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Abstrakt 

Vårt syfte med denna studie är att se hur pedagoger som verkar inom ämnet idrott och hälsa 

förhåller sig till ämnesplanen på idrottslektionerna samt vilka ledarstilar som pedagogerna 

använder sig av. För att få fram ett bra resultat på detta utfördes det observationer på två 

stycken pedagoger. Detta kompletterades med ett samtal med pedagogen innan och efter 

lektionen. Studien har klargjort för oss att det inte går att ge en pedagog en specifik ledarstil 

utan att det är föränderligt och att pedagogerna ändra sig beroende på olika klasser och 

situationer. Pedagogen använder den ledarstil som den känner fungerar bäst för den specifika 

situationen. Vi har sett att pedagogernas lektionsplanering är ofta väl genomtänkt och har en 

uppdelning på lektion som är betygsgrundande eller roliga vilket ska motivera eleverna till ett 

livslångt lärande.  
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Inledning 
Den nationella utvärderingen av grundskolan (NU03, 2005) visar på att det pedagoger har 

planerat och genomfört på lektionerna inte överensstämmer med vad som står i 

styrdokumenten.  I samma rapport står det också att pedagoger har svårt att motivera varför 

eleverna ska utföra en viss aktivitet under lektionerna utifrån styrdokumenten. Pedagoger 

utgår oftare från den egna känslan och kunskapen istället för styrdokumenten när den 

utformar undervisningen (Sandahl, 2005). Våra egna erfarenheter under VFU och skolgång 

styrker också detta påstående. Vi vill undersöka detta för att få en vetenskaplig grund samt 

tips och idéer på hur vi ska lägga upp vår undervisning på bästa sätt. Vi har valt att studera 

hur pedagoger planerar sin undervisning i idrottsämnet. Vi tycker att är intressant att se hur 

pedagoger använder kursplanen i sin praktik. Vår egen erfarenhet av ämnet är att 

idrottslektionerna är mindre planerade och ofta bygger på pedagogens egna intressen. Vi 

tänker undersöka hur pedagoger går tillväga genom att utgå från Christer Stensmos (2008) 

planeringsmodell samt hans teorier kring ledarstilar (Stensmo, 2000).  

 

Planeringsmodellen består av fyra utgångspunkter som pedagoger kan användas sig av. De är 

kontroll, motivation, gruppering och individualisering. Detta binds samman av en viktig femte 

komponent, planering. Genom att integrera dessa med varandra får man en ram som är 

vetenskaplig och beprövad. Genom att använda dessa utgångspunkter blir det även lättare för 

pedagogen att kunna utvärdera, reflektera sitt eget arbete samt se sin inverkan på eleverna 

(Stensmo 2008). Vi gör en koppling mellan Stensmos (2008) planeringsmodell samt Arne 

Malténs (1997) ledarstilar. Den demokratiska läraren lägger mycket betoning på 

individualisering och gruppering. Denna lärartyp vill individanpassa undervisningen och 

anpassar undervisningen till gruppen. Den auktoritära läraren lägger mycket vikt på kontroll 

både i situationer och i klassen. Låt gå läraren lägger inte speciell betoning på någon av 

punkterna. Alla lärartyper har med alla delar av planeringsmodellen men olika lärartyper 

betonar dem olika. Ett tydligt exempel är motivation, alla använder sig av motivation men på 

olika sätt. Den auktoritära ledaren andvänder sig av yttre motivation, den demokratiska 

läraren genom en inre som skapas genom individualisering och låt gå läraren av en 

kombination av dessa. Alla pedagoger binder ihop de olika delarna med planering. 

Vi har valt att använda ordet pedagog istället för idrottslärare då vi inte har utträtt om 

pedagogerna i studien har en idrottlärarexamen. När vi diskuterar Stensmos (2008) och 

Malténs (1997) teorier kommer vi att använda deras betäckningar.  

Uppsatsen är skriven i ett samarbete mellan Jonna Pettersson och Jan Strömgren. Alla 

moment i uppsatsen har också gjorts tillsammans.  
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Bakgrund 
Vi studerade problembilden utifrån vårt syfte och vad som står i styrdokumenten. Pedagoger 

har en tendens att utelämna vissa delar av ämnesplanen. Vi har fokuserat mycket på Maltén 

(2007) och Stensmo (2000; 2008) och deras teorier och det är även runt Stensmos teorier som 

vi har byggt upp vår teoretiska ram. 

Problembild utifrån läroplanen  

I ämnesplanen för idrott och hälsa Gy11 (Skolverket, 2011) står det skrivet vad det är eleven 

ska lära sig inom ämnet och vilka områden som ska tas upp, allt från stresshantering, 

träningsplanering, ergonomi till friluftsliv men ingenting mer detaljerat om hur man ska gå 

tillväga för att uppnå dessa mål. Ämnesplanen måste användas i planeringen och ska 

genomsyra undervisning. Den visar vilka delar som undervisningen ska beröra, vilka krav och 

kunskaper eleverna måste uppfylla för att nå upp till de olika betygsstegen. Det vi undersöker 

är hur pedagogen använder ämnesplanerna i idrott och hälsa Gy11 (Skolverket, 2011) när de 

planerar och utför sin undervisning.   

 

I skollagens första kapitel under paragraf 5 går det att läsa “Utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. I samma kapitel under paragraf 11 står det att 

undervisningen alltid ska vara uppbyggd efter en läroplan som ska vara skapad utifrån vad 

som står i skollagen (2010:800). Undervisningen ska anpassas och utgå från varje elev, 

pedagogen ska se till varje elevs förutsättningar och tidigare erfarenheter när denne skapar 

undervisningen. Eleverna ska också kunna vara med och påverka sin egen undervisning 

(Skolverket, 2011). 

Tidigare forskning  

Två granskningar av idrottsämnet har gjorts under 2000-talet för att ta reda på kvalitén på 

skolor i landet. Skolinspektionens kvalitetgranskning av ämnet idrott och hälsa (2012), visar 

att eleverna inte alltid bedöms utifrån de kunskapskrav som finns i ämnet. I över hälften av de 

undersökta skolorna behövde pedagogens bedömning av eleverna utvecklas. Granskningen 

visade att en del pedagoger lägger stor vikt på elevernas mätbara prestationer. Detta ger en 

mycket summativ bedömning av elevernas resultat när det i läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (Skolverket, 2011) framkommer att betyget 

ska vara en formativ bedömning. I granskningen framkom också att det var vanligt att 

pedagogen hade skapat egna kriterier utan stöd från ämnesplanen i ämnet (Skolinspektionen 

2012). Det framkom också att eleverna inte visste vad syftet med ämnet var, i alla utom en 

skola framkom brister enligt Skolinspektionen (2012). I Gy11 (Skolverket, 2011) står det att 

skolan ska klargöra syftet och målen i ämnet. Denna informationsbrist menar rapporten kan 

leda till en diffus bild av ämnet. 

Pedagoger inom ämnet idrott är i många fall mycket isolerade ur flera olika aspekter. Det 

finns ofta bara en pedagog i ämnet på skolan. Idrottshallen kan också ligga isolerat, i värsta 

fall ett par kilometer ifrån skolan (Karlefors 2002; Nationella utvärderingen av 

grundskolan[NU], 2003). Karlefors (2002) visar i sin avhandling att dessa aspekter kan leda 

till att pedagogen glider ifrån ämnets syfte och ser hellre till sina egna erfarenheter. NU03 
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(2005) visar att den generella synen på ämnets syfte är att eleverna ska ha roligt. Pedagoger i 

ämnet idrott och hälsa har svårt att motivera och koppla sin undervisning till gällande 

styrdokument, den utgår mestadels från egna erfarenheter och kunskap med syfte att eleverna 

ska ha roligt (NU03, 2005).  

Det finns ingen tydlig forskning på vilken ledarstil som är bäst i klassrummet. Stensmo 

(2008) beskriver att det inte finns någon ledarstil som passar alla, inget inlärningssätt som är 

optimalt för alla elever. Det är därför det är viktigt att som pedagog möta varje individ, något 

som också står i skollagen (2010:800). Shelley (2005) beskriver i sin artikel (Beyond games, 

gadgets, and gimmicks: Differentiating instruction across domains in physical education), om 

ett alternativt sätt att undervisa i ämnet. I artikeln beskrivs en undervisningsmetod byggd på 

läroplanen, där eleverna tillåts välja sin egen undervisning. Shelley (2005) menar att 

pedagogen ska fokusera på det eleverna tycker är intressant och roligt eftersom det är detta 

eleverna vill lära sig. I Gy11 (Skolverket, 2011) står det att eleven ska ha inflytande över sin 

egen utbildning, det står också i Skollagen (2010:800).   

Det finns ett tydligt förhållande mellan ledarstilar i klassrummet och ålder på barnen. Redan 

innan en blivande pedagog ska påbörja sin lärarutbildning väljer den vilken nivå den ska 

undervisa på och hur gamla barnen ska vara. Detta färgar sedan vilken ledarstil pedagogen 

använder (McNaughton, 2007). I Sverige blir pedagogen i idrott och hälsa behörig hela vägen 

från åk 1 till gymnasiet. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan göras på en plats där den 

blivande pedagogen inte har tänkt jobba. Detta kan vara en svårighet för den blivande 

pedagogen när det gäller att hitta sin ledarstil samt att känna sig bekväm i lärandemiljön. 

McNaughton (2007) menar att ledarstil följer åldern på eleverna och elevgruppen istället för 

pedagogens personlighet, vilket går emot Kimberly och Sanderson (1995) som menar att det 

är pedagogens personlighet som präglar dess ledarstil. Hodges Kulinna och Cothran (2003) 

menar att pedagogens ledarstil beror på vad pedagogen anser är det bästa sättet för att uppnå 

motivation, inlärning och att det ska vara roligt under tiden. De menar att ledarstilen är högst 

individuell. Eftersom pedagogen utgår från sina egna föreställningar om vad som är roligt och 

hur man ska göra det motiverande för eleverna. Det mycket som påverkar från pedagogens 

utbildning och sin egen skolgång (Li-Fang, 2001). Det är viktigt att skapa motivation för 

pedagogen i sitt eget arbete. Då de själva behöver ha kraft och ork att motivera, vilket är 

utmaningen för rektorer (Li-Fang, 2001). Det är den inre motivationen man vill åt och på så 

sätt ge ett livslångt lärande samtidigt som det ger större möjligheter att få eleven att utvecklas. 

Det är dock vanligare att pedagoger använder sig av yttre motivation (Hein, 2012). 

Spanien har den högsta andelen pedagoger som har lyckats motivera sina elever till ett 

livslångt lärande och få fram den inre motivationen. Enligt Hein (2012) kan detta bero på att i 

Spanien har idrottsläraryrket en högre status än vad det har i resten av Europa och det visar på 

att man även måste motivera pedagogerna att motivera sina elever. Det viktigt att ha i åtanke 

när det pratas om ledarstilar och att pedagogens utbildning, personlighet och inre motivation 

styr vilket ledarstil pedagogen kommer att utöva. För att kunna ändra en pedagogs ledarstil 

räcker det inte bara med att visa och säga hur den ska agera utan pedagogen måste själv få se 

resultatet av bytet samtidigt som det är viktigt att de får positiv feedback från eleverna av 

ledarstilsbytet (Hodges Kulinna & Cotrhan, 2003).  
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Ledarstilar 

Som pedagog är det viktigt att få eleven att bli koncentrerad och samlad när omständigheterna 

kan se stökiga ut. Lockelserna är stora och det är din uppgift som pedagog att hjälpa eleverna 

att bli socialt anpassande medborgare (Skolverket, 2011; Jensen, Jensen & Løw, 2011). 

Därför blir det viktigt som pedagog att ha ett bra ledarskap som ger en bra grund för lär- och 

utvecklingsmiljöer. Det är viktigt för pedagogen att se alla elever som individer och se hela 

eleven för sig, där man inte skiljer vare sig på psyke och kropp utan ser dem tillsammans. 

Enligt Jensen et al. (2011), är det grunden för en bra relation mellan pedagog och elev. Jensen 

et al. (2011) har sett att det är minst lika viktigt med den sociala miljön, bra relationer inom 

klassen som det är med ämneskunskaperna. Jensen et al. (2011) som visar på att de pedagoger 

som värderar den sociala miljön högt får bättre studieresultat från sina elever. Det räcker inte 

att bara ha god ämneskompetens för att vara en bra pedagog utan man måste även kunna 

undervisa, vara uppmärksam, autentiskt närvarande, empatisk, bekräftande samt ha en 

didaktisk förmåga (Jensen et al., 2011). Pedagoger bör försöka se till varje individs positiva 

sidor för att sedan stärka dessa under lektionstid. Genom att eleverna får dela med sig av sina 

egna erfarenheter till de andra kan lärandet öka för hela gruppen, (Larson & Bjerg, 2000).  

 

Det finns en rad olika forskare som har skrivit om ledarstilar på olika sätt och med olika 

betydelser. Vi kommer att ta avstamp i Malténs (1997) beskrivningar av ledarstilarstilar i sin 

bok pedagogiska frågeställningar. Han har fokuserat på tre ledarstilar, den auktoritära läraren, 

låt gå läraren och den demokratiska läraren. Han menar att gruppens formningsfaser samt hur 

gruppen fungerar beror mycket på vilket lärartyp pedagogen är.  

 

Auktoritära läraren styr gruppen med järnhand, gillar inte att bli ifrågasatt. Pedagogen bidrar 

mycket lite till motivation hos eleverna och ingenting till elevinflytande som är en viktig del i 

skolans värld enligt Gy11 (Skolverket, 2011). Denna ledarstil brukar kopplas till ett 

militäriskt ledarskap. Idrottsämnet har historiskt varit till för att fysiskt fostra elever, pojkar. 

Linggymnastiken är ett tydligt exempel på de militäriska influenserna i skolan. Idrottsläraren 

kunde ofta vara en militär (Karlefors, 2002).  Kimber och Sandersson (1995) har sina egna 

definitioner på den auktoritära läraren. De liknar Malténs (1997). De beskriver den auktoritära 

läraren som gammalmodig och härstammar från det militäriska tänket som fanns förut inom 

skolan och speciellt inom idrott och hälsa, dåvarande gymnastik. Den auktoritära pedagogen 

genomsyras av ett ålderdomligt tänkande med minimalt elevinflytande. Det är en mycket 

behavioristisk ledarstil.  

Beteendemodifikation bygger på den behavioristiska inlärningspsykologin. Det man kan 

känna igen från denna beteendemodifikation är att allt bygger på yttre faktorer som ska ändra 

eleven. Beteendemodifikationen har Skinner som en av sina främsta tänkare. Det bygger på 

stimuli och respons av eleverna och det finns olika typer av respons. De två sorterna är positiv 

och negativ förstärkning, den positiva förstärkningen är till för att öka ett visst beteende så att 

de förekommer mer i framtiden. Exempel på positiv förstärkning är materiella förstärkare som 

chips eller godis. Denna typ bör ges i kombination med något annat. Aktivitet som positiv 

förstärkning kan vara leka, pyssla, läsa, spela eller dansa. Negativ förstärkning kan vara till 

för att minska förekomsten av ett visst beteende. I skolans värld är två typer vanligast, de är 

reprimand som är till för att skapa ett obehag. Detta kan vara aga alternativt en utskällning. 
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Det kan också vara en så kallad utvisning eller att ett privilegium tas bort från eleven. 

Exempelvis om eleven visar att den tar ansvar för sitt lärande när den sitter i ett grupprum ges 

en positiv förstärkning så att eleven ska fortsätta med det. Om den missköter sig tas privilegiet 

att sitta i grupprummet bort. Man menar att om förstärkningen sker slumpmässigt så kommer 

den få största möjliga respons och reaktion (Stensmo, 2000). 

 

Den andra ledarstilen som Maltén (1997) nämner är den passiva läraren, ”låt gå läraren”, 

Denna lärare lämnar initiativtagandet till gruppen. Pedagogen visar mycket lite intresse för 

gruppens utveckling men kan på elevernas initiativ gå igenom och lära ut saker. Fungerar mer 

som en handledare än som en lärare.  

 

Den tredje och sista ledarstilen Maltén (1997) tar upp är den demokratiska läraren som arbetar 

mycket med gruppdynamiken så att alla elever ska våga delta i diskussion samt säga vad de 

tycker. Pedagogen beslutar gärna med hjälp av eleverna och har elevdemokrati som en 

naturlig del av undervisningen. Denna ledarstil kan kopplas till en av Kimber och Sanderssons 

ledarstil (2005), den fulländade läraren som uppfattar sig själv som en bra lärare och har en 

stor ämneskunskap. Pedagogen älskar att vara pedagog och arbeta med eleverna samt brinner 

för sitt yrke. Denna lärartyp har lätt för att bli utbränd. Hönsmamman/storpappan, som är 

mycket engagerade i sina elever kan också ses som en demokratisk ledare då de vill elevernas 

bästa utöver och i skolan. Fungerar som en extra mamma/ pappa till eleverna. Hemmet kan i 

vissa fall ha problem med denna typ av lärare då de kan lägga sig i allt för mycket (Kimber & 

Sanderssons 2005) 

 

Alla pedagoger är olika och har olika personligheter. Det är viktigt att som pedagog hitta en 

ledarstil som passar. Det går inte att hitta en ledarstil som passar alla och det går inte heller att 

hitta ett inlärningssätt som passar alla elever, alla lär sig olika (Stensmo, 2008). Vissa 

ledarstilar visar en tydligare koppling till styrdokumenten än andra då dessa bygger mycket på 

gamla metoder. Stensmo (2000) tar upp några ledarstilar som använder sig av aga och 

kollektiv bestraffning som är förbjudet i dagens skolor. De tre ledarstilar som Maltén (1997) 

beskriver har också bättre och sämre koppling till styrdokumenten.  

 

Använder pedagogen en mer passiv ledarstil är det svårt att få med alla delar av ämnesplanen 

i ämnet idrott och hälsa. Elevdemokrati och elevinflytande är ett krav i undervisningen vilket 

varken den auktoritära eller låt gå - läraren har i sin undervisning. NU03 (2005) tar upp 

viktiga aspekter på ämnet idrott och hälsa som visar att pedagogen ofta har svårt att motivera 

sina lektionsupplägg samt att det spelas mycket bollspel på skolidrotten i Sverige. Detta kan 

innebära att pedagoger i stort har ett ganska dåligt planeringsupplägg eller tid till planering 

vilket i sin tur både påverkar elevinflytande och kunskapsförmedlingen (Stensmo, 2008).  

 

Ledarstilarna som vi har använt oss av från både Stensmo och Maltén har inte varit specifika 

för idrott och hälsa utan är ett vidare begrepp som går att använda för alla ämnen, vilket gör 

vårt observationsschema mer färgat av vår tolkning av dessa teorier. Det finns inga färdiga 

teorier kring ledarstilar i det specifika ämnet idrott och hälsa utan oftast används samma 

teoretiska ram för alla ämnen i skolan. Ledarstilarna är ofta flytande och går sällan in i 
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varandra. Man har oftast en dominerande ledarstil men drag av många andra vilket gör 

bedömningen desto svårare och visar på en låg grad av validitet. Genom att använda alla 

teorier kan man få en större och mer korrekt bild av hur pedagogen agerar och hanterar olika 

situationer. På detta sätt ges det en bättre förståelse för hur pedagogen använder ämnesplanen 

för att tillgodose varje elev. Det kan även ge bättre förståelse för varför pedagogen använder 

en del av ämnesplanen i större utsträckning än andra delar eftersom våra ledarstilar påverkar 

hur vi agerar och planerar gällande undervisningen.  

 

I denna observation kommer vi att studera vissa bestämda punkter som är tagna från Stensmos 

modell (2008) och hur pedagogen går till väga. Genom att agera antingen, ostrukturerat, 

strukturerat eller anpassat kommer deras agerande motsvara vissa av de bestämda 

ledarstilarna i större och mindre utsträckning. Detta är lättast att anpassa mot Malténs (1997) 

ledarstilar eftersom Stensmos ledarstilar (2000) i större grad speglar pedagogens synsätt 

gällande pedagogik och blir därmed svårare att bedöma i ett observationsschema. Stensmos 

ledarstilar (2000) skulle hellre varit ett diskussionsformulär eller tankesmedja där man kan 

följa tankeprocessen kopplat till handling i högre grad. 

 

Teoretisk ram 

 

 

Figur 1. Stensmos teoretiska planeringsmodell, (Stensmo 2000 s.9) 

 

Genom att använda en ram för sin undervisning har man lättare att själv utvärdera och 

reflektera sin undervisning. Det hjälper även till att mer konkret visa på vilka delar man 

använder sig av och till vilken grad. Detta ger en bild av hur olika pedagoger väljer att 

strukturera sin undervisning och visar på vilka delar de värdesätter. Stensmo (2000) menar att 

det finns fyra delar man kan använda sig av inom strukturering av undervisning, se figur 1. 
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Genom att integrera alla fyra delar har pedagogen störst utbyte gentemot eleverna och har 

även en vetenskaplig grund att stå på samtidigt som det visar det centrala övergripande temat, 

planering. 

 

Planering 

Planering handlar om att man fattar beslut och löser problem (Stensmo, 2008). Här är det 

viktigt att planera på ett sätt som gynnar framtiden. Att man tänker på de framtida 

konsekvenserna, varför eleverna ska lära sig detta, vad de kommer att få med sig och hur de 

får med sig kunskap (Stensmo, 2008). Enligt Stensmo (2008) handlar planering inte bara om 

eleven utan här måste man även ta med ämnesplanen: vad det är tänkt att eleverna ska lära sig 

och hur. Även hur mycket tid man har med eleverna och ämnet påverkar hur planeringen ska 

se ut för att på ett optimalt sätt utveckla eleverna. När man ska arbeta med klassen måste man 

utgå från antalet elever, där större grupper har sina begränsningar precis som små grupper har. 

Eftersom man ska försöka planera och utforma undervisningen på individnivå krävs det att 

man tar hjälp av eleverna vid planering och uppmärksammar elever om deras eget ansvar och 

ger dem rätt till deras elevinflytande (Dysthe, 2003). En processfokuserad planering bygger 

vidare på att det är undervisning- och lärandeprocessen i fokus och inte dess mål eller resultat, 

vilket ger större utrymme för individanpassning eftersom man utgår från vad eleverna vill lära 

sig och få mest kunskap av (Stensmo, 2008). Planering är det centrala i Stensmos teori då den 

binder samman de nästkommande fyra punkterna. Planeringen ser olika ut beroende på vilken 

undervisning som ska genomföras. 

 

Kontroll 

Genom att använda planeringen med eleverna får de kontroll över klassrummet och kan 

gemensamt med pedagogen komma fram till regler och se till att de följs (Stensmo, 2008). 

Vidare bygger kontroll på elevernas disciplin och enligt Stensmo (2008) att ge eleverna 

kontroll där de ser ansvaret i sitt eget arbete och hur det ska utföras. Med tidsramar får 

eleverna ökad motivation vilket leder till att de själva tar mer ansvar även när pedagogen inte 

är närvarande. Samtidigt upprätthåller eleverna reglerna som är fastställda och åstadkommer 

goda relationer med andra människor, inte bara i klassen. 

 

Motivation 

Genom hur pedagogen uppmärksammar elevernas prestation kan motivationen öka. Det kan 

ses som en positiv förstärkning (Stensmo, 2008), vilket ökar den yttre motivationen eftersom 

eleverna får ett erkännande för sitt arbete eller prestation. Där de uppmärksammar att deras 

ansträngningar är värdefulla där målet var att klara av uppgiften i sig. Det man var ute efter är 

då en belöning från yttre stimuli såsom beröm, erkännande eller någon förmån (Stensmo, 

2008). Samma ansträngning kan dock utgå från en inre motivation där själva lösandet var 

målet, vilket kan bero på nyfikenhet, intresse eller behovet att förstå något (Ibid.). Det gäller 

som lärare att försöka få en väl avvägd balans mellan yttre och inre motivation och hur man 

arbetar för det. I och med gott klassrumsklimat och moral upprätthålls positiva attityder vilket 

ökar elevernas presentation och utvecklar deras läroprocess enligt Stensmo (2008). 
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Gruppering 

Genom att anpassa sitt lärarsätt efter grupperingen av klassen, det vill säga storlek, ålder och 

eventuella hinder såsom funktionshinder, svårigheter med det svenska språket och så vidare, 

kan man få ut ett större positivt resultat enligt Stensmo (2008). Genom att göra klasserna 

mindre för elever som behöver mer hjälp inom ämnet kan deras resultat öka, dock är det 

viktigt att som pedagog reflektera och tänka över sitt eget agerande och hur man lär ut 

eftersom om man håller fast vid att ha en monolog för eleverna ger inte bättre resultat istället 

för en dialog med eleverna (Stensmo, 2008). Det är inte bara i dessa klasser som det är viktigt 

att överse sitt arbete och utlärningssätt utan i alla, eftersom klassrumsstudier i Stensmo (2008) 

tydligt visar att pedagogen dominerar undervisningen, genom att avgöra vem som får tala och 

vad man får tala om vilket leder till att elevspråket blir enstavigt och torftigt. Genom att hålla 

sig till sådan undervisning går man miste om mycket kunskap och erfarenhet som eleverna 

kan delge till sina klasskamrater vilket kan ha större påverkan och inlärningskraft än att 

uppgifterna kom från läraren, enligt Stensmo (2008). Därför är det bra att använda sig av 

gruppdiskussioner och grupparbeten där de får lära av varandra med varandra för att öka 

elevernas utveckling (Ibid.). 

 

Individualisering 

Eftersom alla elever inte har samma förkunskaper och fysiska förutsättningar kommer deras 

fysiska förmåga att variera. hur de behandlar och tillägnar sig kunskaper är också olika vilket 

innebär att det är viktigt att i undervisningen utgå från att elever lär sig olika och att det är 

pedagogens uppgift att tillgodose alla elevers behov (Stensmo, 2008). Det gäller som pedagog 

att använda visuella, auditiva och utkristalliserade perceptioner i sin undervisning för att alla 

elever ska få samma möjlighet till inlärning enligt Stensmo (2008). Här ingår även elevernas 

intresse vilket innebär att eleverna har olika intressen och det gäller att försöka få alla elever 

intresserade, motiverade och engagerade utifrån deras egna villkor och mål, vad som gör just 

dem intresserade. Här gäller det som pedagog att verkligen tillgodose elevernas individuella 

behov. Detta beror enligt Stensmo (2008) på att elever varierar i lärstil, därför lär sig elever 

genom olika sätt: vissa lär sig bäst genom att lyssna, andra genom att se och andra lär sig bäst 

genom att känna och göra. Här visar Stensmo (2008) även hur viktigt det är att använda sig av 

en individuell utvecklingsplan/innehåll där eleverna själva får vara med och bestämma vad de 

ska lära och hur de ska gå tillväga (Stensmo, 2008).( se figur .1). 

Sammanfattande synpunkter 

Ledarstilar är därmed något som påverkas både från pedagogens egna erfarenheter men även 

av omgivande miljöer och situationer, (Jensen et al., 2011). Hur motiverad pedagogen är inom 

sitt yrke beror därmed inte bara på om pedagogen brinner för sitt yrke utan är även beroende 

på vilket stöd och uppmuntran denne får från utomstående (Hodges Kulinna & Cotrhan, 

2003). Vad som är viktigast är dock mötet och interaktionen mellan elever och pedagog. En 

bra pedagog vet hur viktigt det är att det sociala klimatet fungerar inom klassen för att 

kunskapsinlärningen ska öka (Jensen et al., 2011). Genom att använda sig av en specifik 
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ledarstil kan man därmed uppnå olika resultat och beroende på vilket resultat man vill få fram 

kan man därmed byta mellan dessa. Vi anser att om man använder sig av Stensmos teoretiska 

ram har man lättare att vara professionell och kunna anpassa ämnesplanen till varje elev.  

Didaktisk koppling till Stensmos planeringsmodell 

Först har man en dialog med eleverna för se vad de vill göra på lektionen som även tar upp de 

valda målen i styrdokumenten (Skolverket, 2012). För den valda lektionen planerar man även 

in en tid, oftast i början, där man pratar om vad lektionen ska handla om, varför man utför 

detta och hur man ska gå tillväga. Det kan även vara bra att under detta moment förklara vad 

det är som betygsätts och hur. Planeringen ska vara en dialog där eleverna själva får vara med 

och diskutera, ställa frågor och vara mentalt aktiva.  Efter detta är det viktigt att utvärdera och 

diskutera hur eleverna kan känna sig delaktig samt tycka att lektionen är rolig och givande, 

hur man ska få dem motiverade. Den yttre motivationen kan se ut på olika sätt. Motivation 

med betyg, tävlingsmoment eller annan yttre stimuli. Ännu viktigare är det att försöka fundera 

kring hur den inre motivationen ska byggas upp. Vidare är det viktigt att titta på hur stor 

gruppen är, vilka möjligheter man har inom gruppen. Är man väldigt få kan det vara svårt att 

utföra bollsporter som kräver många deltagare, såsom fotboll om man inte anpassar plan eller 

regler. Det är även viktigt att titta på hur erfarna eleverna är inom den givna aktiviteten innan 

man startar då elever som aldrig har spelat någon bollsport kan ha färre regler, enklare 

upplägg medan om det är en klass där eleverna spelar fotboll på fritiden klarar av att följa de 

regler som finns inom fotboll. Det är dock viktigt att se till varje individ. Även om det är 

några stycken i klassen som utövar sporten på fritiden betyder det inte att alla gör det. Därför 

måste det tas med i planeringen att inte alla tycker att det är lika roligt och att alla inte lär sig 

bäst genom att spela en reglerätt match. Det kan på så sätt vara bra att försöka få in olika 

moment och planera in förändringar i spelandet och regler. Detta för att alla ska få vara 

delaktiga, aktiva och få ut det mesta från lektionen 
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Syfte 
Syftet är att studera och analysera gymnasiepedagogers ledarstil i idrott och hälsa och dess 

korrespondens mot ämnesplanen i idrott och hälsa 1 vid gymnasieskolan.  

Frågeställningar  

·        Vilka ledarstilar är dominerande? 

·        Hur anpassas undervisningen till varje elev/ individ? 

·        Hur betonas ämnesplanen och styrdokument i undervisningen?  
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Metod  
Vi gjorde en kvalitativ studie där två pedagoger deltog för att besvara vårt syfte att studera 

och analysera gymnasiepedagogers ledarstilar i idrott och hälsa och dess korrespondens mot 

ämnesplanen i idrott och hälsa 1 vid gymnasieskolan. För att se vilka ledarstilar som är 

dominerande och hur pedagogerna anpassar undervisningen efter varje elev valde vi att göra 

observationer. Studien omfattade sammanlagt åtta observationstillfällen, fyra med varje 

pedagog som vi båda observerade tillsammans. Vi valde en kvalitativ studie för att en 

kvantitativ kräver mycket större datainsamling samtidigt som den inte blir lika detaljerad och 

utredande som en kvalitativ studie (Svenning, 2003). En kvalitativ studie passade bättre till 

vårt syfte och frågeställningar jämfört med vad en kvantitativ studie skulle gjort. Detta för att 

vårt syfte är av utredande karaktär och är beroende av pedagogernas subjektivitet. Därför 

valde vi en kvalitativ studie.  

 

Vi valde att använda observationer som metod för att samla in data. Vi kompletterade våra 

observationer med ett inledande och avslutande samtal för att få en större förståelse för de 

olika lektionssituationerna och därmed se hur ämnesplanen och styrdokument korresponderar 

med undervisningen. Vi observerade två pedagoger i deras praktik vid fyra stycken olika 

tillfällen vardera. Litteraturen vi utgick ifrån var Patel och Davidson (2003) och Van Manen 

(1997). Observationsschemat utformade vi själva med inspiration från litteraturen och den har 

sin grund i Stensmos planeringsmodell. Vi valde två pedagogerna att arbeta med. Vi ville ha 

några som vi känner till och som arbetar med klasser som redan var vana vid oss och som inte 

skulle tycka det var konstigt att ha oss där. Vi hoppades därmed att lektionerna skulle bli så 

naturliga som möjligt. Pedagogerna var en kvinna och en man, genusaspekter var inte något vi 

fokuserade på. Vi ville se hur pedagoger allmänt agerar och handlar i olika sammanhang och 

deras olika ledarstilar. Pedagogerna arbetade på två stycken separata gymnasieskolor i 

Norrland.  

 

Under observationerna som vi båda två var delaktiga på var det båda som antecknade och 

gjorde stolpar. Under samtalen var båda med, den ena ställde frågor och den andra antecknade 

och vid analysen och bearbetandet av data använde vi bådas material och tillsammans 

sammanställde det resultat vi fick. 

Genomförande 

Observation som metod kan i detta projekt ses som det mest naturliga eftersom observationer 

är mest användbart när det gäller att samla ihop information som berör beteende och skeende i 

naturliga situationer (Patel & Davidson, 2003). Genom observationer får man informationen 

när det händer och detta kräver inte att individer, i detta fall pedagoger, har en klar minnesbild 

av hur den agerade och hanterade specifika situationer (Patel & Davidson, 2003). Den 

strukturerade observationsformen gav ett säkrare tillvägagångssätt och hjälpte till att 

synliggöra det som behövs fokuseras på (Patel & Davidson, 2003). Observationsschema 

bidrar därmed till att enklare se hur pedagogera gick tillväga på lektionerna samt vilka 

ledarstilar och förhållningssätt till ämnesplanen de har. Brister med detta tillvägagångssätt blir 

just kategorierna för sig, där innehållet kan bli för snävt och där den subjektiva bedömningen 

från observanterna blir avgörande (Patel & Davidson, 2003). Med detta i fokus kan man 
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därmed använda sig av ett strukturerat observationsschema med inslag av ostruktur där man 

även skriver ner en redogörelse över observationstillfället för att få ut så mycket information 

som möjligt (Patel & Davidson, 2003). Genom att vara en icke-deltagande observatör ges 

större tillfällen för iakttagelse och informationsinhämtning samtidigt som vi utgick ifrån att 

vara känd eftersom vi behövde deras godkännande för att ta del av lektionen och inte skapa 

för stor förvirring i klassen genom att inte presentera oss (Patel & Davidson, 2003).  

Underlaget var kvalitativt i den bemärkelsen att vi utförde få observationer och la ner mer tid 

på att få ut så mycket värdefull information och material ur dessa tillfällen som möjligt. Detta 

i enlighet med Patel och Davidson (2003) som menar att observationer är tidskrävande och 

därmed tjänar mer på att studeras kvalitativ för att få ut mer från varje tillfälle. 

 

Vi valde observationsschema istället för intervjuer därför att den intervjuade har en tendens 

att försöka svara på frågorna för att framstå i bättre dager enligt Svenning (2003). Vi hade 

dock ett kortare samtal innan lektionen för att få en bild av vad pedagogen har för syfte med 

lektionen. Vi hade även ett kortare samtal med pedagogen efter lektionen där fokus låg på hur 

pedagogen tyckte det gick och om utfallet var önskat. På detta sätt fick vi med mer om vad 

pedagogen hade för tankar och funderar kring sin egen undervisning som vi sedan kunde 

använda för att bygga ut vår egen tolkning från observationsschemat och även få en djupare 

förståelse för upplägget (Van Manen, 1997). På så sätt fick vi även med pedagogens syn och 

tankar kring lektionsplaneringen (Patel & Davidson, 2003). Vårt val av observationsschema 

skapade vi själva med inspiration av Patel och Davidson (2003). Detta har vi gjort för att vår 

observationsstudie ska bli objektiv. En svårighet med observationsschema är att det har en 

tendens att bli en subjektiv bedömning av en situation (Patel & Davidson, 2003). 

Inledande och avslutande samtal 

Samtalen utfördes innan och efter lektionen. Det var ett kortare samtal med pedagogen där vi 

innan lektionen frågade om lektionsupplägget och om det fanns specifika omständigheter 

kring gruppen som påverkar lektionsupplägget. Frågorna efter lektionen handlade mer om hur 

det hade gått och om pedagogen var nöjd med utfallet. Samtalen var korta och bestod av två 

frågor vardera och syftet med detta var att de skulle infalla i anslutning till lektionen. Vi ville i 

minsta mån störa pedagogerna samt deras undervisning, detta var anledningarna till att vi 

valde korta samtal. Samtalen var av informell karaktär (Svenning, 2003).  

Observationsschemat 

Vårt observationsschema (se bilaga 1) visar pedagogens olika ledarskap och hur man har 

utformat sin undervisning. De visar även en generell bild av olika ledarstilar.  

 

Strukturerat visar därmed på om man har planerat in momenten redan innan lektionen och har 

en tydlig röd tråd som en del av undervisningen. Man tar hänsyn till olika aspekter redan 

innan lektionen har börjat och kan därmed hantera de problem som uppkommer. Strukturerad 

motivation visar på att pedagogen har tagit hänsyn till elevernas eget intresse och har lagt 

särskild vikt på att anpassa lektionen mot elevernas framtida yrke och intresse. Detta är ett 

exempel på hur en demokratisk ledare agerar (Maltén, 1997). Inom individualiseringen har 

man redan innan lektionen börjat funderat kring vilka som kan behöva extra stöd, vilka som 
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lär sig bäst på olika sätt och hur man ska nå dessa elever. Det visar även att pedagogen 

försöker se till elevernas egna intressen för att få lektionen mer lärorik. Detta är också ett 

exempel på hur en demokratisk lärare agerar (Maltén, 1997). Strukturerad kontroll visar på att 

man har planerat och att eleverna ska få vara med och bestämma och ta beslut rörande 

lektionsupplägget och därmed är pedagogen flexibel utan att tappa den röda tråden om vad 

lektionen har för syfte. Detta är hur en auktoritär lärare agerar (Maltén, 1997). Gruppering 

visar på att pedagogen under lektionen har tagit hänsyn till gruppstorlek och andra 

ställningstaganden som visar att man redan innan lektionen har funderat kring detta. Detta är 

ett exempel på hur en demokratisk ledare agerar (Maltén, 1997). Den sista punkten blir 

därmed motivation och visar på om pedagogen har försökt planera lektionen för att göra 

eleverna motiverade och därmed utgå från deras egna intressen, relevans och även syfte när 

pedagogen har utformat lektionen. Detta kan vara både den auktoritära samt den demokratiska 

läraren (Maltén, 1997). 

 

Planering är ett mer övergripande begrepp för alla de andra delarna tillsammans, då planering 

inbegriper alla övriga punkter. Ostrukturerat blir därför den raka motsatsen som den ovan 

förklarade, det vill säga att man inte har tagit hänsyn eller inte reflekterat kring det innan 

lektionen. Detta är hur låt gå läraren agerar (Maltén, 1997). Anpassat blir det när pedagogen 

har en planering eller struktur men måste kringgå detta på grund av olika anledningar och 

därmed anpassa sin undervisning. Det vill säga att ha en strukturerat lektionsupplägg men 

frångå detta för att anpassa undervisningen på grund av yttre omständigheter, detta är en 

demokratisk lärare (Maltén, 1997). 

 

Detta observationsschema belyste därmed bara hur pedagogen har planerat sin undervisning, 

hur lektionen fortlöper samt visar en generaliserad bild av olika ledarstilar. Fokus var därmed 

på pedagogen och dess handlingar. 

 

Vår struktur i observationsschemat var Stensmos modell (2008). Det är den vi utgick ifrån för 

att analysera de olika ledarstilarna och sättet vi analyserade på är det som tagits upp tidigare. 

På så sätt fick vi en bra grund där det blir enkelt att se vilka ledarstilar som passar in på 

pedagogen och vilket förhållningssätt den använder i olika skeenden. 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet är den enhet som ansvarar för grundforskningen i Sverige. Vi använde oss av 

vetenskapsrådets fyra krav om forskningsetik för att skydda de individerna som berörs i vår 

forskningsstudie. Dessa fyra krav som vetenskapsrådet har stiftat är till för att skapa riktlinjer 

inom forskningen, mellan forskaren och deltagarna.  De fyra kraven som vetenskapsrådet har 

instiftat är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Dessa krav har genomsyrat vårt arbete från start till mål.  

Informationskravet syftar till att man ska informera de som berörs av forskningen om syftet 

med den. Vi informerade de två berörda pedagogerna om syftet med vår studie. Vi förklarade 

syftet för dem och berättade hur vi skulle utföra studien, genom samtal och observationer.  Vi 



14 
 

informerade också eleverna om studien och att de inte var primärt dem vi skulle studera utan 

pedagogen (Vetenskapsrådet 2002).  

Samtyckeskravet behandlar precis som det låter frivilligheten att delta i studien. Vi förklarade 

för de två berörda pedagogerna att de var helt frivilliga i att delta i studien. Detta förklarade vi 

även för eleverna. Alla eleverna var över 15 år och därför ansåg vi att de räckte med ett 

muntligt godkännande endast från dem utan att informera vårdnadshavarna (vetenskapsrådet 

2002) 

Konfidentialitskravet finns till för att känslig information som personnummer och liknande 

ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Pedagoger och elever var anonyma i vår 

studie, all insamlad data har endast behandlats av oss och har förvarats säkert utav oss.  

Nyttjandekravet är det  krav som avser att den information som samlas in endast får användas 

i forskningssyfte. Allt materialet som vi samlat in under studien har endast använt i 

forskningssyfte.  

Urval 

Vi observerade och samtalade med två olika pedagoger på två skolor. Skolorna valdes genom 

personlig kontakt då vi har haft VFU på dessa i ett tidigare skeende. Vilka pedagoger spelade 

mindre roll men vi kände att ämnet måste bli idrott och hälsa då det är ämnet vi själva har valt 

att utbilda oss i och därmed är vår kompetens störst inom det ämnet. Studien genomfördes hos 

en manlig och en kvinnlig pedagog. Vi kommer dock inte belysa genusskillnader då detta ej 

var intressant för vår studie. 

Analys 

Analysen är till för att tolka vad pedagogen använder för ledarstilar och utlärningsmetoder 

och hur de kopplar detta till styrdokumenten. En stor del av vår analys skedde kontinuerligt 

under vår datainsamling, därför att det är då man enklast fångar en helhetsbild om pedagogen 

och dess ledarstil (Backman, 2008). Vi har även under själva observationen skrivit ner data 

som vi registrerat i vårt observationsschema för att sedan kunna analysera och konkretisera 

datamassan som vi har införskaffat och på så sätt få en intensifierad bearbetning av analysen 

(Backman, 2008). Därför har vi haft möjlighet att gå ännu djupare och kan lättare koppla till 

våra ledarstilar. Genom analys under momenten och den bearbetade analysen får man en mer 

vetenskaplig analys som har större validitet. Det bör tas upp att vi inte har fått med allt i vårt 

observationsschema även fast det underlättar förfarandet. Detta är normalt eftersom oväntade 

händelser kan inträffa som försvårar analysen av den empiriska datan (Svenning, 2003).  

 

Under observationerna har vi gjort varsina stolpar, där vi kortfattat har skrivit ner händelser 

som inte överensstämmer med observationsschemat. Vi har även använt oss av stolpar i 

analysen av ledarstilar. Direkt efter observationen har vi sammanfattat observationerna och 

stolparna i löpande text för att denna bearbetningsmetod anses, enligt Svenning (2003), 

lämpar sig bra för klassrumssituationer.  
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Vi använde oss av en kvalitativ innehållsanalys. Den metoden utgick från att vi skulle läsa 

den insamlade data flera gånger för att få en helhetskänsla. Detta gjorde vi tillsammans för att 

få en samlad bild av våra data. Vi har läst igenom det insamlade data flera gånger och även 

granskat data flera gånger tillsammans för att identifiera de olika ledarstilarna. Att göra detta 

flera gånger underlättar analysarbetet (Svenning, 2003). Genom observationsschemat har vi 

kunnat sortera de olika ledarstilarna gentemot de mönster över hur pedagogerna handlade 

under lektionerna (Svenning, 2003). Vi hjälptes åt att anteckna stolpar under samtalen. Efter 

vi hade bearbetat lektionsobservationen sammanfattade vi även tillsammans samtalen i en mer 

löpande text, eftersom det underlättar förståelsen och informationsmottagandet (Kvale, 1997). 

 

När vi analyserade samtalen och intervjuerna använde vi oss också av en kvalitativ 

innehållsanalys. Vi läste igenom vårt insamlade intervjumaterial tre gånger för att få ett 

helhetsintryck, en helhetsförståelse samt för att se mönster. Vi har använt oss av Svennings 

(2003) kodning och analys. Vi satte upp några teman med utgångspunkt i våra 

frågeställningar, sedan tittade vi på mönstren och sorterade materiealet mot teman. På så sätt 

kunde vi se hur ofta pedagogen reflekterade kring den individuella anpassningen av idrott och 

hälsa lektionen. 

 

För att analysera hur ämnesplanen betonades har vi använt oss av teman från analysen av de 

individuella samtalen och sammanställt detta med observationsanalysen. I och med detta har 

vi tolkat hur pedagogen betonar ämnesplanen från både elevernas perspektiv och genom 

pedagogens egna reflektioner (Svenning, 2003). 

Detta har vi sedan sammanfattat i löpande text.  
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Resultat  
Här presenteras resultatet av analysen, det insamlade empiriska data och av de inledande 

frågorna inför lektionerna som utfördes under observationerna. Sedan presenteras 

observationerna samt de sista reflekterade diskussionerna med pedagogen efter de utförda 

lektionerna. Vi har skrivit en kortfattad presentation av varje pedagog, för att sedan göra en 

större gemensam sammanfattande analys. 

 

Samtal med pedagogerna innan lektion 

Frågorna som vi ställde var rörande pedagogens egen uppfattning kring lektionen. Frågorna 

löd, “Vad har du för lektionsupplägg? ”, “Är det något speciellt med denna grupp?”.  

 

Pedagog 1 

Han svarade att han planerade lektionsupplägget utifrån vilken ålder och vilka färdigheter 

individerna i klassen hade. Uppgiften var densamma med olika klasser medan pedagogens 

förmedling av kunskap anpassades till nivån på gruppen. Han beskrev också att han har valt 

aktiviteter som han ansåg vara roliga. Han tryckte mycket på att "eleverna ska ha roligt på 

idrotten".  

 

Pedagog 1 förklarade sin anpassning och sitt lektionsupplägg med att "det här är en 

fordonsklass dom kan inte sitta still. Dom vill röra på sig.". Han menade att olika klasser hade 

olika behov av att röra på sig och var mer eller mindre öppen för kunskap och koppling mot 

ämnesplanen. “Med natur - och teknikklass brukar jag förklara mer eftersom de vill lära sig 

och inte bara spela”.   

 

Pedagog 2 

Hon beskrev sitt lektionsupplägg genom att berätta hur hon hade tänkt. Eleverna fick en 

uppgift i början av lektionen som de sedan skulle lösa, ibland på den enskilda lektionen och 

ibland över flera lektioner. Det kan vara att spela något bollspel eller skapa ett 

träningsprogram. 

 

Beroende på uppgift och grupp styr pedagogen olika mycket. Många gånger hade pedagogen 

en god koppling till styrdokumenten som hon tog upp som anledning till det givna 

lektionsupplägget. Pedagog 2 förklarade att de hjälptes åt idrottslärare emellan. "Vi diskuterar 

ofta ihop oss om större uppgifter, speciellt nu när den nya läroplanen har kommit, det blir 

lättare då." Hon berättade också att hon tänkte på hur gruppen var samt vad de hade för 

erfarenheter sedan tidigare. Vissa klasser kunde hon ge mer frihet till medan andra behövde 

en hårdare handledning från henne som pedagog, "En årskurs etta är ofta mer omogen och 

behöver tydliga ramar, mina årskurs treor kan jag ge mycket mer eget ansvar, jag litar på 

dom.", "Jag tycker det är viktigt att eleverna lär sig ta eget ansvar.". 
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Analys av inledande samtalen 

Gy 11 (Skolverket, 2011) visade sig vara ledande i hur båda pedagogerna planerade sina 

lektioner. Man hade samtidigt utfyllnadslektioner där man kollade mindre till vad 

styrdokumenten tog upp. Istället fokuserades det på vad eleverna ansåg vara roligt. Ofta 

handlade planeringen kring gruppen innan lektionen om pedagogens egna erfarenheter om 

gruppen, hur den gruppen fungerar och vad som passar den. I det ena fallet var det mer 

fokusering på hur man kunde använda salen eftersom man oftast fick lov att planera hur salen 

skulle användas mellan de olika pedagogerna inom arbetslaget. Där tog man mindre hänsyn 

till gruppen och fokuserade istället mer på salen och den materiella tillgången. Pedagogerna 

tyckte det var viktigt att eleverna skulle ha roligt på lektionerna. Vissa lektioner som 

pedagogerna trodde att eleverna skulle se som tråkiga fick lov att innefattas på grund utav att 

det står i styrdokumenten att det ska innefattas i undervisningen. Detta för att eleverna ska 

uppnå de olika kunskapskraven och olika betygsstegen som står skrivet i Gy 11 (Skolverket, 

2011).  

 

Observation av pedagogerna 

Pedagog 1 

Vi observerade fyra lektioner med denna pedagog. Det var mellan femton och tjugo elever på 

varje lektion där huvudmomentet på dessa lektioner var innebandy, fotboll och ergonomi. En 

etta och en trea hade innebandy, en tvåa hade ergonomi och en trea hade fotboll. Upplägget på 

innebandy varierade lite beroende på ålder, årskurs ett fick träna passningar och skott längre 

än vad årskurs tre behövde. För årskurs tre var det större fokus på match då de blev indelade i 

lag och spelade på tid. Årskurs ett hade mer småspel där de fick spela mot varandra under 

kortare tid för att sedan byta lag. 

 

Fotbollen hade samma upplägg som innebandy: det var en kort uppvärmning för att sedan 

placera ut mål och gå igenom reglerna, därefter lagindelning där pedagogen bestämde lagen 

Tiden för varje halvlek valdes av pedagogen tillsammans med elever och de hade även en 

kortare genomgång på slutet där pedagogen frågade hur det hade gått, vad de skulle göra nästa 

gång. De hade även tid att stretcha under denna genomgång. Därefter plockade de bort för att 

sedan gå och duscha. 

 

Ergonomin startade med att eleverna fick lyssna på en genomgång där pedagogen kort gick 

igenom vad som menas med ergonomi samt deras hemuppgift som de fått inom ämnet. 

Därefter fick eleverna göra några praktiska övningar som skulle illustrera olika ergonomiska 

ställningar och ge en större inblick i vad som är ergonomiskt bra och dåligt. Pedagogen gick 

här runt och hjälpte eleverna, ställde frågor eller gav svar beroende på situationen. Slutligen 

var det en samling och en genomgång där pedagogen gick djupare in på varje moment de 

genomfört. För att sedan ta upp andra delar inom ergonomin som de tidigare inte varit inne 

på. Slutligen gick han in på deras uppgift som de fick med sig hem och vad som krävs av dem 

och därefter slutade eleverna.  
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Pedagogen tolkar vi som en tydlig auktoritär ledare ur både Malténs (1997) och Sanderson 

och Kimberlys (2005), beskrivning på hur en auktoritär ledare är. Pedagogen hade en tydlig 

planering som var förutbestämd och ville inte att den skulle ändras. Han hade stort fokus på 

disciplin och ville tydligt vara den enda auktoriteten i sitt klassrum. Under genomgång krävde 

han att eleverna skulle vara tysta och ville inte att de skulle ställa frågor. Väl under lektionen 

var det bara om han själv kände att det behövdes som han ändrade sitt upplägg, han lät aldrig 

eleverna vara med och påverka. Pedagogen hade inget elevinflytande som vi kunde se under 

våra observationer eller intervjuer. Vår tolkning är att han överensstämmer på Stensmos 

(2000) beskrivning av beteendemodifikationen. Han hade tydliga influenser av verbal 

belöning och bestraffning i sin undervisning. Han använde belöningsord som “bravo”, 

“snyggt mål“ och “snygg straff”.  Det var stort fokus på prestationen hos eleverna. Han hade 

mycket tävlingar på sina lektioner där han utser en vinnare och en förlorare, för att belöna och 

bestraffa den bästa respektive den sämsta individen. 

 

Pedagog 2 

Vi observerade fyra lektioner med pedagog två, det var två årskursettor och två årskurs treor 

på gymnasiet. Under två av de fyra lektionerna fick eleverna en uppgift som de skulle utföra 

över en längre tid. Det var 22 och 25 elever på vardera lektionen av denna typ.  Pedagogen 

gick först igenom uppgiften med eleverna som gick i årskurs ett. Uppgiften bestod av att 

eleverna skulle lägga upp ett mål. Det enda kravet som pedagogen hade var att målet skulle 

vara mätbart. Målet kunde vara att få en bättre skottstatistik i innebandy, springa 5km på en 

halvtimme eller kunna göra fler armhävningar, situps och benböj. Eleven skulle sedan skriva 

en träningsplanering för hur de skulle uppnå det uppsatta målet. Tiden eleverna skulle lägga 

ner var minst 20 minuter tre gånger i veckan under en fyraveckorsperiod. 

 

Målet var öppet för att alla elever skulle kunna hitta något som passade deras livsstil och 

levnadssätt beroende på förutsättningar. Pedagogen förklarade också att det var vägen till 

målet som var de viktiga inte själva målet. Under tiden skulle eleverna också genomföra en 

träningsdagbok för att visa om de följde det träningsupplägg som de själv satt upp. Efter att 

projektet avslutas fyra veckor senare ska de också lämna in en analys om de lyckades uppfylla 

sina träningsmål eller inte. Eleverna fick lektionen på sig att börja skriva och diskutera fram 

ett realistiskt träningsmål. De sista tio minuterna av lektionen återsamlade pedagogen 

eleverna, för att fråga dem var de tyckte om uppgiften och upplägget.  

 

De två övriga lektionerna var volleyboll. På den ena lektionen var det fyra elever, eftersom 

det endast gick fyra elever i den klassen. På den andra var det 24 elever. Dessa elever gick i 

åk 3 på gymnasiet och läste därmed idrott och hälsa 2. Lektion tre, den med fyra elever, var 

inriktad mot beachvolleyboll. Lektionen med de 24 eleverna började med en uppvärmning, 

där eleverna med olika rörelser fick värma upp hela kroppen. Sedan fick de efter kortare 

instruktioner börja träna på de slag som finns inom volleyboll. Efter detta tränades smash och 

serve en liten stund. Sedan gick pedagogen igenom reglerna med eleverna och hur man spelar 

volleyboll. Hon betonade att volleyboll är ett passningsspel och att syftet inte bara är att få 

bollen över nätet utan att spela. Efter detta blev det match. I klassen med fyra elever spelande 
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man beachvolleyboll, pedagogen betonade starkt samt motiverade denna klass med att 

lektionen var en träning inför nästa vecka då skulle de spela beachvolleyboll på en 

träningsanläggning med riktiga beachvolleybollplaner. Klassen med 24 elever fick dela upp 

sig själva på två planer, den ena planen för de som ville spela lite hårdare spel med rikliga 

volleybollregler och den andra planen för de som ville spela snällare och med volleyboll2000-

regler. När det var 15 minuter kvar av lektionen blåstes matcherna av för ihopplock och 

återsamling. Under sista minuterna frågade pedagogen eleverna vad de tyckte om lektionen 

samt om upplägget av lektionen. Under hela lektionerna observerade hon eleverna och kom 

med uppmuntrande tillrop samt lättare tips och instruktioner. “snyggt slag, tänk på att komma 

in under bollen så får du upp bollen ännu mer nästa gång!” De eleverna som endast var fyra i 

klassen fick mer av detta.  

 

Pedagogen var enligt vår tolkning en demokratisk ledare, hon ville att eleverna skulle vara en 

del av undervisningen och under undervisningen var hon lyhörd för elevernas reflektioner och 

kommentarer. Hon avslutade varje lektion med att fråga hur eleverna hade upplevt lektionen, 

om det var något hon kunde förbättra för framtiden. Pedagogen fungerade mer som en 

handledare eller en mentor än som en lärare i klassrummet. Hon tyckte också att det var 

viktigt att eleverna hade roligt under lektionerna. Detta är också ett av de fem målen till 

motivation (Stensmo, 2000). 

Analys av observationer 

Pedagogerna hade ofta kontrollen i klassrummet, det var ofta en förplanerad lektion som hade 

en specifik uppgift eller ett specifikt mål som skulle uppnås. Avvikande från grundplanen 

skedde sällan, om det skedde var det i små mängder där pedagogen ofta försökte styra tillbaka 

lektionen till den ursprungliga tanken. Målet i sig för lektionen var tydligt uttalat men vägen 

dit var oftast oplanerad. Många lektioner började med en obligatorisk genomgång där 

pedagogen gick igenom vad som skulle uppnås med lektionen. Här blir det pedagogen som 

går igenom medan eleverna sitter och lyssnar. Därefter får eleverna utföra en aktivitet som 

pedagogen har förbestämt för att på så sätt uppnå målet. Under denna period blir pedagogen 

mer som en handledare som står vid sidan om och instruerar, motiverar och bedömer 

eleverna. Efter detta var det ofta en kortare återsamling där man kort utvärderade lektionen: 

vad var roligt, lärde eleverna sig något och var det en lagom nivå. Här fick eleverna en 

möjlighet att berätta sin version och reflektion. Därefter påmindes de om vad de ska göra 

nästa vecka för att sedan gå och duscha. 

 

Pedagogerna tog upp olika delar av styrdokumenten på de lektioner som vi observerade. Den 

ena hade eget träningsprogram samt bollsport. Båda pedagogerna utförde bollsporter med 

grund från styrdokumenten genom att eleven med säkerhet och goda rörelsekvaliteter kan 

utföra en bredd av aktiviteter. Detta gjorde att pedagogen som använde sig av 

träningsprogram kunde fokusera mer på individen eftersom den kunde utgå från elevens egna 

intressen. Pedagogen kunde därmed anta att eleverna blev mer motiverade och på så sätt ge 

mer kontroll till eleverna själva, då de fick skapa ett eget träningsprogram där innehållet var 

självvalt. Enda kravet från pedagogen var att det skulle vara mätbart.  
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Pedagogen med bollsporter hade mer strukturerad planering och hade individanpassat mindre, 

då pedagogen utgick från att alla ville vara delaktiga i aktiviteten. Därmed hade eleverna lägre 

kontroll på lektionen då de hade mindre valmöjlighet. De kunde antingen vara med eller stå 

över, genom att antingen gå en promenad eller sitta med annat skolarbete. Båda pedagogerna 

har inslag av alla de tre ledarstilarna som vi utgick ifrån men det som blev avgörande var hur 

många punkter som uppfylldes vid lektionstillfällena. Det vill säga att den ledarstil som var 

dominerande var den ledarstilen pedagogen tilldelades. Detta kan medföra att resultatet av en 

pedagogs ledarstil kan vara mycket skiftande och kan förändras även under lektionen eller 

mellan lektioner. Det vi såg var att beroende på klass kunde pedagogens ledarstil skifta. 

Avslutande samtal med pedagogerna 

De frågor som vi tog upp med pedagogen efter avslutad lektion handlade mycket om 

pedagogens egna tankar kring lektionen. De frågor som vi tog upp var “hur gick det?” och 

“blev det som du hade tänkt dig?”.  

 

Pedagog1 

Svaren blev ofta väldigt kortfattade där pedagogen svarade med enstaka ord såsom, “bra”, 

“Ja”, “dom är ju som dom är”. Självreflektionen blev ofta utesluten och det handlade mer om 

vad eleven eller gruppen tyckte om lektionen. Pedagogen tog upp saker som “Jag tror dom 

hade roligt.” eller “Hoppas dom har lärt sig något.”. 

 

Pedagog 2 

Pedagog två hade liknande svar som pedagog ett, hon svarade också med korta ord såsom 

"bra" "jo då, de gick helt okej". 

Analys av avslutande samtal med pedagogerna 

Pedagogernas svar på den avslutande reflektionen var väldigt kortfattade där pedagogerna ofta 

fokuserade på eleverna. Mycket handlade om tankar kring vad pedagogen trodde att eleverna 

upplevde lektionen som. Många gånger tyckte pedagogen att det hade gått bra och att de 

ansåg att eleverna hade lärt sig något samtidigt som de hade haft roligt. De var ofta nöjda med 

genomförandet av lektionen och väldigt sällan reflekterade de över en förändring i 

lektionsupplägget eller utförandet. Pedagogerna ansåg ofta att eleverna själva var ansvariga 

för problemen/svårigheterna som uppstod under lektionen och därmed var det något som inte 

kunde förutspås av pedagogen i förplaneringen och var därför inget som går att kontrollera. 

Sammanfattande analys 

Planeringen var strukturerad och ofta med en koppling till styrdokumenten. Pedagogerna 

utgick tydligt från en plan som genomsyrade hela lektionen. Ju större koppling till 

styrdokumenten desto mer strukturerade upplevde vi att lektionerna blev. De lektioner som 

innehöll bollspel eller andra övningar där pedagogen kände sig säker i var ofta mer 

ostrukturerade och planerades upp under lektionerna. Pedagogerna hade en låg struktur av 

motivation, där motivationen tog uttryck mer genom utrop såsom “Kom igen!”, “Bra jobbat!” 

och “kämpa på!” och mindre inom själva planeringen. Man såg inte att pedagogerna hade 

planerat för att göra eleverna mer motiverade. Vi såg inte att pedagogerna såg till vad 
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eleverna ville göra, eller gav dem möjlighet att påverka och på så sätt kunna bli mer 

motiverade. Valde en elev att inte vara med på lektionen förklarade pedagogen att eleven fick 

göra som den ville för att pedagogen inte kunde tvinga den att delta. Det som hände var att 

den fick närvaro men inte aktiv närvaro, sällan försökte pedagogerna få eleverna att vara med 

genom positiv förstärkning. 

 

Individualiseringen var väldigt anpassad där eleverna ofta fick välja själva vilken nivå de 

skulle prestera under lektionen. Det fanns ofta olika valmöjligheter för eleverna inom 

hemuppgifter som gick att utföra efter egna intressen och önskemål. Vissa lektioner var dock 

mer beroende av att alla skulle utföra samma uppgift vilket gjorde att dessa lektioner hade en 

väldigt ostrukturerad form (Se bilaga 1), ofta innefattade det lektioner med gruppaktiviteter 

som byggde på samarbete. På dessa lektioner valde dock pedagogerna att anpassa uppgiften 

och göra den antingen lättare eller svårare beroende på gruppens förmåga. Pedagogerna gav 

sällan kontrollen till eleverna och lät dem själva bestämma hur lektionen skulle se ut. Många 

gånger frågade eleverna om det gick att ändra lektionens upplägg och utföra andra övningar 

som fortfarande var inom ramen för lektionens uppgift men det vanligaste svaret var nej från 

pedagogens sida. 

Pedagogerna hade en strukturerad planering då de ofta tog salen och materiel med i 

beräkningen när de planerade upp undervisning. De försökte även fixa substitut om något 

material inte fanns tillgängligt. Vissa lektioner tog pedagogerna även hänsyn till vad för klass 

de hade och försökte anpassa lektionen utifrån det och på så sätt göra eleverna mer 

motiverade. Detta var vanligt om de redan innan ansåg att eleverna skulle kunna tycka att 

uppgiften var tråkig. När det handlade om uppgifter som pedagogera ansåg att eleverna skulle 

tycka vara roliga togs mindre hänsyn till vad för klass pedagogen skulle undervisa. Hur 

mycket hänsyn som togs till respektive klass berodde många gånger på pedagogens egna 

erfarenheter av klassen och tidigare uppgifter som liknade den som skulle utföras när vi 

observerade.  
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Diskussion  
Här har vi diskuterat metod och resultat mot bakgrunden. 

Metoddiskussion  

Vi använde oss av observationer med observationsschema samt kortare kompletterande 

samtal för att analysera och ta reda på pedagogernas dominerande ledarstilar, hur pedagogerna 

anpassade undervisningen till varje elev och integrerar ämnesplanen i undervisningen. 

 

Upplägget som sådan med en kortare inledning med frågor till pedagogen, för sedan en 

observation på lektionen och ett avslutande samtal på slutet fungerade väldigt bra. Vi fick en 

tydligare bild än om vi bara hade observerat och samtidigt såg man tankeprocessen tydligare 

med observationen tillsammans med pedagogens förklaring av lektionen. Vi fick både 

pedagogens minnesbild och ett naturligt sammanhang genom observations- och 

intervjukombinationen (Patel & Davidson, 2003). Detta ledde till att vi själva inte behövde 

göra antaganden i lika stor utsträckning och vi fick en bättre grund att stå på. Den avslutande 

reflektionen med pedagogen var dock mindre givande än den inledande. Det blev många 

gånger mer fokusering på eleverna från pedagogens sida istället för denne själv. Vi var mer 

intresserade av att få veta hur pedagogen själv tyckte det hade gått och dennes upplevelse och 

tankar. Samtidigt ville vi inte styra pedagogen för mycket då vi inte ville påverka utfallet och 

därför ville vi att pedagogen själv skulle berätta, Van Manen (1997).  

 

Vi valde att observera pedagoger som vi hade varit hos på VFU. I och med detta hade vi 

sedan tidigare en relation till pedagogerna och eleverna på skolorna. Innan studien var vi 

oroliga att vår relation med, och uppfattningar om, pedagogerna och eleverna skulle ha en 

inverkan på våra observationer. Möjligtvis hade det varit bättre för studien om vi hade varit på 

nya platser. Patel och Davidson (2003) menar dock att det är betydligt mer problematiskt att 

observera i en okänd grupp, då det lättare stör gruppens naturliga beteende. Det hade varit 

intressant om observationerna utfördes under en längre period och under olika delar av året 

för att få in så många delar från ämnesplanen som möjligt för att få en så konkret och rättvis 

granskning som möjligt. Tidsramen och omfattningen av vårt arbete gav ingen möjlighet till 

detta. För att få ut det mesta möjliga av våra observationer använde vi kompletterande samtal 

för att vi skulle vi få ut ett bra och tillförlitligt resultat. Vi känner av egna erfarenheter att 

vissa pedagoger kan ha speciella tillvägagångssätt beroende på vad de undervisar utifrån 

styrdokumenten. Vi var nu bara med på en del och genom att vara delaktig under hela året vid 

olika tidpunkter får man in en större spann och fler delar av ämnesplanerna. Det hade också 

varit intressant att ha ett större urval, fler pedagoger. Detta hade även gett studien en större 

tillförlitlighet. I och med att vi endast hade två pedagoger kan resultatet ha blivit en slump 

eller just specifikt för dessa pedagoger. Genom att öka urvalet hade vi därmed säkrare kunna 

fastställa om detta var en unik företeelse.  

 

Det observationsschema som vi använde oss av under observationerna har vi själva skapat 

med inspiration och grund i Stensmos undervisningsteorier och Malténs ledarstilar. Detta kan 

påverka validiteten på vår undersökning. Detta på grund av att vårt observationsschema är ett 

oprövat forskningsmaterial, då vi själva har skapat det. Vi valde ändå att använda det då vi 
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inte hittade något relevant observationsschema att använda. Vi tycker dock att förtjänsterna av 

vårt observationsschema väger tyngre än de negativa delarna. Detta har gjort att vi ändå 

använde oss av schemat. Detta är första gången vi gör ett sådant omfattande och utredande 

arbete med samtal och observationer vilket kan leda till att vi har missat viktig information 

som andra mer meriterade hade sett och använt. Samtalen hade en större central roll än vad vi 

från början planerat. Det hade därmed varit av intresse att använda sig av mer utredande och 

mer omfattande samtal för att öka validiteten för vår forskning. Vi har under arbetets gång 

uppmärksammat att det är svårt att analysera ledarstilar. Vi hade önskat andra metodredskap 

för att öka validitenen för framtida studier. Det finns lite forskning på ämnet ledarstilar, detta 

gör att det är svårt att undersöka och hitta relevant forskning. 

Resultatdiskussion 

Hur pedagoger använder styrdokumenten för sin undervisning är väldigt individuellt och vi 

har genom vår studie observerat två olika pedagoger och deras tillvägagångssätt. Vilken 

ledarstil de anammar hör ofta ihop med deras egen personlighet och deras förhållningssätt 

(Hodges Kulinna & Cotrhan, 2003). Då deras fokusering av delar i styrdokumenten till stor 

del beror på ledarstil och habitus (Stensmo, 2000). Vår tolkning är att de pedagoger vi 

observerande använde Gy11 (Skolverket, 2011)  för att styrka det som utfördes på lektionen. 

När det var något som ansågs mindre roligt för eleverna använde man dessa (Ibid) för 

motivera och förklara varför eleverna borde vara med på lektionen. Om eleverna själva var 

motiverade att delta på lektionen valde pedagogerna många gånger att inte nämna dessa 

(Ibid). Vår slutsats är därmed att om eleverna är med på lektionen och är motiverade nämns 

aldrig Gy 11 (Skolverket, 2011) om de däremot inte vill vara med eller anser att lektionen är 

onödig motiverar pedagogen eleverna med dem.    

 

Vår studie visar att pedagogerna ofta använde sig av ämnesplanerna i planeringen av 

undervisningen och att de också hade andra lektioner bara för att eleverna skulle tycka att 

ämnet var roligt. Pedagogen satte på så sätt en egen prägel på undervisningen genom att 

använda sin egen erfarenhet och sina egna intressen (Stensmo, 2000). Vi kunde genom våra 

observationer se en tydlig uppdelning mellan tråkiga lektioner med mer tydligare koppling till 

styrdokument och de roligare utfyllnadslektionerna, enligt vad pedagogerna anser är roligt 

och viktigt. Detta var också något som framkom till viss del i intervjuerna. 

 

Ledarstilar är som begrepp väldigt flytande då en pedagog väldigt sällan endast hör till en 

kategori utan ofta svävar mellan de olika stilarna beroende på yttre och inre faktorer. Utifrån 

de inledande intervjuerna och de tillhörande observationerna var det svårt att se en specifik 

ledarstil då vi såg drag av ett flertal. Under vissa lektioner kunde pedagogen handla och verka 

som en demokratisk ledare medan under andra lektioner gå över och bli auktoritär. Vi såg att 

det var elevgruppen som var avgörande hur pedagogen agerade, detta var också något som 

Hodges Kulinna och Cotrhan (2003) kom fram till i sina undersökningar. Pedagogernas 

undervisningsmetod varierande mycket utifrån vilken grupp de hade. På så sätt kunde de 

skifta i ledarstil, den demokratiska ledaren kunde gå in i en mer auktoritär ledarstil om det 

krävdes och om pedagogen ansåg att det var det bästa sätta att lära ut (Maltén, 1997; Stensmo, 

2000). 
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Många gånger hade pedagogen gruppen som fokus och valde därmed att inte anpassa efter 

varje elev i lika stor utsträckning. Detta skedde främst i aktiviteter som bollsporter och 

lagspel. De moment som var mer individuella hade även olika alternativ på utförande som var 

mer tydligt anpassat för varje elev. Det vi såg var att de lektionerna med tydlig koppling till 

styrdokumenten var mer individanpassad. Här lade pedagogen ner mer tid på att bedöma varje 

individ och se till dess kunskap och förtrogenhet. Om pedagogerna hade fått ett bättre stöd 

från sin rektor kanske pedagogen hade orkat haft fler genomplanerade lektioner med tydlig 

koppling till ämnesplanen (Li-Fang, 2001). Undervisningen kan byggas på många olika sätt. 

Inget sätt är bättre än det andra om pedagogen har en tydlig koppling till ämnesplanerna. 

Bejaka det livslånga intresset för ämnet idrott och hälsa kan för vissa pedagoger vara lika 

viktigt som ämneskunskap (Shelley, 2005).  

 

Bollsporter ansågs vara roligt för majoriteten av eleverna. Pedagogen använde bollsporter för 

att motivera eleverna till de lektioner som de menade kunde vara tyngre för eleverna. De 

lektionerna med tydligare koppling till styrdokumenten. Shelley (2005) menar att det är 

viktigt att eleverna tycker att idrottsämnet är roligt för att de ska fortsätta vara motiverade och 

stimulerande. Under de roliga lektionerna sågs eleverna mer som en grupp och pedagogen 

lade ner mindre tid på individen för att mer se till det kollektiva: att majoriteten av eleverna 

hade roligt, det flöt på bra och att samarbetet mellan eleverna fungerade. Planeringen inför 

dessa lektioner var minimal och man fick känslan av att pedagogen i stor utsträckning bara 

“kastade in en boll”, (NU03, 2005). Vi tolkar att pedagogerna använder detta upplägg för att 

försöka uppfylla alla delar som Stensmo (2000) belyser och att just motivation är viktigast, 

detta kan då bli ett sätt för pedagogerna att hålla eleverna intresserade och få ett livslångt 

lärande vilket är mycket viktigt (Shelley, 2005). I NU03-rapporten framkom att en av de 

viktigaste lärdomarna pedagogerna kunde ge till eleverna var att det är roligt att röra på sig. 

Dessa roliga lektioner kan vara en del i det livslånga intresset för idrott och hälsa som ämnet 

också ska bidra till. Syftet med de roliga och tråkiga lektionerna styrker vår studie 

(Idrottshögskolan, 2004). Då det framkom att pedagogerna tyckte att det var viktigt att 

eleverna har en positiv känsla kring ämnet idrott och hälsa. Pedagogerna ville att idrottsämnen 

skulle vara roligt och det eleverna tycker är roligt med idrottsämnet är att röra på sig 

(Idrottshögskolan, 2004). På så sätt skiljer sig idrottsämnet från andra ämnen. Elever kände att 

man kan slappna av mer och göra något annat än i "vanliga skolarbeten" (Idrottshögskolan, 

2004). Idrottshögskolan (2004) visar på att de teoretiska idrottslektionerna är de lektioner som 

kopplas till hälsa och de mindre planerade men mer fysiskt aktiva lektionerna kopplas till 

idrott. Detta är även något som vi har uppmärksammat under vår studie då vi såg en tydlig 

skillnad mellan roliga och tråkiga lektioner. Detta var något speciellt framkom i våra 

avslutande intervjuer där pedagogerna utvärderade lektionerna. Då det var vanligt att 

pedagogerna fokuserade på om eleverna ansåg att det var roligt. Om pedagogen såg att de 

hade tråkigt motiverade de ändå lektionen med att eleverna förhoppningsvis lärde sig 

någonting.  

Forskningsfrågor och ledarstilar  

Det var svårt att bedöma vilken ledarstil pedagogerna hade, eftersom det var situationen och 

klassen som styrde pedagogens agerande. Alla Malténs (1997) ledarstilar- den demokratiska, 
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låt gå och den auktoritära ledaren genomsyrade de båda pedagogerna. Vår tolkning var att 

vilken ledarstil som var dominerande i olika situationer berodde på gruppen och lärarens 

personlighet samt hur lektionen var planerad. Vi tycker att detta visar att pedagogerna hade en 

god didaktisk förmåga (Jensen et al., 2011). 

 

I de välplanerade lektionerna med en tydlig koppling till styrdokumenten hade pedagogen en 

mer auktoritär ledarstil. Planeringen var ofta demokratisk med tydliga inslag av elevinflytande 

och eleven fick välja upplägg på uppgiften som skulle utföras. Utförande var däremot mycket 

styrt av pedagogen, gällande tidsrymder, hur uppgiften skulle se ut och planeras samt 

kvaliteten på uppgiften. Under de mindre planerade lektionerna agerande pedagogen 

övergripande som en demokratisk ledare, men med en underliggande ton av en låt gå ledare. 

Dessa lektioner innehöll antingen sådant som pedagogen trodde att eleverna skulle tycka var 

roligt eller sådant som eleverna hade valt och önskat själva. Under lektionerna tyckte 

pedagogen att de var viktigt att eleverna hade roligt, därför fanns det inte några tydliga ramar 

och gränser. Eleverna hade mycket frihet till att påverka dessa lektioner (Idrottshögskolan, 

2004). Fokuseringen på elev/individ under dessa lektioner är därmed väldigt låg och man 

försöker se till vad klassen i stort vill och anser är roligt. Däremot under de mer strukturerade 

och planerade lektionerna utgick pedagogerna i större utsträckning från varje individ då de på 

dessa lektioner försöker se till varje elevs förutsättningar och ge individanpassade upplägg. 

Även om det var svårt att alltid genomföra detta i praktiken såg vi att pedagogerna alltid tog 

hänsyn och tänkte på detta i planeringen. Pedagogerna förklarade sällan vad som krävdes av 

eleverna under lektionen för att uppnå olika betyg, pedagogerna förklarade endast vad som 

skulle göras på lektionen. Pedagogerna hade därmed fokus på utförande och inte förståelse. 

Pedagogerna ville hellre se att eleverna kan utföra något än förstå varför de behöver kunna 

utföra något. På detta sätt har elev dålig insikt i varför denne ska vara delaktig och aktiv på 

lektionen. Detta kan i sin tur leda till eleverna blir omotiverade och att man inte ger sitt bästa 

för man inte vet vad som betygssätts. Istället för att fokusera och anstränga sig för att sedan få 

veta senare att det var på fel del kan det vara lättare att inte anstränga sig alls.    

Didaktiskt perspektiv  

Vi såg att de aldrig var en specifik ledarstil som styrde utan det berodde på klass, personlighet 

och andra omständigheter. Detta var även något som Hodges Kulinna och Cotrhan (2003) 

kom fram till. För även om en ledastil var dominerande för en specifik lektion kunde man ana 

de andra två ledarstilarna. På så sätt kunde pedagogerna vara mer demokratiska ena lektionen 

till att vara starkt auktoritär den andra. Det går därmed inte att säga att pedagogerna har en 

speciell ledarstil utan har drag av alla och väljer den ledarstil som passa bäst i den givna 

situationen (Hodges Kulinna & Cotrhan, 2003). Vi såg att den fysiska aktiviteten var väldigt 

viktigt men att man genom detta berörde andra delar av ämnesplanen som exempelvis 

ergonomi. På många lektioner vi observerade hade pedagogen en koppling till ämnesplanen. 

Detta går emot vad NU03 (2005) säger om hur pedagoger lägger upp sin planering men visar 

ändå på att pedagogerna vill motivera och engagera sina elever (Hein et al., 2012). Man kunde 

dock se att vissa lektioner hade en utformning för att höja motivationen med något roligt, 

även om dessa lektioner hade en mindre koppling till styrdokumenten. 
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Pedagogerna lät aldrig eleverna ta del av kopplingen med ämnesplanen utan berättade för 

eleverna vad som skulle genomföras och hur det skulle genomföras men inte varför, vilket 

även Skolverkets granskning (2010) anser är ett problem eftersom det minskar eleverna 

möjlighet att påverka och för att få en förståelse för hur de bedöms. Vi anser att man kan se en 

koppling till den rådande debatten kring lärarens ökande arbetsbörda (Hedenrud, 2013) Detta 

kanske är ett sätt att hålla en rimlig arbetsbelastning för pedagogen och samtidigt som man 

försöker hålla en rimlig standard på elevers utbildning (Hodges Kulinna & Cotrhan, 2003). 

Genom att fokuserar på vissa lektioner medan man hämtar andan under andra. Med ett sådant 

upplägg kan pedagogen hålla uppe motivationen, kvaliteten och förebygga utbrändhet. Vi 

själva anser att detta upplägg är begripligt. Om man själv inte är motiverad och kan prestera 

på topp kommer det att påverka eleverna negativt (Jensen et al., 2011). På detta sätt kan man 

lägga ner mer energi på vissa lektioner för att verkligen se varje individ. Vi menar att man 

inte har tiden och förutsättningar att göra varje lektion perfekt för undervisning. Genom att 

själv välja bort några kan man därmed hålla standarden uppe på de lektioner som räknas. 

Samtidigt kan de lektioner som man inte har så högt fokus på att hjälpa till att få eleverna att 

tycka mer om idrott. Om man använder sig av elevledda lektioner eller där de själva får vara 

delaktiga i besluten kring lektioner kan man även öka kunskaperna bland eleverna genom 

eleverna (Larson & Bjerg, 2000). Hur undervisningen anpassas till varje individ är väldigt 

olika, pedagogerna planerade ofta för en grupp men utgick från individen. Ibland antogs att 

alla elever ville samma sak men så var inte fallet. Några av de större uppgifterna kunde vara 

mer individanpassande. Pedagogerna har därmed försökt se till att alla eleverna ska tycka att 

uppgifterna är roliga och motiverande där de även försöker ha större koppling till 

ämnesplanen (Shelley, 2005). Medan de lektioner som har mindre koppling har mer 

fokusering på att göra lektionen för majoriteten av eleverna och på så sätt öka motivationen 

att komma till lektionerna (Hodges Kulinna & Cotrhan, 2003). 

Pedagogerna följde båda två styrdokumenten och hade elevernas intresse främst trots att 

vägarna dit var mycket olika. Detta gjorde även att ledarstilarna de utövade skiljde sig åt och 

man kunde dra slutsatsen att även om båda pedagogerna skulle vara med om samma situation 

skulle den dominerande ledarstilen troligtvis inte vara densamma (McNaughton, 2007). 

Ledarstilarna påverkas av dagsformen vilket påverkar kvaliteten på lektionen, det är viktigt att 

vara medveten om detta och motivera pedagogerna genom att ha fungerande arbetslag och 

stöd från rektor och kollegor (Hodges Kulinna & Cotrhan, 2003). Vi tycker att det är viktigt 

att man är medveten om att pedagoger bara är människor, speciellt eftersom arbetet sker i 

interaktion med andra människor.  

I vårt framtida yrke som pedagoger kommer vi ha detta arbete i ryggen och tänka på det när vi 

undervisar. Vi anser att det är viktigt att man är medveten om vad man gör som pedagog, att 

ledarstilarna används på rätt sätt. 
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Fortsatt forskning 

 

Vi skulle vilja göra en större och mer utredande forskning under en längre period för att få ett 

säkrare resultat. Vi menar att man bör observera pedagogen under ett års tid för att få med alla 

bitar och alla årstider. Vi hade också velat studera pedagogerna och hur de planerar och 

resonerar kring undervisningen under en längre period. Vi tycker att de hade varit intressant 

att lägga mer fokus på detta och mindre på att observera lektioner.   
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Datum:                                                    Klockan:                                         Klass: 

Ledarskap Strukturerat Ostrukturerat Anpassat 

Planering  

 

 

 

 

 

Motivation  

 

 

 

 

 

Individualisering  

 

 

 

 

 

Kontroll  

 

 

 

 

 

Gruppering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


