvinnlig lärare D.  

 

4.3 Enkäter 
Enkäterna arbetades fram med slutna frågor för att inget missförstånd skulle uppstå vid 

genomförandet av ifyllningen med enkäten. Innan enkäten kunde delas ut och användas, 

godkändes den först av vår handledare på Idrottshögskolan. När vi väl var på plats passade vi 

på att dela ut enkäter till de elever som respektive idrottslärare undervisade. De kunde ställa 

direkta frågor till oss om det skulle bli problem med ordförståelsen.  
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Enkäterna sammanställdes i Microsoft Excell, där diagram gjordes.  

 

Då tidsramen inte tillåter att genomföra någon pilotstudie, för att se hur respektive fråga i 

intervjun och enkäterna uppfattades och kunde tolkas, utgick detta.  

 

4.4 Intervjuer 
Vi kom ut till skolarna och presenterade oss och berättade om vårt examensarbete. Eftersom 

lärarna vi träffade var positiva och hjälpsamma, gjorde vi alla intervjuer på samma vecka. 

Innan vi började med intervjuerna började vi alltid med att berätta om intervjuns syfte samt 

talade om att intervjun är konfidentiell. Vi förklarade även att det när som helst under 

intervjun är möjligt att avbryta. Vi frågade om det gick bra att använda en bandspelare till 

intervjun för att kunna reproducera svaren så noggrant som möjligt.  

 

Vi inledde intervjun med att ställa några uppvärmningsfrågor, för att sedan komma till dom 

viktigare frågorna som vi ville ha svar på. Efter varje intervju stoppade vi bandspelaren och 

satt och småpratade lite allmänt med idrottsläraren, som verkade tycka om att bli intervjuade. 

När vi kom hem skrev vi ner alla fyra intervjuer. Totalt blev det 30 sidor. Sedan började vi gå 

igenom alla intervjuer och insåg då att vissa svar var otydliga. Vidare har vi försökt att tolka 

svarstexten så objektivt som möjligt utifrån studiens syfte.    

 

4.5 Bortfall 
Av de 94 enkäter som eleverna fyllde i hade vi inga externa bortfall, däremot hade vi två 

interna bortfall i.o.m. att enkäterna inte blev korrekt ifyllda plockade vi bort dem. Elever 

kryssade i två svarsalternativ på en fråga. Svarsalternativen tillgodoräknas och redovisas i 

resultatdelen som procenttal. Det var endast 8 enkäter som utgjorde detta interna bortfall, 

d.v.s. 8%.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att man endast undersöker det som är relevant för studien. Vi har gått 

igenom enkäten tillsammans med vår handledare och kontrollerat att den motsvarar studiens 

syfte och frågeställningar. Tidsramen tillåter oss inte att göra någon pilotstudie gällande 

misstolkningar av frågorna. Detta kunde vara ett sätt att säkerställa en högre grad av validitet. 

 

Reliabilitet innebär att undersökningen är korrekt gjord. Den bygger på att man mäter 

noggrant och anger värden på variabler för varje enhet. Vid intervjuer kan det bli 
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problematiskt att reproducera frågorna och dess svar i och med att respondenten kan ha olika 

uppfattningar under olika tillfällen. Vi ställde samma frågor till samtliga respondenter för att 

frågorna vid intervjutillfället inte ska misstolkas oavsett kön.  

Bandspelaren kontrollerades så att kassettband och batterier var funktionsdugliga.  
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5. Resultat 

5.1 Enkäter 
De väsentligaste frågorna redovisas i diagram medan resterande frågor redovisas som tabell. 

Observera att tabeller och diagram redovisas i procent. Se bilaga 1 för alla enkät frågor.  

 

Tabell 1. Kön? 

   Flicka Pojke 
Elever till 
kvinnliga lärare 42% 58% 

Elever till 
manliga lärare 58% 42% 

 

 

 

 
 
Tabell 2. Är din idrottslärare?     

Kvinna 40% 

Man 60% 
   

Tycker du att idrott och hälsa är roligt?

8
0

32

61

4

28

68

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Nej, inte alls Nej, knappast Ja, något Ja, helt

Elever till kvinnlig lärare Elever till manlig lärare

Diagram 1.  

Elever till kvinnliga lärare: 8% tycker inte alls om idrottsämnet i skolan och 61% säger att 

ämnet är helt roligt. 

Elever till manliga lärare: 68% säger att ämnet är helt roligt. 
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Kommentar: 8% av eleverna till kvinnliga lärare tycker inte alls om idrottsämnet i skolan, 

medan de manliga lärarnas elever är det ingen som svarat att de inte alls tycker om 

idrottsämnet. 

 

Vad anser du om ambitionsnivån hos din idrottslärare?

0 0

46
54

4 4

38

55

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Mycket låg Låg Hög Mycket hög
Elever till kvinnlig lärare Elever till manlig lärare

Diagram 2.  
Elever till kvinnliga lärare: 46% anser att lärarinnans ambitionsnivå är hög och 54% anser att 

den är mycket hög. 

Elever till manliga lärare: 38% hög, och 55% anser att den är mycket hög.  

Kommentar: både manliga och kvinnliga idrottslärare uppfattas som mycket ambitiösa av sina 

elever. Det vill säga i vilken grad idrottslärarna är engagerade i undervisningen t.ex. planering 

av lektionsinnehåll. 
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Anser du att din lärare är auktoritär?

3

37

5

55

11

27

56

5

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Nej, inte alls Nej, knappast Ja, något Ja, helt

Elever till kvinnlig lärare Elever till manliga lärare
 

Diagram 3. 
Elever till kvinnliga lärare: 5% svarade ja, något och 55% anser att sin kvinnliga lärare är helt 

auktoritär. 

Elever till manliga lärare: 56% svarade ja, något och 5% anser att sin manliga lärare är helt 

auktoritär. 

Kommentar: hälften av eleverna som har kvinnlig lärare anser att hon är helt auktoritär medan 

hälften av eleverna till manlig lärare anser att han är ja, något auktoritär. 
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Anser du att din lärare är demokratisk?

3
11

68

19

6

24

56

15

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Nej, inte alls Nej, knappast Ja, något Ja, helt

Elever till kvinnlig lärare Elever till manliga lärare
 

Diagram 4. 
Elever till kvinnliga lärare: 11% nej, knappast, 68% anser att sin lärare är ja, något 

demokratisk. 

Elever till manliga lärare: 24% nej, knappast, 56% ja, något.  

Anser du att din lärare är som en kompis?

3

16

68

13
7

45
40

9

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Nej, inte alls Nej, knappast Ja, något Ja, helt

Elever till kvinnlig lärare Elever till manliga lärare
 

Diagram 5.  
Elever till kvinnliga lärare: 16% nej, knappast, 68% ja, något. 

Elever till manliga lärare: 45% nej, knappast, 40% ja, något. 

Kommentar: elever till kvinnlig idrottslärare anser att sitt förhållande till läraren är som en 

kompisrelation, medan elever till manliga lärare anser att det knappast förhåller sig på det 

viset. 

 19



Får ni elever vara med och påverka era idrottslektioner?

11

69

20

9

88

4

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Nej, inte alls Nej, knappast Ja, något Ja, helt

Elever till kvinnlig lärare Elever till manliga lärare
 

Diagram 6.  
Elever till kvinnliga lärare: 69% ja, något, och 20% anser sig vara med helt och påverka 

lektionerna. 

Elever till manliga lärare: 88% ja, något, och 4% svarade ja, helt. 

 

Hur reagerar er idrottslärare när ni inte gör som han/hon 
säger?

Blir hon/han arg?

3

27

68

55

25

64

5

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Nej, inte alls Nej, knappast Ja, något Ja, helt

Elever till kvinnlig lärare Elever till manliga lärare
 

Diagram 7.  
Elever till kvinnliga lärare: 68% ja, något. 

Elever till manliga lärare: anser: 64% ja, något. 
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Tabell 3. Nej, inte 
alls 

Nej, 
knappast  

Ja, 
något 

Ja,  
helt 

B. Skriker 
Elever till kvinnlig 
lärare 13% 51% 36%.  

läraren? Elever till manlig 
lärare 16% 41% 41% 2% 

Elever till kvinnlig 
lärare 5% 11% 71% 13%. C. Säger ifrån direkt 

med hög röst? Elever till manlig 
lärare 5% 26% 60% 9% 

Elever till kvinnlig 
lärare 11% 47% 39% 3%. D. Säger ifrån efter 

ett tag? Elever till manlig 
lärare 5% 22% 56% 16% 

 

Respekterar ni er lärare?

47
53

4

27

70

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Nej, inte alls Nej, knappast Ja, något Ja, helt

Elever till kvinnlig lärare Elever till manliga lärare

Diagram 8. 

Elever till kvinnliga lärare: 47% av eleverna anser sig respektera sin lärare ja, något och 53% 

ja, helt. 

Elever till manliga lärare: 27% ja, något och 70% ja, helt. 
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Har er lärare ordning och reda på idrottslektionerna?

67

33

2 4

51
44

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Nej, inte alls Nej, knappast Ja, något Ja, helt

Elever till kvinnlig lärare Elever till manliga lärare
 

Diagram 9.   
Elever till kvinnliga lärare: anser 67% av eleverna ja, något, och 33% ja, helt.  

Elever till manliga lärare: 51% ja, något, och 44% ja, helt.  

Kommentar: både manliga och kvinnliga lärare har ordning och reda på sina idrottslektioner, i 

lika stor utsträckning oavsett lärarens kön. 

 

5.1.2 Sammanfattning av enkäterna 

• Hälften av eleverna som har kvinnlig lärare anser att hon är helt auktoritär medan 

hälften av eleverna till manlig lärare anser att han är ja, något auktoritär. 

• Skillnaden i det demokratiska ledarskapet anses inte vara signifikant.  

• Eleverna anser att manliga lärare har mer respekt än vad de kvinnliga lärarna. 

• Både manliga och kvinnliga idrottslärare uppfattas som mycket ambitiösa av sina 

elever.  

• Elever till kvinnlig idrottslärare anser att sitt förhållande till läraren är som en 

kompisrelation, medan elever till manliga lärare anser att det knappast förhåller sig på 

det viset. 

Oavsett lärarens kön får eleverna vara med och påverka lektionsinnehållet. 
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5.2 Intervju 
1. Hur länge har du jobbat som idrottslärare? 

Manlig lärare A: 9 år 

Manlig lärare B13:  4 år 

Kvinnlig lärare C:  21 år 

Kvinnlig lärare D14:  4 år 

 

2. Varför ville du bli idrottslärare? 

Manlig lärare A, Svar: Ville först och främst läsa anatomi och fysiologi, därefter satsa på en 

tränar karriär inom handbollen. 

 

Manlig lärare B, Svar: Gillar att idrotta och gillar barn. 

 

Kvinnlig lärare C, Svar: ”Det har jag faktiskt velat sedan jag var liten, sen jag gick i årskurs 

sex, faktiskt. Jag hade en väldigt bra idrottslärare och sen var jag intresserad av olika sporter 

och så där”. 

 

Kvinnlig lärare D, Svar: Gillar idrott och kost och hälsa. Tycker om iden om att jobba i 

arbetslag i skolan. 

 

3. Hur ser din tidigare idrottsbakgrund ut? 

Manlig lärare A, Svar: Har varit handbollspelare och handbollstränare sen han var 15 år 

gammal. 

 

Manlig lärare B, Svar: Spelat fotboll sen han var sex år gammal. Han har också gått 

tränarkurser inom fotbollen. 

 

Kvinnlig lärare C, Svar: Har spelat basket på elitnivå. 

 

Kvinnlig lärare D, Svar: Har spelat innebandy, ridit och jobbat som aerobics instruktör. 

 

                                                 
13 Intervju 23/2 2005 med två manliga idrottslärare, bandupptagning med utskrifter, I författarens ägor av Daniel 

Åberg 
14 Intervju 24/2 2005 med två kvinnliga idrottslärare, bandupptagning med utskrifter, I författarens ägor av 
Fabian Wigh Bernardo 
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4. Vilka idrottsaktiviteter prioriterar du inom din undervisning?  

Manlig lärare A, Svar: Prioriterar ingen idrottsaktivitet, han följer lärorplanen i den mån det 

går. Han tyckte att simning och orientering var viktigt att eleverna lärde sig. 

 

Manlig lärare B, Svar: Han försöker följa läroplanen till punkt och pricka så gott det går. 

Ibland kan olika klasser påverka lektions innehållet beroende på deras intresse och vad dem 

gör på fritiden. 

 

Kvinnlig lärare C, Svar: ”Jag vet inte om jag prioriterar, alltså vi försöker att ha så mycket 

som möjligt av allting, men vi har mycket samarbetsövningar, lek och dans. Jag försöker att 

trycka på mycket dans ändå för det är något man måste tänka på att man ska ha mer än vad 

man kanske brukar ha”. 

 

Kvinnlig lärare D, Svar: Hon följer läroplanen så gott det går, drar sig lite för att ha 

redskapsgymnastik för att hon inte känner sig säker i ämnet gymnastik. 

 

5. Hur upplever du dig själv som ledare (Är du bestämd eller snäll? Är du auktoritär 

eller demokratisk)? 

Manlig lärare A, Svar: ”Det är lite olika från klass till klass och vad det är för person man har 

att göra med, för att en del elever där kan man nästan vara som en storebror, och dem förstår 

det, medan andra då måste man mer en auktoritet, så det beror på vad man har för 

klassammansättning.” 

 

Manlig lärare B, Svar: ”Jag ska väl säga att jag är ganska bestämd, det ska vara ordning och 

reda och det ska vara tyst när jag pratar och jag ska kunna göra en genomgång utan störande 

moment, men sen tillåter jag ganska så mycket högljutt och stoj och så där under lektionerna, 

att jag tycker idrott handlar mycket om att ha roligt och då får det låta lite grann, det har jag 

inga problem med, men när jag ska gå igenom saker då vill jag ha disciplin och tyst.” 

 

Kvinnlig lärare C, Svar: ”Det beror alldeles på gruppen.” Läraren menar här att hon får 

anpassa sig efter olika klasser, hon får visa olika ledarskapstilar beroende på vad hon har för 

grupp. Hon är inte heller rädd för att ryta till ordentligt om det behövs.  
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Kvinnlig lärare D, Svar: Hon menar att ibland får man plocka fram en mer auktoritär sida om 

det behövs. När man väl har lärt känna eleverna och dem vet hur man fungerar som ledare då 

kan man vara lite mer kamratlig.  

 

6. Får eleverna ha något inflytande på dina lektioner, eller är det du som bestämmer det 

mesta? 

Manlig lärare A, Svar: ”Vi liksom tillåter dem att vara med hela tiden egentligen, men till en 

viss mängd. Det får ju inte bli så att dem ska bestämma alla lektioner i en månad, utan då 

kanske det är tre lektioner per månad då dem har lite friare val”. Läraren menar att det är han 

som oftast väljer gren och struktur på lektionen, men eleverna får ibland välja övningar. När 

eleverna går i nionde klass får dem välja och prova på och leda lektioner.  

 

Manlig lärare B, Svar: ”Självklart så lyssnar man på vad dem säger, sen är det jag som är 

ytterst ansvarig för vad dem ska göra, men självklart försöker jag lyssna så mycket som 

möjligt på deras synpunkter, sen så ju äldre åldrar så håller dem lektioner själva och då lägger 

jag mig inte i lektionsinnehållet.” 

 

Kvinnlig lärare C, Svar: ”Nå, dem får ha inflytande helt klart.” Läraren menar här att vissa 

klasser klarar att ha mer inflytande än andra. Jobbiga klasser klarar inte av att ha inflytande på 

lektionerna. Alla klasser får välja små moment i själva lektionen. 

 

Kvinnlig lärare D, Svar: Läraren försöker att ha elevinflytande med alla klasser, men mer med 

de högre åldrarna. Niorna får även här välja och leda lektioner. 

 

7 Anser du att kvinnliga respektive manliga idrottslärare behandlas annorlunda under 

första kontakten med elever? 

Manlig lärare A, Svar: ”Jag vet inte jag kan inte svara på det. Nä jag tror så som jag sagt 

innan att det är med mötet, hur du bemöter eleverna, för det är ju så, Kvinnlig lärare C och jag 

som jobbar rätt mycket tillsammans att vissa elever går ju oftare till henne än till mig och 

andra går oftare till mig än till henne och där, det spelar ingen roll om det är killar eller tjejer 

utan det är så att några dras mer till vissa, så att en klar skillnad finns det ju mellan henne och 

mig, men det vore ju konstigt annars också.” Lärare A var lite osäker och kunde inte ge ett 

riktigt tydligt svar. 
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Manlig lärare B, Svar: ”Det gör man väl, det tror jag, en svår fråga men jag tror manliga lärare 

har ett plus första gången dem stiger in i en idrottshall med sitt tonläge, elever har nog mer 

respekt för manlig lärare, sen tror jag det inte har så stor betydelse när man har jobbat ett tag, 

utan är man en bra lärare så visar det sig liksom och då spelar det ingen roll om man är manlig 

eller kvinnlig, men jag tror rent första kontakten med eleverna så tror jag att man har ett plus 

att vara man, faktiskt, men sen i det långa loppet så tror jag inte att det spelar så stor roll”. 

Lärare B säger vidare att detta fenomen kan bero på att dels har männen en grövre röst och en 

större fysik, och att barn och ungdomar är vana att ha kvinnliga ledare inom de lägre 

skolstadierna. Eftersom det är fler kvinnor än män i dem yngre stadierna får inte barnen lika 

mycket kontakt med manliga ledare, och ”det man inte känner till det har man mer respekt 

för”. 

 

Kvinnlig lärare C, Svar: ”Det gör jag, jag tror att som manlig idrottslärare så får man 

pondusen mycket lättare, alltså på en gång medan som kvinnlig så måste man liksom ta den.” 

Läraren menar här att den manliga pondusen har att göra med en grövre röst och större fysik, 

detta bidrar till att eleverna kan känna mer respekt för manliga lärare. Lärare C berättar också 

att som kvinna måste man kämpa mer för att få respekten. 

 

Kvinnlig lärare D, Svar: ”Ja, alltså, jo det tror jag nog, jag tror att manliga har en, eller dem 

flesta i alla fall en kanske mer naturlig pondus, tjejer får nog ta i lite mer.” Läraren berättar 

mer att hon ibland upplever att hon får ryta till mer än vad sin manliga kollega får, hon menar 

också att detta fenomen är ett naturligt genus beteende som finns naturligt i samhället.  

 

5.2.1 Sammanfattning av intervjuer 

• Samtliga lärare menar att de följer läroplanen så gott det går.  

• Majoriteten bland lärarna anser att man ska använda olika ledarskap beroende på 

elevgruppen. Manlig lärare B anser sig själv som bestämd som ledare och vill ha 

ordning och disciplin på lektionerna.  

• Samtliga lärare menar att eleverna får ha ett visst inflytande på lektionerna. De låter 

eleverna få välja olika mindre moment från lektionens huvudämne.  

• Majoriteten bland lärarna är eniga och anser att manliga lärare har större pondus.  

• De kvinnliga lärarna menar att som kvinna måste man vinna respekten från eleverna.  
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6. Diskussion 

Majoriteten av forskarna hävdar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan män 

och kvinnors ledarskap. Chernesky och Bombyk visar i sin forskning att kvinnor uppfattar sig 

själva som mer emotionella mot sina anställda än män.15 Vår studie visar på att kvinnliga 

lärare får en mer kompisrelation med eleverna samt är mer demokratiska som lärare än 

manliga kolleger. Vidare forskning har visat på att män har ett hårdare och grövre språk vilket 

kan härledas till vår egen studie gällande respekt från eleverna.16 Majoriteten av lärarna som 

intervjuades anser att män inger mer respekt hos eleverna, med hjälp av grövre röst och större 

fysik. Eleverna tycker sammaledes att manliga lärare är mer respektingivande än kvinnliga 

lärare. 

 

Utifrån elevers perspektiv på sin lärare anses kvinnliga idrottslärare mer auktoritär än vad 

manliga idrottslärare är. Den här frågan hade många elever svårt att förstå på grund av 

ordvalet auktoritär, därför beslöt vi oss för att förklara för eleverna som frågade om auktoritär 

att definiera det som odemokratisk och bestämd. Många missuppfattade frågan, vilket leder 

till att det blir svårare att få en hög validitet. 

 

En slutsats vi kunde dra från intervjuerna är att det är gruppen som styr ledarskapet. 

Det vill säga är gruppen stökig måste läraren vara mer bestämd (auktoritär), är gruppen 

lugnare, mognare kan elever och lärare tillsammans påverka lektionsinnehållet mera 

(demokrati). 

 

Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) skall eleverna få möjlighet att 

påverka lektionsinnehållet.17 Eleverna anser sig få påverka lektionsinnehållet lika mycket 

oavsett lärarens kön. Lärarna anser att de försöker följa Lpo 94 i så stor utsträckning som 

möjligt. 

 

Lärarna ställer höga krav samtidigt som lektionerna är väl planerade och inspirerade, vilket 

medföljer en hög arbetsbelastning hos eleverna. Eleverna uppfattar arbetsbelastningen som 

lika ansträngande, oberoende av vilket kön läraren har. Dock ska det vara sagt att många 

elever inte förstod definitionen av arbetsbelastning. Vi definierade arbetsbelastning som hur 

                                                 
15 Cederberg, s. 76-78  
16 Ibid., s. 86-87 
17Skolverket, ”Läroplaner” <http://www.skolutveckling.se/information_om_skolan/laroplaner.shtml>  
(2005-05-27). 
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ansträngande lektionerna är. Samtliga observationer av lektionerna uppfattade vi som att det 

var hög närvaro och ett högt tempo. 

 

När vi observerade manlig lärare A tyckte vi att han visade prov på att vara bestämd, strikt 

och ordningsam, medan kvinnlig lärare C, som är kollega med manlig lärare A, uppfattade vi 

som mer mjuk och vänlig och inte lika strikt som manlig lärare A. På frågan om elever 

respekterar lärare olika beroende på lärarens kön gav manlig lärare A ett otydligt svar. Vi 

uppfattade det som att läraren uppfattade frågan som stötande och undvek ett tydligt, konkret 

svar. Det kan hända att lärare A tyckte frågan var känslig med tanke på att han har en kvinnlig 

kollega och inte vill uttala sig om sin syn på kvinnliga lärare, detta kan vara en anledning till 

att han förskönade frågan  

 

Både lärare och elever svarar åt samma riktning på frågorna, därmed anser vi att 

sanningshalten är hög, t.ex. elevinflytande på lektionerna. Vi drar slutsatsen att eleverna 

uppfattade det manliga och kvinnliga ledarskapet som jämställt på många frågor, dock finns 

det frågor som inte visar på jämlikhet. Möjligheten till att skillnaden mellan män och kvinnors 

ledaregenskaper inte är signifikant, kan ha att göra med att lärare på samma skola anpassar sig 

efter varandras ledarskap. Det kan också vara så att en lärare, som kommer som ny lärare till 

skolan, har en kollega som är yrkeskunnig, därmed kan den nya läraren ta till sig sin kollegas 

ledaregenskaper och formas därefter. 

 

Studien omfattar endast fyra lärare, två av vardera kön, samt 94 enkätsvarande 

högstadieelever, vilket vi anser som ett litet omfång på ett så brett spektra av studiens syfte. 

Detta kan ha påverkat studiens resultat. Vi uppfattar enkätsvaren som relevanta men det 

förekommer vissa frågor där eleverna inte förstod innebörden av vissa ord som möjligtvis kan 

leda till misstolkningar.  

 

7. Fortsatt forskning 

Det vore intressant att belysa hur elever uppfattar manliga och kvinnliga lärare i andra länder, 

exempelvis Asien. Sverige anses som ett demokratiskt land och det auktoritära ledarskapet är 

tabubelagt. Skolan speglar samhällets värderingar och normer. Skulle vår studie kunna 

upprepas och få samma resultat i ett annat land? 
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Bilaga 1 

Ledaregenskaper hos kvinnliga och manliga idrottslärare 

Fabian Wigh Bernardo, Idrottshögskolan, Stockholm 

Daniel Åberg, Idrottshögskolan, Stockholm 

 
1. Årskurs:________  Flicka Pojke 
 
 
 
2. Tränar/idrottar/sportar Du  Ja Nej 
på fritiden?     

 
 
 
3. Är din idrottslärare  Kvinna Man 
 
 
 
4. Vad anser du är bäst med Bollsporter Gymnastik Dans Simning 
ämnet idrott och hälsa?    

 
Friluftsliv Aerobics Övrigt:_______________ 

      
    
 
5. Tycker du idrott och hälsa är roligt? Nej, inte Nej, Ja, Ja,  
   alls  knappast  något helt 
   
 
 
6. Vad anser du om ambitionsnivån  Mycket  Låg Hög Mycket  
under idrott och hälsa hos  låg   hög 
 
a) Dig själv? 
 
b) Dina klasskamrater? 
 
c) Din lärare? 
 
 
 
7. Vad anser du om arbetsbelastningen  Mycket  Låg Hög Mycket  
om idrott och hälsa?   låg    hög 
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8. Anser du att din   Nej, inte Nej, Ja, Ja,  
lärare är auktoritär?  alls  knappast  något helt 
 
9. Anser du att din   Nej, inte Nej, Ja, Ja,  
lärare är demokratisk?  alls knappast  något helt 
 
 
 

10. Anser du att din lärare   Nej, inte Nej, Ja, Ja,  
är som en kompis?   alls knappast  något helt 
   
 
 
11. Anser du att din lärare   Nej, inte Nej, Ja, Ja,  
skämtsam/pratsam/rolig?   alls knappast  något helt 
 
 
 
12. Får ni elever vara med och  Nej, inte Nej, Ja, Ja,  
påverka era idrottslektioner  alls knappast  något helt 
  
 
 
13. Hur reagerar er idrottslärare när ni inte gör som han/hon säger? 
 
a) Blir han/hon arg?  Nej, inte Nej, Ja, Ja,  
    alls knappast  något helt 
            
 
b) Skriker läraren?  Nej, inte Nej, Ja, Ja,  
    alls knappast  något helt 
 
 
c) Säger ifrån direkt med hög röst? Nej, inte Nej, Ja, Ja,  
    alls knappast  något helt 
 
 
d) Säger ifrån efter ett tag?  Nej, inte Nej, Ja, Ja,  
    alls knappast  något helt 
 
 
14. Respekterar ni er lärare?  Nej, inte Nej, Ja, Ja,  
    alls knappast  något helt 
 
 
 
15. Har er lärare ordning och reda  Nej, inte Nej, Ja, Ja, 
på sina idrottslektioner?   alls knappast  något helt 
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16. På vilket sätt förklarar er lärare saker och ting? 
 
a) Ger han/hon enkla och   Nej, inte Nej, Ja, Ja,  
tydliga förklaringar?  alls knappast  något helt 
    
 
b) Ger han/hon svåra och   Nej, inte Nej, Ja, Ja,  
otydliga förklaringar?   alls knappast  något helt 
     
 
c) Visar läraren något först  Nej, inte Nej, Ja, Ja,  
och förklarar senare?   alls knappast  något helt 
     
 
 
17. Känner du dig uppskattad Nej, inte Nej, Ja, Ja,  
av läraren?   alls  knappast  något helt 
 
 
 
18. Brukar du få beröm?  Nej inte, Nej, Ja, Ja,  
   alls  knappast  något helt 
 
 
 
19. Anser du att vinna är viktigt Nej, inte Nej, Ja, Ja,  
   alls  knappast  något helt 
   
 
 
20. Anser du att samarbete är viktigt?  Nej, inte Nej, Ja, Ja,  
   alls  knappast  något helt 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

• Hur länge har du jobbat som idrottslärare? 

 

• Varför ville du bli idrottslärare? 

 

• Hur ser din tidigare idrottsbakgrund ut? 

 

• Vilka idrottsaktiviteter prioriterar du inom din undervisning? 

 

• Hur upplever du dig själv som ledare? (Är du bestämd eller snäll? Är du auktoritär 

eller demokratisk)? 

 

• Får eleverna ha något inflytande på dina lektioner eller är det du som bestämmer det 

mesta? 

 

• Anser du att kvinnliga respektive manliga idrottslärare behandlas annorlunda vid 

första kontakten med elever?  
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Bilaga 3 

Käll- och litteratursökning     

VAD? 
Vilka ämnesord har jag valt att söka på?  
Ämnesord Synonymer 
Idrottsundervisning 
Kön 
Lärare 
Idrott 
Ledarskap 

  

 

VARFÖR? 
Varför har jag valt just dessa ämnesord?  
Vi valde att använda dessa ämnesord för att det responderar till syftet med studien.  
 

HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal träffar 
ERIC  
 
 
 
Nationalencyklopedin 

Physical education and Gender  
Physical education and Gender and Teacher 
Leadership and Gender and Sports 
Qualities of management and Gender 
Ledarskap 

10 
6  
15 
1 
2 

 

KOMMENTARER:  
Svårt att hitta bra material att använda. Många studier görs i Amerika där kulturen är 
annorlunda. Det var svårt att hitta material som överrensstämmer med vårt syfte. Vi fann 
däremot en bra definition på ledarskap i Encyklopedin. Vi blev förvånade över att det fanns så 
få studier om ledarstilar hos manliga och kvinnliga idrottslärare. 
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