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SAMMANFATTNING 
Syfte 
Syfte med vårt examensarbete har varit att undersöka hur lärarstudenterna vid 

Idrottshögskolan i Stockholm (IH) ser på sin utbildning avseende undervisningsformer i 

relation till ingående ämnes/kursområden och den kommande yrkesrollen.  Ytterligare ett 

syfte har varit att undersöka om de lärare som medverkat i lärarprogrammet har egen 

skolerfarenhet som verksamma lärare i grundskola/gymnasium. 

Metod 

Till grund för vårt examensarbete genomförde vi en litteraturstudie. Genom litteraturstudien 

arbetade vi fram frågor som slutligen blev till fyra intervjuer av IH: s studierektorer. Med stöd 

av intervjuerna utformades en enkät till Lärarprogrammets avgångsstudenter (Julen 2005), 

L4A, L4B och L3K som fick möjlighet att svara på enkäten. Frågorna var lika till alla tre 

studiegrupper (78st studenter). Enkäten innehöll frågor om undervisningsformerna, 

samarbetet mellan lärare, anpassning till studenter i relation till den framtida lärarrollen samt 

utvärderingsförfarandet vid IH. Enkäten bestod av mestadels slutna svarsalternativ. Vi 

skickade även ut en fråga till 54 stycken av IH: s personal. Det vi ville undersöka var om de 

lärare vi mött har arbetat i grundskola/gymnasium. 

Resultat 

En överväldigad majoritet av studenterna är nöjda med innehållet i kurserna. Få studenter 

anser att undervisningen anpassas till de elever som de ska möta i skolan. 

Nästan hälften av studenterna känner inte någon tydlig relation mellan undervisningen vid IH 

och sitt framtida yrke. Lärarstudenterna uppfattar att personalen prioriterar de ingående 

ämnen på ett nästan rakt motsatt sätt än de själva. Studenterna prioriterar pedagogik, medan 

personalen uppfattas prioritera humanbiologi. 

Slutsats 

Planering och organiseringen av den nya lärarutbildningen borde ha föregåtts av omfattande 

gemensamma diskussioner bland IH: s personal. Eftersom utbildningen ännu inte är färdig 

kan diskussionen knappast vara avslutad. Vår undersökning stärks av tidigare undersökningar 

vid högskolan och har en spännvidd på 28 år. Det visar sig att ur vissa synvinklar så har det 

inte skett någon förändring vid IH sedan 1977. Det vi har kommit fram till genom detta arbete 

är att det vid IH måste tydliggöras hur högskolan ska genomföra sitt uppdrag. Vilket synsätt 

har högskolan på studenterna och deras yrkesroll som utbildningen leder till? Därutöver 

behöver IH tydliggöra hur man ser på lärande och undervisningsformer samt kvalitetssäkring 

av lärarprogrammet. 
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”Det är i variationen mästaren framträder” 
 
 

Förord  
 

Ett stort tack till vår handledare Lars Lindqvist och hela familjen Engström för deras tålamod 

med våra tankar och deras sätt att hjälpa oss att hjälpa oss själva. Ett stort tack också till de 

som har ställt upp på intervju, de som har tagit sig tid att fylla i vår för uppsatsen viktiga 

enkät, de som har svarat på våra lite ibland invecklade frågor och framför allt till 

vaktmästarna som är oumbärliga och håller skutan IH flytande på sitt alltid positiva och 

glädjespridande sätt.
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Vi börjar närma oss slutet av vår utbildning vid Idrottshögskolan i Stockholm (IH). Det är 

naturligt att man då börjar reflektera över sin utbildning, vad man lärt sig och hur man ska 

kunna omsätta den nyvunna kunskapen i praktisk handling. 

 

Vi hade höga förväntningar när vi sökte till IH. Äntligen skulle vi få möta de riktiga 

lärarna och pedagogerna och den allra senaste pedagogiken. På våra hemorter 

kommenterade ortsbefolkningen det ungefär så här: ”Ska ni studera vid GIH (det var 

Idrottshögskolans namn före 1992), det må jag säga, gymnastikdirektörer”. 

 

Nu har vi större delen av den förväntade tiden bakom oss och känner oss lite konfunderade. 

Varför diskuterar vi inte pedagogiska tankar mer, eller om hur barnen fungerar i vår 

undervisning. Vår ståndpunkt är att vi allt för ofta känt oss tillbakaflyttade till våra högstadie- 

och gymnasieår. Vi har lärt för stunden och glömt lika fort. Vi vill kunna relatera vår kunskap 

till verkligheten och reflektera över vår kommande roll som lärare.  

 

Vi är några år äldre än många studerande vid IH, och har arbetat innan vi började vår 

utbildning. Det vore önskvärt tycker vi, att alla fick möjlighet att arbeta efter gymnasieskolan 

några år innan högskolan/universitetet tar vid. Allt för att få en egen erfarenhet från 

verkligheten utanför skolans värld. Det skulle göra tror vi, att studenterna får större möjlighet 

att reflektera och framförallt ifrågasätta den kunskap som möjliggörs vid 

högskolan/universiteten. Att man kan sätta in sin kunskap i ett sammanhang, i en framtida 

lärarroll. Fokus i denna uppsats är på den nya lärarutbildningen som startade höstterminen 

2001.Det finns tidigare gjorda utvärderingar vid IH som belyser våra funderingar. Dessa 

utvärderingar har gjorts 19771, 19822 och 19973.  

                                                 
1 Ralph Lindgren och Stina Ljunggren,  Gymnastiklärarkandidatens syn på sin utbildning 1977, Examensarbete 
10 p vid idrottslärarlinjen 1976-1977 på  Gymnastik och idrottshögskolan  i Stockholm (GIH), 1977:ep-c,04( 
Stockholm: GIH 1977).  
2 Stina Ljunggren, Gymnastiklärarkandidatens syn på sin utbildning vt 1982, Rapport vid Gymnastik och 
idrottshögskolan  i Stockholm 1982: ep,04 (Stockholm: GIH 1982) 
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Den problematik som framkommer där känns igen. Man kan också jämföra dem med 

utvärderingar som gjorts på andra håll, vi tänker på Studentspegeln4 och Högskoleverkets 

utvärdering våren 20055. 

1.2 Syfte 
Syfte med vårt examensarbete har varit att undersöka hur lärarstudenterna vid IH ser på sin 

utbildning avseende undervisningsformer i relation till ingående ämnes/kursområden och den 

kommande yrkesrollen.  Ytterligare ett syfte har varit att undersöka om de lärare som 

medverkat i lärarprogrammet har egen skolerfarenhet som verksamma lärare i 

grundskola/gymnasium. 

1.3  Sammanhang i undersökningen 

Vägledning kring undervisningsdidaktiska frågor är intressanta och viktiga så att man likt 

vattnet vid fördämning alltid hittar nya vägar. Vi avser då undervisningsmetodiska 

frågeställningar på ett mer generellt och övergripande, men ej ämnesanknutet, plan. Man 

analyserar undervisning utifrån ett inlärningsperspektiv samt förhållandet mellan 

förutsättningar, metoder och effekter. Med denna undersökning analyseras därvid processen, 

dvs. hur innehållet i lärarutbildningen behandlas och uppfattas av oss studenter och läraren 

samt produkten, dvs. vad undervisningen leder fram till, vilken omvärldsuppfattning, insikt 

och förståelse som blir resultatet. Då skapas stora möjligheter till en meningsfull didaktisk 

helhet av vad- och hur-frågor, av produkt och process, där möjligheten till vägledning att hitta 

en balans mellan ämneskunskap och didaktik kan göra oss till unika lärare i relationen 

undervisning och inlärning i olika situationer. Vi tycker att vid alla inlärningstillfällen ska en 

lärarstudent kunna ställa frågan: Hur ska jag kunna använda den här kunskapen i mitt 

kommande yrke? 6

                                                                                                                                                         
3 Anders Holmér, Idrottslärarkandidaters syn på sin utbildning , enkätundersökning utförd på Idrottshögskolan 
vt-97, Examensarbete 10 p vid  grundskollärarutbildningen vid Idrottshögskolan i Stockholm (IH) 1994-1997: 99 
(Stockholm: IH 1997) 
4Högskoleverket, Studentspegeln , Rapportserie 2002:21, 2003-0612 
<http://web2.hsv.se/publikationer/rapporter/2002/0221R.pdf >(2005-05-05) 
5 Högskoleverket, Rapport som granskar den nya  lärarutbildningen, IH, del 2, s.201-210, 2005-03-25 
<http://web2.hsv.se/publikationer/rapporter/regeringsuppdrag/2005/0517R_2a.pdf> (2005-05-05)             
6Annerstedt, Claes m.fl, Idrottsundervisning, ämnet idrott och hälsas didaktik (Göteborg: Multicare Förlag AB, 
2001).s. 41ff.  
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2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1  Är lärarutbildare lärare? 
Vi har under vår utbildning mött ett antal lärare, forskare och annan personal. En fråga som 

dök upp var om all denna personal har arbetat inom grundskola eller gymnasieskola?  

Vi skickade ut en fråga till 54 stycken av IH:s personal som vi i den nya lärarutbildningen har 

kommit i kontakt med via lektioner, laborationer etc, mellan perioden hösten 2001 fram till 

våren 2005. Det vi ville undersöka var om de lärare vi mött har arbetat i 

grundskola/gymnasium och i så fall hur länge. 

 

Vi ville förankra denna frågeställning genom att referera till Claes Annerstedts och Lars 

Begendahls Attraktiv utbildning (IDP-rapport nummer 2002:08), när det gäller att undersöka 

och skapa en diskussion om att som lärare undervisa kommande lärare utan att själva har 

arbetat i skolan.  

Vi citerar:  
Socialisation är ett viktigt begrepp för läraren. Det inkluderar såväl yttre påverkan som 

individens inre upplevelser av en process. Forskningen har bidragit till en medvetenhet om 

den betydelse lärarens egen socialisationsmässiga bakgrund har i undervisningen och 

uppfostringssituationer.Utbildningen är ett viktigt instrument för samarbetet mellan lärare 

och student i undervisningssituationer. Man lär sig yrkets ”kod” dess sätt att tänka och dess 

etik. Det finns en gemensam ideologi. Viktigt att som idrottslärare inte bara påverkas av sin 

sociala bakgrund utan av sina tidigare idrottsliga erfarenheter, vilket har inflytande på 

värderingar och normer. Socialisationen till läraryrket bör därför diskuteras med referens 

till tidigare erfarenheter, till lärarutbildning och till de första erfarenheterna som färdig 

lärare. 7

 

2.2 Undervisningsformer 
Denna uppsats sätter fokus på undervisningen och dess former, därför är det enligt vår mening 

viktigt att belysa att människor lär sig på olika sätt och med olika inlärningsstilar. I korthet 

innebär teorin om olika inlärningssätt, att var och en av oss har ett primärt system för 

inlärning.8 En del av oss är först och främst visuella och lärandet stimuleras bäst genom 

bilder, medan andra är auditiva och stimuleras bäst genom att höra. En tredje grupp är 

kinestetiska som bäst stimuleras när de får använda kroppen och göra saker och ting. Speciellt 
                                                 
7 Claes Annerstedts, Lars Begendahl, Attraktiv utbildning: en studie av lärarutbildningar i idrott och hälsa,  
IDP-rapport nummer 2002:08, (Göteborg Universitet: Inst. för pedagogik och didaktik)s.21 
8 Rutgel, Ingelman, Upplevelsepedagogik och äventyrsmetodik (Kalmar: Ekerlunds Förlag AB, 1996), s.104 
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denna grupp kan bli understimulerade vid traditionell skolundervisning (med traditionell 

undervisning menar vi aula- eller kateder undervisning). Uppsatsen kommer att sätta fokus på 

två sätt av inlärningsprocesser. Det ena är upplevelsebaserat lärande (UBL) och det andra är 

äventyrsmetodik. Båda dessa hör allt som oftast samman men UBL är det mer övergripande 

begreppet. UBL är enligt Sven-Gunnar Furmark, en process genom vilken deltagaren 

konstruerar kunskaper, färdigheter och värderingar genom direkta upplevelser. UBL omfattar 

en betydligt bredare praktisk tillämpning och kan exempelvis innebära något så allmänt som 

att man utgår från elevernas egna erfarenheter i undervisningen. Äventyrspedagogik är mer 

förknippat med aktiviteter som innebär fysiska utmaningar utomhus. De fyra nyckelorden 

inom UBL är uppleva, reflektera, teoretisera och testa9. Uppsatsen kommer att försöka 

sammanfatta för vad som hänt inom upplevelsebaserat lärande och äventyrsmetodik10. 

Definition på upplevelse enligt Nationalencyklopedin är: en mycket positiv känsla, utvidgat 

om svårigheter eller oanalyserad helhetskänsla.  

 

Vid IH används olika former av undervisningssätt. Processen vad som skall läras in och hur är 

begrepp som anses viktiga för inlärningsprocessen11.  Det är uppsatsens referensram att ur ett 

teoretiskt perspektiv kunna förstå det här att lära sig på olika sätt. Att undervisa, veta vad man 

skall undervisa om och hur detta ska göras, har alltid varit en konst som ofta har ifrågasatts. 

Uppfattningar om undervisning har förändrats genom åren. Detta har gjort att lärare och 

lärarutbildningen också har förändrats. Lärarens centrala uppgift är att undervisa. Uppgiften är 

inte enkel men väl oerhört intressant och stimulerande. Det är viktigt att då välja ett 

pedagogiskt förhållningssätt, dvs. som kommande lärare reflektera över undervisningsläran, 

dvs. mål, innehåll och metoder. Studenter lär sig på olika sätt. Detta har Rutgel Ingelman en 

hel del forskning kring.  

 

Viktigt är då att anpassa undervisningen och dess metoder så att läraren når ut med sitt 

budskap till så många som möjligt. Därför är det en viktig poäng att i undersökningen 

reflektera över olika former av undervisningssätt.12

                                                 
9 Sven-Gunnar Furmark, <sefu@lh.luth.se>Upplevelsebaserat lärande, 2004-12-17 
<http://www.lh.luth.se/sefu/uppl.pdf>  (2005-05-05) 
10 Sven-Gunnar Furmark, Äventyrsmetodik,2004-12-17 < http://www.lh.luth.se/sefu/avp.pdf> (2005-05-05) 
11Q2-kvalitetsutveckling AB, Utbildningsmodell, Klaus Maller,<info@q2ab.se> (2002-02-01) 
<http://www.q2ab.se/files/q2_utbildningsmodell_v1.pdf > (2005-05-05) 
12Ingelman,  s.104ff 
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2.2.1 Historiskt perspektiv av upplevelsebaserat lärande 

En teori som man relaterar till i samband med lärande genom upplevelser är David Kolbs 

modell för upplevelsebaserat lärande (se figur 2). Kolb menar att, utan vägledande teorier och 

principer riskerar idén om lärande baserat på upplevelser och erfarenheter, bli ytterligare en i 

raden av pedagogiska modeflugor. Genom att beskriva en teoretisk grund för lärande genom 

upplevelser och erfarenheter skapas däremot förutsättningar för något mer substantiellt och 

bestående, menar Kolb. 

 

Kolb beskriver i sin teori om lärande med utgångspunkt i intellektuella traditioner och samtida 

forskning inom psykologi och filosofi, framförallt i arbeten av John Dewey13, Kurt Lewin14 

och Jean Piaget15. Gemensamt för dessa är att de beskriver lärandets natur som en 

spänningsladdad och konfliktfylld process.  

 

Dewey, Lewin och Piaget beskriver var och en de konflikter som uppstår mellan motsatta sätt 

att tolka och hantera omvärlden, och hur lärande sker vid lösandet av dessa konflikter. Kolb 

har också inspirerats av Pablo Freire16 och Ivan Illich17, som båda betonar betydelsen av 

dialektiken18 mellan teori och praktik i ett pedagogiskt och politiskt sammanhang. Hos Freire 

framträder lärandeprocessens didaktiska natur i begreppet praxis, som han definierar som 

reflektion och handling i syfte att förändra samhället. 19

2.2.2 Det upplevelsebaserade lärandet är en holistisk (helhet) process 
Lärande genom upplevelser och erfarenheter innebär inte en undervisningsmetod utan ett 

holistiskt koncept som beskriver den centrala processen i människans anpassning till sin 

sociala och fysiska omgivning. Att lära inbegriper hela individens integrerade funktioner, 

tänkande, känslor, varseblivning och beteende. Det upplevelsebaserade lärandet är betydligt 

                                                 
13 John Dewey (1859-1952), amerikansk filosof och reformpedagog, mest känd för begreppet learning by doing, 
den problemlösningsmetod som låter ex studenterna aktivt experimentera sig fram till rätt svar. 
14 Kurt Lewin (1890-1947), tysk-amerikansk psykolog. Lewin arbetade med att kartlägga de krafter som 
bestämmer dynamiken i psykologiska fält och stimulerade därmed den forskning som kom att inta en stor plats i 
1960- och 70-talens psykologi, organisationsteori och socialt arbete. 
15 Jean Piaget (1896-1980), schwezisk psykolog och pedagog, förgrundsgestalt inom de kognitiva psykologin 
(den inriktning inom psykologin som studerar hur människor hanterar information och kunskap).  
16 Paulo Freire (f.1921) brasiliansk pedagog och professor vars verksamhet är känd som medvetandegörande och 
frigörande pedagogik. 
17 Ivan Illich (f.1926), österrikisk-amerikansk författare och samhällskritiker. 
18 Nationalencyklopedin, Dialektik, tänkande och utveckling via motsatser, ett visst tillstånd, tesen, övergår på 
grund av inneboende motsägelser i sin motsats. 
19 David, A Kolb, Experiental learning theory  (New Jersey, Prentice Hall, 1984), Han är psykolog, professor vid 
Harvard University i USA, författare till ett flertal böcker inom organisationspsykologi. 
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bredare än vad man vanligtvis brukar associera med den undervisning som ges i skolan. 

Lärande genom upplevelser och erfarenheter sker i alla mänskliga miljöer, från skolan till 

arbetsplatsen, från forskningslaboratoriet till direktörsrummet, i personliga relationer och i 

mataffären samt den omfattar alla åldersgrupper från barn till åldringar. Därför inkluderar den 

också mer grundläggande begrepp för mänsklig anpassning som kreativitet, problemlösning, 

beslutsfattande och attitydförändring. När lärandet uppfattas som en holistisk 

anpassningsprocess, möjliggörs begreppsliga broar över olika situationer i livet som 

skola, arbete och fritid, och en syn på lärandet som en livslång process.20

2.2.3 Teori om upplevelsebaserat lärande 

Det upplevelsebaserade lärandets teori baseras på antagandet om att idéer formas och 

omformas genom erfarenheter. Man konstruerar kunskap genom erfarenheter, och man testar 

sina kunskaper genom nya upplevelser och erfarenheter. Det innebär att allt lärande är 

”omlärning”. Vi går in i varje lärandesituation med mer eller mindre utvecklade idéer om det 

som vi ska läras oss. Vi är alla psykologer, historiker och atomfysiker. Det är bara det att 

några av våra idéer är förenklade eller felaktiga. All inlärning blir således en process där 

tidigare kunskap kompletteras eller byts ut mot ny kunskap. Inlärning blir mer ”omlärning” än 

”nylärning”. Pedagogens uppgift blir då inte enbart att stödja inlärningen av nya idéer, utan att 

se till att förenklade idéer utvecklas till mer sofistikerade idéer och att felaktiga idéer överges. 

I processen är det viktigt att eleven får ge uttryck för sina ”primitiva” tankar och teorier, 

undersöka och diskutera dessa, för att sedan integrera nya, mer förfinade idéer i sitt 

tankesystem.21 Några frågor man kan ställa sig är: Hur ser det ut vid IH i olika 

undervisningssituationer? Vad får det för konsekvenser för de lärarstuderande i det 

kommande yrket? 

2.2.4 Upplevelseinlärningsmodellen 

Även vid inlärning är det viktigt att inte bara tänka på vad vi lär oss utan även hur vi lär oss. 

En bra inlärningsprocess ger mer bestående resultat. En dålig, där ex. studenterna inte är 

engagerade eller till och med stöts bort av ointresserade lärare eller tråkiga läroböcker, kan ge 

                                                 
20Sven-Gunnar Furmark, Upplevelsebaserat lärande, 2004-12-17< http://www.lh.luth.se/sefu/uppl.pdf>  (2005-
05-05)  s .24-26 
21 Kolb, Upplevelsebaserat lärande, 2004-12-17 <http://www.lh.luth.se/sefu/uppl.pdf> (2005-05-06 ) s. 11  
(Kolb´s teorier genom Jean Piaget, (1896-1980), schwezisk psykolog och pedagog, förgrundsgestalt inom de 
kognitiva psykologin (den inriktning inom psykologin som studerar hur människor hanterar information och 
kunskap). 
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så dåliga resultat att inte mycket sitter kvar, åtminstone inte efter en tid. Varje inlärning 

föregås av upplevelser, vilkas betydelse individen måste utveckla, helst i samspel med andra.  

 

Upplevelsebaserad inlärning grundar sig på den beskrivna modellen. Vi börjar med den 

konkreta upplevelse som beskrivs i figur 1. Deltagarna blir engagerade i en aktivitet, gör 

saker, observerar, ser någonting. Detta är början till processen. Processgenomgången 

förstärker eller modifierar upplevelsen. När man går igenom vad som hänt delar deltagarna 

med sig av sina reaktioner till andra som kanske reagerat på ett helt annat sätt. 

 

Man kan nu börja generalisera och ta reda på hur den nya erfarenheten kan användas nästa 

gång en liknande upplevelse inträffar. Man formar eller är beredd att ta till sig en teori, en bild 

av den verklighet man varit med om. Funderingarna och diskussionerna kan i sin tur ge 

upphov till att man försöker tillämpa teorin, dvs. utveckla ett nytt handlingsmönster. Slutligen 

testar och tillämpar man det nya beteendet i praktiken och får således en ny erfarenhet som 

leder till en konkret upplevelse, och denna modell upprepar sig likt en spiral.22

 
 

 
Figur 1: Modellen visar hur en upplevelse leder till nytt beteende. 

2.2.5 Upplevelsebaserad inlärning och äventyrsmetodik 

En mer holistisk metod är UBL som kan ge fler möjligheter till lärande. Genom denna kan 

man exempelvis använda det visuella lärandet genom att använda en karta, kanske en 

äventyrskarta. Den auditiva lärstilen kan man aktivera genom att berätta en saga. Det 

kinestetiska lärandet stimuleras av rörelseaktiviteter. Genom att rikta sig till individens olika 

                                                 
22Q2-kvalitetsutveckling AB, Utbildningsmodell, Klaus Maller,<info@q2ab.se> (2002-02-09)  
<http://www.q2ab.se/files/q2_utbildningsmodell_v1.pdf > 2005-05-06 
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förmågor kan man säga att UBL innebär ett helhetstänkande när det gäller lärande för såväl 

individ som grupp. Ett sätt att nå ut med kunskapen till fler, utifrån var och ens 

förutsättningar. 

 
Att använda sig av upplevelsebaserad inlärning betyder att det är upplevelsen som är 

inledningen till vårt lärande och underlättar därmed befästandet av kunskap. Som tidigare 

konstateras visar det sig att ju fler sinnen vi aktiverar i inlärningssituationen, desto mer 

kommer vi ihåg. 

 

Det finns många olika inlärningsstilar och de passar varje individ olika bra. Kolb beskriver 

fyra inlärningsstilar i sin bok Experiental learning som är allmänt vedertagna och benämns 

nedan med korta karaktärsdrag:23

• Konkret upplevelse: Känslostyrda, föredrar exakta exempel. Händelser och diskussion. 

Bestämda och personinriktade. 

• Reflekterande observation: Prövande och objektiv. Noggranna observationer, positiv 

till föreläsningar, passiv i diskussioner. 

• Abstrakt tänkande: Lär genom att tänka och analysera. Logiskt/rationellt tänkande. 

Föredrar teori före experiment. 

• Aktivt experimenterande: Litar på experiment. Lär bäst i liten grupp, gillar ej 

föreläsningar. 

 

Kolb menar att människor ofta använder sig av fler än ett sätt vid inlärning, men en av 

inlärningsstilarna är dock mest framträdande. Han anser även för att få mest bestående 

kunskap bör inlärningen starta med den konkreta upplevelsen dvs. någon form av 

upplevelsebaserad inlärning. En annan form kan vara äventyrsbaserat lärande. 
 

Nedanstående definition av äventyrsbaserat lärande är baserad på Furmark och hans bakgrund 

ur ett mer vetenskapligt perspektiv. De äventyrsbaserade lärandet är anpassad till skolans 

verksamhet, från barn till vuxen. Hans ambition har varit att skapa en bred definition, som 

inte bara omfattar ett sätts arbete, utan tvärtom kan den utgöra många olika arbetssätt. 

Definitionen ska heller inte ses som färdig, utan som ett pedagogiskt stöd som kan utvecklas 

och förändras. Följande sex punkter är tillämpning av äventyrspedagogik enligt Furmark:24

                                                 
23 Kolb, pp.98-99 
24Furmark, Äventyrsmetodik,2004-12-17 < http://www.lh.luth.se/sefu/avp.pdf> (2005-05-06) 
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• Undervisningen planeras och genomförs på ett sådant sätt att den personliga förmågan 

att fungera bra i en grupp och gruppens positiva utveckling främjas. 

• Aktiviteterna struktureras så att de ger multipla utmaningar: sociala, fysiska, 

känslomässiga och intellektuella. 

• Aktiviteterna struktureras så att elevernas olika sinnen, förmågor och lärstilar 

engageras. Fysiska/motoriska utmaningar ingår alltid. 

• Aktiviteterna struktureras så att eleverna måste ta hjälp av kamraterna i gruppen. 

Samarbetsinlärning främjas. 

• Aktiviteterna kan genomföras både inomhus och utomhus. 

• Aktiviteterna/äventyrstemat vävs ofta in i en story, som inleder aktiviteten och sätter 

in den i ett sammanhang. 

 

Ett citat från, Miles, J. C / Priest, S. 1990 när det gäller äventyrsmetodik tagit från Furmark´s 

sammanfattning: 
Att använda sig av äventyr i samband med lärande är en relativt ny företeelse inom modern 

undervisning, men på sätt och vis ändå ett gammalt sätt att se på lärande. I många gamla 

kulturer försattes ungdomarna i utmanande situationer genom vilka de skulle lära sig vad livet 

krävde av dem i just det samhället. Idag klarar man den processen i klassrummet, vanligtvis 

genom att använda symboler i böcker och datorer – en process som lär unga människor de 

abstraktionsförmågor de måste kunna i dagens samhälle. Men idag får barn och ungdomar 

sällan uppleva äventyr i skolan. Studenterna testas i traditionella klassrumssituationer och 

bedöms som mer eller mindre dugliga för samhällets krav utifrån detta. Lärande och 

utveckling genom upplevelser och äventyr utanför klassrummet och skola är ett viktigt och 

naturligt komplement till den traditionella klassrumsundervisningen.25

2.2.6 Äventyrets struktur 

Äventyr, enligt Furmark, innebär per definition en viss risktagning och äventyret kan ses som 

en resa där man upplever spännande saker och tuffa utmaningar, ibland även farofyllda 

situationer. Att arbeta med äventyr i skolan innebär att den ”resa” eleverna upplever ska vara 

spännande och full av utmaningar, men att riskmomenten anpassas så att de blir mer 

                                                                                                                                                         
 
25Furmark, Äventyrsmetodik, Miles, J. C / Priest, S. 1990, 2004-12-17 <http://www.lh.luth.se/sefu/avp.pdf, S.2 

 > (2005-05-06)   
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symboliska än reella.  Äventyret kan delas in i fyra faser och det är viktigt att alla fyra faserna 

är med annars blir processen ofullständig och saknar kontinuitet. 

Den tid man ägnar åt varje fas kan variera beroende på den praktiska tillämpningen av 

modellen, dvs. enligt följande fyra punkter: 26

• Separation – När man planerar för ett äventyr eller resa krävs det en hel del 

förberedelser för att lämna hemmets bekvämlighet och trygghet. 

• Upplevelse – När ”resenären” lämnar bekvämlighet och trygga vanor är hon redo 

att möta det nya, det oförutsägbara – hon är beredd att möta äventyret.  

• Återkomst – Att kunna berätta om sina upplevelser är en viktig fas i det 

äventyrsbaserade lärandet. 

• Integrering – Efter att framgångsrikt ha avslutat ett äventyr, och integrerat det i sin 

erfarenhetsvärld, är deltagaren motiverad att anta nästa utmaning och använda sig 

av de gjorda erfarenheterna för att söka nya upplevelser. 

2.3 Process- och inlärningsmodell 
Varje aktivitet i en grupp har två sidor, innehåll (vad som diskuteras, vilka uppgifter som 

löses) och process (hur man diskuterar, hur gruppen löser uppgiften och vilka känslor som 

uppstår). 

Beslut i en grupp fattas på många olika sätt, t ex genom: 

• omröstning, dvs. majoriteten avgör 

• att den kraftfullaste tar befälet och driver igenom sin vilja 

• diskussion till enighet nås 

• lottning  

 

Hur beslutet nås har i de flesta fall stor betydelse för det fortsatta arbetet. Om en stor minoritet 

upplever sig som förlorare kan nästa process påverkas negativt. Om inte konflikterna i 

gruppen är lösta när beslutet har fattas, eller om locket har lagts på i en diskussion för snabbt, 

blir gruppens arbete inte så effektivt som det kunde ha blivit. Har beslutprocessen varit bra, 

dvs. om alla har fått bidra med åsikter och känt sig delaktiga i beslutet, blir gruppens 

                                                 
26 Furmark, Äventyrsmetodik,2004-12-17 < http://www.lh.luth.se/sefu/avp.pdf> (2005-05-06) 
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effektivitet hög. Vilket kan illustreras i följande modell hämtat från Klaus Maller(se figur 

2).27

 

 
Figur 2: Modell för beslutsprocess i en grupp hämtad från Klaus Maller. 

2.4 Forskning  

Den finländske läkaren och hjärnforskaren Matti Bergström har givit ut ett antal böcker om 

hur hjärnan fungerar. Bergström beskriver att hjärnan är uppdelad i en kaosdel och en 

ordningsdel. Båda dessa delar måste få utrymme till att användas inom gruppen och/eller i 

skolan. I Bergströms bok Barnet - den sista slaven, skriver han om hur skolämnet kan delas in 

i tre delar:28

• Kunskapsämnen 

• Energiämnen 

• Värdeämnen 

 

I dagens skola blir värdeämnena för teoretiska och kunskapsinriktade samtidigt som idrotten 

glöms bort. Vilken kunskap är då av värde kan man undra? 

 

Bergström skriver att alla lär sig det som de kan se ett värde i, dvs. kunskapens värdekraft. 

Det som känns viktigt för en vuxen behöver rimligtvis inte kännas som viktigt för ett barn. 

Eftersom barns och ungas värdekraft är så stark, får också kunskap olika värde för dem. 

                                                 
27Q2-kvalitetsutveckling AB, Utbildningsmodell, Klaus Maller,<info@q2ab.se> (2002-02-09)  
<http://www.q2ab.se/files/q2_utbildningsmodell_v1.pdf > 2005-05-06 
28 Matti, Bergström, Barnet, den sista slaven Stockholm (Jönköping: Brain Books,1991) s. 9-17 
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Kunskapens betydelse för en individ beror således på dess värdekraft. Det som människan 

värderar som värdelös kunskap lär de sig inte. Det är bara kunskap med hög värdekraft som 

fastnar i hjärnan och kunskap som väcker individens intresse.29

 

Robert Sylvester skriver i sin bok, En skola för hjärnan genom att avskilja känslan för logik 

och förnuft i klassrummet har vi förenklat skolundervisningen och betygssättningen, men vi 

har också gjort en skillnad mellan två sidor av samma mynt- och därigenom förlorat något 

viktigt. Det är omöjligt att avskilja känslan från livets viktiga aktiviteter.30  

2.4.1 Tidigare undersökningar 

Hur väl kurserna är anpassade till de enskilda lärarstuderandes olika förmågor och behov att 

tillgodogöra sig utbildningen har studerats av lärarstudenter vid IH tidigare. Utvärderingar har 

gjorts vid tre olika tillfällen på hur lärarstuderande vid lärosätet ser på sin utbildning. Den 

första gjordes 1977 av Lindgren och Ljunggren. Uppsatsens syfte var att redovisa hur 

lärarkandidater vid GIH i Stockholm och Örebro värderade sin utbildning vid slutet av den 

fjärde och sista terminen av gymnastiklärarutbildningen. Den andra är en uppföljning av 1977 

års studie, som genomfördes 1982 av Ljunggren. Den sista utvärderingsstudien av 

lärarkandidatens syn på sin utbildning är från år 1997 och författad av Holmer och Johansson.  

2.4.2 Sammanfattning från utvärderingen 1977 

Undersökningens syfte avsågs vara ett bidrag till utvecklingen av gymnastiklärarutbildningen 

i Sverige och utgjorde en del av utvärderingen av den dåvarande lärarutbildningen vid 

Gymnastik- och Idrottshögskolorna i Stockholm respektive Örebro. 

 

Utvärderingen kom fram till att de manliga studenterna var betydligt äldre än de kvinnliga. I 

diskussionen om kompetenskrav för antagning till studier vid GIH framhölls ofta 

undervisningserfarenhet som ett kriterium av gymnastiklärarkåren och lärarkandidaterna. 

Mellan 75 och 90 % av de antagna studenterna hade erfarenhet av ledar- och 

instruktörsverksamhet.  

Studenterna ansåg att fysiologiundervisningen var för omfattande, medan 

pedagogikundervisningen givits för litet utrymme. Utvärderarna konstaterade att 

undervisningspraktiken borde ges mer tid i förhållande till övriga ämnen. Samordningen av de 

                                                 
29 Ibid. s. 15-17  
30 Robert, Sylvester, En skola för hjärnan (Jönköping: Brain Books, 1997)  s. 99 
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olika ämnena var dålig. Drygt 75 % av lärarkandidaterna ansåg att man i liten utsträckning 

lyckats bygga på och hänvisa till moment inom andra ämnen. En klar majoritet av 

lärarkandidaterna ansåg att man endast ”i någon mån” eller ”inte alls” försökt sammanföra 

olika ämnen i utbildningen till en helhet. Av de olika ”kurserna” i utbildningen värderades de 

praktiskt-metodiska ämnena gymnastik, idrott och undervisningspraktik högre än de rent 

teoretiska ämnena.  

 

De olika ämnenas målinriktning var enligt lärarkandidaterna ganska bristfällig. 

Undervisningen låg enligt majoriteten (> 70%) på lagom nivå. Utvärderingen visade att 

praktiktiden var för kort. Lärarkandidaterna önskade bibehålla systemet med varvad 

undervisningspraktik och ämnesmetodik. Lärarkandidaterna ville ha mer förankring till skolan 

i ämnesundervisningen. De ansåg även att möjligheterna var små eller obefintliga när det 

gällde att påverka utbildningsförhållandena. Utvärderingens tolkning är att det därigenom 

uppstod kommunikationsproblem mellan lärare och lärarkandidat. Lärarkandidater med 

tidigare undervisningserfarenhet var mer bestämda på att fortsätta inom läraryrket än 

lärarkandidater utan denna erfarenhet. 

2.4.3 Sammanfattning av utvärderingen 1982 

Den andra uppsatsen som skrevs år 1982 var en uppföljning av den från 1977. I båda 

undersökningarna har Ljunggren varit engagerad. Undersökningens syfte avsågs vara ett 

bidrag till utvecklingen av gymnastiklärarutbildningen i Sverige och utgjorde en del av 

utvärderingen av den dåvarande lärarutbildningen vid Gymnastik- och Idrottshögskolorna i 

Stockholm respektive Örebro. 

 

Den genomfördes i mitten av april år 1982 med de lärarkandidater, som gick sin fjärde och 

sista termin vid GIH. Ljunggren såg att lärarkandidaterna, även de kvinnliga, hade blivit äldre 

än vid utvärderingen 1977. De flesta hade i regel hunnit med att arbeta innan de påbörjade 

sina studier vid GIH. 42 % av de kvinnliga lärarstuderande och 29 % av de manliga 

lärarstuderande hade tjänstgjort mer än ett år på en skola innan studiestart. 80–90 % av 

lärarkandidaterna hade erfarenhet av annan yrkesverksamhet eller föreningsarbete. Kurserna i 

idrott fick flest positiva utlåtandena med tanke på lärarkandidatens framtida lärargärning. 

Utvärderingen visade också att de hade haft stort utbyte av humanbiologi samt medicinsk 

orientering. Lärarkandidaterna var inte lika säkra på att kurserna i de beteendevetenskapliga 

ämnena hade stort värde för det kommande arbetet i skolan. Allra minst utbyte trodde de att 
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de hade av kursen samhällsinriktad praktik. Av de olika kurserna värderades praktiken högst, 

men man saknade en koppling mellan praktiken och de övriga praktisk-pedagogiska ämnena 

(pedagogik och metodik) och anknytningen till skolan respektive samhället utanför skolan.  

Överst på listan över önskade förändringar av utbildningen stod längre praktikperioder och 

förlängd utbildning. Det ansågs också angeläget att höja kraven i de olika kurserna. 

Undervisningen låg på lagom nivå förutom i bollundervisningen där den var för låg. Kraven 

var för låga även i medicinsk orientering, gymnastik och pedagogik. 95 % av 

lärarkandidaterna trodde i slutet av sin utbildning att de ska ägna sig åt läraryrket. 

2.4.4 Sammanfattning av utvärderingen 1997 

Den senaste utvärderingen är från 1997 och är skriven av Holmer och Johansson. 

Undersökningens syfte var att få fram hur avgångsstudenterna vid den dåvarande 

Idrottslärarutbildningen och Grundskollärarutbildningen såg på sin utbildnings kvalité på IH. 

 

Utvärderingen visade att studenterna ville arbeta som lärare efter sin utbildning. De kände sig 

väl förberedda men ansåg sig dock ha kompetensbrister. De tyckte att ämneskompetensen 

bland IHs lärare överlag var goda. Däremot fick pedagogiklärarna och humanbiologilärarna 

låga betyg gällande undervisningskvalitén. Idrottslärarna fick däremot höga betyg. 

Administrationen vid IH fick lågt betyg. Undersökningen visade också på att 

antagningsförfarandet till IH borde bestå av intervjuer, lätta praktiska prov och allmän 

högskolebehörighet. Utvärderingen visade att ettämnes studenterna även hade en önskan om 

att kunna komplettera med ytterligare ett ämne under lärarutbildningen. Det framkom att 

idrottsläraryrket är ett meningsfullt yrke, men uppfattades som underbetalt. 

2.4.5 Sammanfattning av utvärderingarna 

I alla de här examensarbetena fanns det en kritik riktad mot lärarutbildningen vid GIH/ IH. 

Trots att utbildningen hade reviderats kontinuerligt i fråga om innehåll och arbetssätt hade 

lärarstuderande i huvudsak samma önskemål om förändringar år 1997, 1982 och 1977. De 

efterlyste en bättre anknytning av ämnesstudierna, praktiken(hur den är utformad och hur den 

fungerar), metodiken och pedagogiken till den verklighet som råder i skolan och i samhället. 

En fråga som naturligt uppkommer är om det fortfarande förhåller sig så? 
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En förklaring till missnöje med dessa utvärderingar kan kanske förklaras med en teori 

som Arfwedson lägger fram i sin bok Det är inte lärarutbildarnas fel att det alltid har 

funnits missnöje bland de lärarstuderande. Arfwedson menar att:  
 

En huvudorsak torde vara att ett offentligt skolsystem genomgående omges med så stora 

förväntningar och förhoppningar både i officiella sammanhang och vardagsdiskussionen, att 

verkligheten inte rimligen kan tänkas motsvara förväntningarna. En annan orsak är att varje 

medborgare på grundval av egna skolerfarenheter kan identifiera ”missförhållanden” och 

tillkortakommanden i skolan.  

Kravet på att ”lärarutbildningen skall vila på en vetenskaplig grund” medför att lärarna i 

teoriundervisningen i pedagogik tvingas att analysera undervisningsproblemen utan hänsyn till 

kontext. Det innebär att pedagogikundervisningen, inte blir konkret för studenterna. Genom att ge 

studenterna en realistisk uppfattning om undervisningsproblemens komplexa karaktär kan man 

”minska” lärarkandidaters benägenhet att vänta sig (och kräva) att lärarutbildningen ska kunna ge 

enkla och generella lösningar och möjligheter på skolans och undervisningens problem.31

 

3 METOD 
Huvudsakligen har vi fortsatt bygga på vår tidigare B-uppsats som handlade om 

undervisningsformer, då främst av upplevelsebaserad inlärning men också om grupprocesser 

samt processen om hur vi lär. Vårt syfte är att undersöka hur lärarstudenten ser på sin 

utbildning och dess undervisningsformer. För att få en bakgrund till vår undersökning, samt 

erhålla en överblick över tidigare studier av det området som intresserat oss, valde vi att börja 

samla in sådana data som på något sätt redan dokumenterats av andra forskare och tidigare 

utvärderingar vid GIH/IH, 1977, 1982 samt 1997. Dessa utvärderingar återfann vi på IH: s 

bibliotek. Vi har också studerat Högskoleverkets utvärdering från våren 2005 samt 

Studentspegeln från 2001. Vi har använt både kvalitativa och kvantitativa metoder. Fördelar 

med kvantitativa metoder är för det första att man får ett objektivt mått på sannolikheten att de 

slutsatser man kommer fram till är korrekta. För det andra om man i en given situation kan 

välja mellan kvalitativt och kvantitativt perspektiv, så är oftast den sistnämnda betydligt 

enklare och mindre resurskrävande. Vår tanke med den kvalitativa delen av vår studie var att 

intervjuerna skulle ligga till grund för vår enkät och att vi kunde jämföra intervjupersonernas 

ståndpunkt och/eller svar med den kvantitativa delen dvs. studenternas upplevelser av 

intervjupersonernas tankar om utbildningen. Detta kallas en utvärdering och det innebär att 

man jämför sitt resultat mot ett förutbestämt mål (eller mot en jämförelsegrupp). Dels också 

                                                 
31Gerhard, Arfwedson, Det är inte lärarutbildarnas fel (Stockholm: HLS Förlag) s. 17 
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att i den kvalitativa delen försöka förstå, komma nära och få ta del av de styrandes tankar som 

baseras på erfarenheter, men också till helheten. 32  

3.1 Förstudie 

3.1.1 Litteraturstudie 

Som underlag för undersökningen gjordes en litteraturstudie. Litteraturstudiens syfte var att 

för oss ge en utgångspunkt i det fortsatta arbetet, dvs. fördjupa oss i undervisningsformer och 

olika undervisningsteorier. Litteraturen införskaffades vid IH: s bibliotek, Stockholms 

universitetsbibliotek, samt stadsbiblioteket. Vi har även använt oss av internet, se käll- och 

litteratursökning (bilaga 5). Böcker vi använde oss av finns nämnda i bilaga 4. 

  

3.1.2 Intervjustudien till studierektorerna 

När det gäller urvalet för intervjuerna så valde vi studierektorerna som är ansvariga för 

respektive program vid IH. 

 
Vår tanke när det gäller intervjuerna var att få en bild av hur de som programansvariga 

studierektorer talar om undervisningen vid IH. Syftet med intervjuerna var att som en 

förstudie ta reda på vad de olika studierektorerna för de olika programmen har för inställning 

till undervisningen och dess form vid IH, samt huruvida traditionen på IH har betydelse för 

samarbetet lärarna emellan. Denna förstudie skulle ligga till grund för en enkät dvs. utifrån 

studierektorernas svar utforma en enkät till de utvalda studentgrupperna vid den nya 

lärarutbildningen vid IH i Stockholm.  

 

Det finns fyra program (lärarprogrammet, tränarprogrammet, hälsoprogrammet och sport 

managementprogrammet). För varje program återfanns en studierektor. Vid föranmälde och 

samtalade om vårt möte samt vad frågorna i stort skulle komma att handla om. En tid och 

plats bestämdes. Vi informerade studierektorerna om hur vi skulle använda vårt kommande 

material när det gäller det konfidentiella samt hur vi skulle redovisa den. Vi försökte göra 

intervjuerna så lika som möjligt och därmed stärka dess kvalité och undvika felkällor. För att 

vi under intervjun skulle kunna koncentrera oss på själva samtalet valde vi att spela in 

intervjuerna med en diktafon. Efter varje intervju skrev vi ned ordagrant vad som sades vid de 

olika intervjutillfällena, för att kunna bearbeta och analysera intervjuerna. Kassettband och 

                                                 
32 Jan, Trost, Enkätboken ( Lund: Studentlitteratur,andra upplagan 2001) s.17 
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dokumentation av intervjuerna finns förvarade i författarnas ägo. En sammanfattning 

utformades och redovisas i resultatdelen. Den ordagranna versionen finns för djupare analys, i 

författarnas ägo. I presentationerna av de intervjuades svar och citat har talspråk anpassats till 

skriftspråk i detta förekommande fall, men utan att innehåll och mening har förändrats. 

Bandspelarna lånade vi av vaktmästarna och kontrollerade den för att minimera tekniska 

problem. Intervjuerna tog mellan 45 och 90 minuter att genomföra. 

3.1.3 Utskick till lärare/forskare 
Urvalet angående lärar/forskarfrågan var de lärare som vi kommit i kontakt med genom 

undervisning, laborationer etc, mellan perioden hösten 2001 fram till våren 2005. 

 
 
Vi hade en tanke och ville skapa en diskussion kring betydelsen av att som undervisande 

lärare/forskare vid IH själv ha arbetat och verkat i grundskola/gymnasium. Vi skickade ut 

frågan: Har du arbetat i grundskola/gymnasium och i så fall hur länge? Utskicket gjordes via 

mejl. Adresserna fanns på IH:s hemsida.33  

 

3.2 Huvudstudie 

3.2.1  Enkätstudien för lärarstudenter 
Med anledning av att få studenter vistades på IH vid examensarbetets tidpunkt gjordes ett 

urval på de tre studentgrupper som påbörjade sina studier hösten 2001 respektive hösten 2002 

i den nya lärarutbildningen och som har en termin kvar av sin utbildning vid IH. Sammanlagt 

deltog 78 studenter av 80 studenter. Författarna ingick inte i utvärderingen. 

 
En undersökning som görs med enkäter brukar användas när en större mängd data skall 

insamlas. Detta var en sådan undersökning. Man skiljer på helt strukturerade frågor med fasta 

svarsalternativ och ostrukturerade med öppna svarsalternativ34. Vi valde en enkätform med 

hög grad av strukturering, på grund av tidsaspekten och att det är lättare att sammanställa. 

Enkäten gick ut per post och via mejl.  

 

Vid utskicket av enkäten bifogades ett följebrev, ett sk missivbrev, där en beskrivning  av 

undersökningens syfte och val av målgrupp gjordes. Följebrevet innehöll också en försäkran 

                                                 
33Idrottshögskolan i Stockholm,< webbansvarig@ihs.se> 
<http://www.ihs.se/templates/ihsStartPage_Public.aspx?id=96 > (2005-05-25).  
34 Trost, s. 55ff. 
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om att alla svar skulle behandlas anonymt och att inga enskilda svar skulle kunna urskiljas i 

det färdiga arbetet.  

 

Adresser till studenterna fick vi av Elisabeth Feldt vid institutionskansliet på IH och 

mejladresserna återfinns på IH: s hemsida.35  För att komma åt mejladresserna måste man ha 

ett användarnamn och ett lösenord som är anknutet till IH. Alla studenter vid IH har egna 

mejladresser och man kan även skicka ut mejl till hel studentgrupp. Detta gäller endast IH 

studenter. Vi bestämde att vi skulle stoppa inkommande svar efter två veckor. Vi skickade 

även ut en påminnelse efter en och en halv vecka då enbart via mejl. Att diskutera med 

handledaren hur utformningen av enkäten ska se ut är ett måste så att frågorna är relevanta till 

syftet och frågeställningarna samt att svararen uppfattar frågorna på rätt sätt. Därför gjordes 

en pilotstudie på 10 studenter som studerar andra respektive tredje året i den nya 

lärarutbildningen vid IH. Studenterna fyllde i enkäten och kom därefter med frågor och 

synpunkter. Efter detta gjordes vissa mindre justeringar när det gäller enkätens layout. Det 

blev totalt fyra olika utkast innan den slutgiltiga var färdig (Bilaga 3). När vi i enkäten 

använder oss av ordet ”kurs” menar vi momentet i sig. Dvs när det står ”boll” så ska det tolkas 

som alla bollspel. På grund av den mänskliga faktorn så har vi glömt att ställa frågor som 

berör ämnesområde rytmik, rörelse och dans samt den verksamhetsförlagda utbildningen 

(VFU). Vår tolkning genom vår förstudie när det gäller enkäten är att studenterna har 

uppfattat frågorna på rätt sätt. Bearbetning av svaren har skett i excell. Diagrammen används 

för att förtydliga svaren och valdes i samspråk med handledaren. 

 

3.3 Bortfall 

3.3.1 Externt bortfall 
Av utskicket till de 54 lärarna/forskarna på IH inkom 21 svar. Det blir ett bortfall med 61%. 
 
Det skickades ut 78 enkäter. Enkäterna skickades ut via mejl och brev till tre utvalda 

studentgrupper, L4A, L4B och L3K, vid IH. Vi valde att skicka ut på båda sätten för att öka 

möjligheterna till att få tillbaka de flesta. Det kom tillbaka 55 enkäter. Det blir ett bortfall med 

29,5 %. Undersökningen kan vara lite missvisande eftersom alla svar inte skickades tillbaka. 

Anledningen att inte alla enkäter kom tillbaka kan vi bara spekulera i. Den största anledningen 

                                                 
35Idrottshögskolan i Stockholm,< webbansvarig@ihs.se> 
<http://www.ihs.se/templates/ihsStartPage_Public.aspx?id=96 > (2005-05-07). 
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kan vara att alla som fick enkäten också själva var mitt uppe i sitt eget examensarbete 

och/eller  befinner sig på annan ort, och då är svåra att nå. 

3.3.2 Internt bortfall 

Det interna bortfallet redovisar vi inne i materialet i varje figur för sig. Bokstaven n står för 

hur många som svarat på just den frågan. Om en fråga har varit obesvarad eller fel ifylld har 

vi inte kunnat ta med resultatet. 

3.4 Objektivitet 
Under genomförandet av undersökningen och i skrivandet av uppsatsen har det varit vår 

målsättning att behandla all data objektivt. Vi har hela tiden strävat efter att återge 

lärarstudenternas tankar och funderingar på ett objektivt sätt. Det har dock varit svårt att inte 

lägga egna värderingar i frågorna i enkäten samt tolkningen av data, med tanke på att vi själva 

är engagerade i ämnet samt också tillhör gruppen lärarstudenter vid IH under samma period. 

3.5 Vad betyder begreppen reliabilitet och validitet? 
Validitet avser att man mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att 

man mäter på ett tillförlitligt sätt. Man bör alltid sträva efter hög validitet och reliabilitet. 

Validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle. För att enkelt förstå begreppet 

validitet kan vi jämföra med exempelvis kreditkort eller busskort. De är giltiga i vissa 

situationer men inte i andra. Man kan använda busskortet för betalning när man ska åka på en 

buss men inte som betalningssätt med en taxiresa. Ibland finns det t.o.m. ett datum då 

giltigheten upphör. Inom forskning handlar validitet om att kunna ange i vilken situation och 

för vilken population resultaten är giltiga. Reliabilitet handlar om pålitlighet. Kan jag lita på 

en reparatör som lagar min bil? Vad kan hända om bilreparatören inte är pålitlig? Vilka beslut 

kan fattas om de baseras på mätningar som man inte kan lita på? 

 

 Följande två regler är bra att komma ihåg: 

• Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. 

• Hög validitet förutsätter hög reliabilitet. 36 

                                                 
36  Ibid. 
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3.5.1  Reliabilitet och validitet 
Ännu ett skäl till varför vi valde en hög strukturering av enkäten var att det är lättare att 

säkerhetsställa reliabiliteten till fullo. Enkäten tar inte så lång tid att fylla i och det kan öka 

trovärdigheten i och med att man inte känner av att man behöver skynda igenom enkäten. Det 

som talar till vår fördel är att försökspersonerna i sammanhanget är en homogen grupp där vi 

som utformare ingår. Alla är studenter från samma högskola och har genomgått samma 

kurser. Det innebär att vi har ”samma kunskaper” inom området för enkäten och förstår 

varandras språk vilket till viss del bör minska missuppfattningar. Att se till att varje fråga 

motsvarar syfte och frågeställningar är ett bra sätt att säkerhetsställa validiteten. Vi har strävat 

efter detta.37

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

                                                 
37Ronny, Gunnarsson ,MD PhD, Distriktsläkare/Familjeläkare, Validitet och reliabilitet, 2002-03-13 
<http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm> (2005-05-07) 
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4 RESULTAT 

4.1 Utskick till lärarna 

Vi ställde frågan:  

Har du jobbat i grundskolan eller gymnasium och i så fall hur länge? 

Vi skickade ut frågan till 54 lärare och forskare vilka vi mött under vår utbildning. Det var 

åtta idrottslärare, fem Humaniora/Samhällsvetenskaps (HumSam) lärare samt åtta HB lärare 

som svarade. Vi har valt att dela in lärarna i följande tre kategorier: idrottslärare, HumSam 

samt lärare inom humanbiologiska ämnen (HB). Vi fick in 21 svar, 39 %.  

100%
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Hur många av lärarna som svarade på utskicket 
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HB

 
Figur  3 Andel lärare som arbetat som lärare. 

Samtliga svarande av idrottslärarna och nästan samtliga svarande lärare inom Hum/Sam har 

erfarenheter av grundskola och gymnasieskola. Däremot visar diagrammet att 63 % av HB 

lärarna inte har erfarenheter från skolan. 
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Figur 4 Antal tjänstgöringsår som lärare i grundskola/gymnasium för idrottslärarna. 
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Figur 5 Antal tjänstgöringsår som lärare i grundskola/gymnasium för HumSam lärarna. 
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Figur 6 Antal tjänstgöringsår som lärare i grundskola/gymnasium för humanbiologilärarna. 

4.2 Redovisning av studentenkäter 

Enkätsvaren redovisas genom procentsatser i diagram nedan. Av de 78 utskickade enkäterna 

blev 55 besvarade vilket motsvarar 70,5 procent. Svaren redovisas sammanslaget oberoende 

av kön och klasstillhörighet. På tre av de sjutton frågorna fanns det möjlighet att lämna 

kommentarer. Kommentarerna redovisas i anslutning till gällande fråga. Svaren redovisas i 

kronologisk ordning. Bokstaven n som återfinns till vänster i diagrammen anger hur många 

som svarade på just den frågan. Skulle det vara färre än 55 svarande på en fråga, innebär det 

att frågan har blivit fel ifylld eller inte besvarad alls. Ej redovisad procentsats upp till hundra 
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procent på fråga nio beror på svarsalternativet ”Vet ej”. Detta svarsalternativ innefattas inte i 

figurerna. Internt bortfall kommer att redovisas vid varje fråga. 

 

Fråga 1. 
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Figur 7 Diskussion av undervisning och dess form. 

Som framgår av figur 7 är det ungefär var fjärde student som uppfattar att Idrottshögskolans 

personal diskuterar undervisningen och dess former.  

 

Fråga 2. 

27% 20%

53%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

n=55

Ja, i hög
grad eller i
viss mån

Varken ja
eller nej

Nej, inte
direkt eller
absolut inte

Har du via undervisningen uppfattat att det finns någon 
enhetlig policy/plan när det gäller undervisning och dess 

form?

 
Figur 8 Finns det någon enhetlig policy/plan på skolan. 

Ingen enhetlig policy eller plan tycks uppfattas av drygt hälften av studenterna. 
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Fråga 3. 
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Figur 9 Rangordning av HB, Pedagogik och idrottslära för framtida lärarroll. 

Som framgår av figur 9 rangordnar ungefär två tredjedelar av studenterna pedagogikämnet 

som viktigast utifrån betydelsen för den framtida lärarrollen. 

 

Fråga 4. 
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Figur 10 Rangordning av status i tre olika ämnesområde. 

Studenterna uppfattar att lärarna gör den rakt motsatta prioriteringen än vad de själva gör. 
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Fråga 5. 
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Figur 11 Uppfattning av samarbete mellan lärare vid IH. 

Som framgår av figur 11 ovan uppfattar drygt hälften av studenterna att samarbetet mellan 

lärarna är dåligt till mycket dåligt. 

 
Fråga 6. 
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Figur 12 Kursernas relevans för lärarstudentens framtid. 

Kursernas innehåll uppfattas av mer än hälften av studenterna som relevanta eller mycket 

relevanta för framtida jobb. Sju procent tycks vara direkt missnöjda med kurserna. 
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Fråga 7. 
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Figur 13 Upplevelsen av anpassningen till barnen i undervisningen. 

När det gäller hur undervisningen anpassas till skolans elever tycks studenterna vara delade på 

tre lika stora grupper. Möjligtvis kan det bero på att studenterna uppfattar att det varierar från 

ämne till ämne. 

Följande kommentarer återfinns gällande den föregående frågan: 

• Anpassningen är bra inom idrottslära och pedagogik, men sämre inom humanbiologin. 

• Det mesta vi lär oss är ju teknik och regler, mycket lite pedagogiska vägar eller 

anpassning till barn i olika åldrar. 

• I vissa ämnen är det bra, men i många ämnen lär vi för oss själva och inte hur man ska 

lära ut det till barnen. 

• I vissa kurser jättebra och i andra sämre. 

• Vi har mycket saker som fokuserar på vår egen prestation. 

• Vissa lärare belyser anpassningen väldigt bra, andra nämner den inte. 

• Det är ytterligheter lärare emellan. En del är bra pedagoger och de får tyvärr för lite 

utrymme. De som inte vill lära ut utan bara forska, låt dem forska och inte ha 

undervisning för de tycker ändå inte det är intressant. 

• Vissa kurser har anpassningen varit mycket bra, i andra obefintlig. I många av de 

praktiska kurserna har den varit mycket bra. 

• Anpassningen har varit bra i grundkurserna, saknar kopplingen i fortsättningskurserna 

men även i de teoretiska kurserna där det skulle kunna behövas. 

• Man fokuserar tyvärr för mycket på oss. Att vi ska gå vidare och bli forskare och inte 

idrottslärare. 
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• Undervisningen är inriktad på att lära oss t.ex. gymnastik, bollspel och inte på att lära 

oss att lära ut. 

 

Fråga 8. 
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Figur 14 Undervisningsformernas relevans till den framtida lärarrollen. 

I figur 14 framkommer att nästan hälften av studenterna upplever att de inte riktigt vet om 

undervisningsformerna relaterar till sitt framtida yrke. 12%  tycker inte att det gör det. 

 

Följande kommentarer återfinns gällande den föregående frågan: 

• Mer om läraryrket och mindre i de kringliggande ämnena typ humanbiologi. 

• De praktiska ämnena på IH tycker jag har visat på hur jag som blivande lärare kan 

arbeta pedagogiskt. 

• Vissa ämnen relaterar till verkligheten på ett bra sätt, vissa ämnen inte. 

• Det verkar viktigare att lära sig hur man gör en avancerade växlar i handboll eller 

finter i fotboll vars nivå man ändå inte kommer upp till i skolan än pedagogiska trix 

för att få alla att uppskatta spelet eller variera det för skolan. 

• Det är antingen allt eller inget. I vissa fall skall man vara på elitnivå och i andra fall 

ligger vikten på hur man skall lära sig för att lära ut. Det senare håller jag som 

viktigast med tanke på att det är jag som så småningom ska lära ut till elever. 

• Får uppfattningen att anställda på IH tappat lite av sin verklighetsförankring. 

• De relaterar i de praktiska ämnena. Bra att få pröva att leda men även att få se hur 

andra skulle göra. 

• Har varierat mycket från olika kurser, hur applicerbar den är på barn. Vissa kurser 

varken bra eller dåligt, vissa kurser dåligt. 
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• Pedagogiken och idrottsläran måste sammanvävas betydligt oftare. Känns som om 

man har kunskap inom idrottslära och pedagogik. 
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Figur 15 Detta innehöll kursen för studenterna. 

Som framgår av kursen i näringslära så har faktaförmedlingen slagit väl ut och studenterna 

anser sig kunna använda sin kunskap. 

 

Fråga 9. 
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Figur 16 Detta innehöll kursen för studenterna. 

I figuren kan man utläsa att studenterna upplever att de inte kan förmedla faktakunskaperna. 
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Fråga 9. 
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Figur 17 Detta innehöll kursen för studenterna. 
Hälften av studenterna anser sig inte kunna ämnet. 
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Figur 18 Detta innehöll kursen för studenterna. 

28 % av studenterna upplever att de har goda kunskaper i idrottshistoria. 
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Fråga 9. 
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Figur 19 Detta innehöll kursen för studenterna. 

80 procent av studenterna känner sig förtrogna i ämnet idrottspedagogik. 
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Figur 20 Detta innehöll kursen för studenterna. 

Som framgår av figur 20 så anser nästan alla avgångsstudenter sig kunna förmedla kunskaper 
i boll till sina blivande elever. 
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Figur 21 Detta innehöll kursen för studenterna.  

Figur 21 visar att 31% upplever att kursen inte innehållit faktakunskap men ändå har över 

90% lärt sig och kan idag lära andra. 
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Figur 22 Detta innehöll kursen för studenterna. 

Figur 22 visar att studenterna känner sig trygga i friluftsliv. 
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Fråga 10. 
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Figur 23 Dominans av olika undervisningsformer i biomekanik, pedagogik och idrottslära. 

Inom pedagogiken används mer än ett forum av undervisningsform, men seminarier och 

grupparbeten verkar dominera. 
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Figur 24 Idrottslärarnas undervisningskvalitet och ämneskompetens. 

87 respektive 92 % av studenterna anser att idrottslärarna undervisningskvalitet och 

ämneskompetens är bra till mycket bra.  

 

 

 

 

 

 

 

 36



 

Fråga 11. 
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Figur 25 Pedagogiklärarnas undervisningskvalitet och ämneskompetens. 
Figur 25 visar att cirka 70 % är nöjda med pedagogiklärarnas undervisningskvalité och 

ämneskunskap men var 5 student tycker det är varken bra eller dåligt. 

 
Fråga 11. 
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Figur 26 HB-lärarnas undervisningskvalitet och ämneskompetens. 

94 % av studenterna anser att HB-lärarnas ämneskompetens är mycket bra. Samtidigt som 

30% upplever undervisningskvalitén som bra. 
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Fråga 12. 
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Figur 27 Förekomst av enkättrötthet. 

Som framgår av figur 27 ovan så anser mer än 70 % av studenterna att enkättrötthet 

fortfarande finns. 

 
Fråga 13. 
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Figur 28 Leder enkätutvärderingarna till förändring. 

När det gäller enkätutvärdering så tycker 2/3 av avgångsstudenterna att det inte leder till 

förändring. 
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Fråga 14. 
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Figur 29 Behövs det en avtalad tid för utvärderingarna. 

Figur 29 visar att 84 % anser det viktigt att avsätta tid när det gäller utvärderingar. 

 
Fråga 15. 

25%

71%

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

n=55

Ja och ja i
hög grad

Nej och
nej inte
direkt

Vet ej

Anser du att du har haft möjlighet att påverka 
utbildningsformerna vid IH?

 
Figur 30 Påverkan av utbildningsformerna vid IH. 

¼ av avgångsstudenterna anser sig haft möjlighet att påverka utbildningsformerna vid IH. 
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Fråga 16. 
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Figur 31 Är seminarieform ett sätt för utvärdering. 

Figur 31 ovan visar att studenten i 8 fall av 10 tycks anse att det finns andra sätt för 

utvärderingar.  

 
Fråga 17. 
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Figur 32 Är tiden av vikt vid utvärderingar. 

När det gäller val av tidpunkt för utvärderingar så anser 93 % av studenterna att detta är 

viktigt. 

 40



 

Följande kommentarer återfinns gällande den föregående frågan: 

• Det är väldigt svårt att komma ihåg alla olika föreläsare och böcker mm. Vi borde 

utvärdera kurserna lite oftare under kursens gång. 

• Det trista är att väldigt många har väldigt mycket åsikter, men när det kommer till att 

uttrycka dem skiter man i det. Sen så undrar man om gamla utvärderingar tas på allvar 

eftersom det verkar vara samma saker som folk är kritiska till år efter år. 

• När man ska fylla i på övertid eller fritid blir det lätt att man gärna kryssar i lite 

hursomhelst utan att tänka efter. 

• Många faktorer kan påverka resultatet av utvärderingen. Att få avsatt tid för att 

utvärdera kan minimera risken att enkäten bara fylls i utan närmare eftertanke. Lika 

viktig är tidpunkten då enkäten delas ut, fel tillfälle kan ge ett felaktigt resultat. 

• Ja, en utvärdering av en kurs skulle man egentligen få i början av en kurs så att man 

inte glömde bort de saker man ville säga under kursens gång, vilket ofta är fallet. 

• Kursen bör vara avslutad och det är viktigt att alla är närvarande och ej stressade för 

att de ska vara rätt ifyllda. 

 

4.3 Summering av resultaten 

Här sammanfattas vårt resultat av enkäten i punktform. 

 

• Var tredje student uppskattar att det inte finns någon diskussion bland personal vid IH 

när det gäller undervisningen och dess form. 

• Studenterna uppfattar att personalen prioriterar de ingående ämnen på ett nästan rakt 

motsatt sätt än de själva. Studenterna prioriterar pedagogik, medan personalen 

uppfattas prioritera humanbiologi. 

• En överväldigad majoritet av studenterna är nöjda med innehållet i kurserna. 

• 36% av studenterna anser att undervisningen anpassas till skolans elever. 

• Nästan hälften av studenterna känner inte av någon tydlig relation i undervisningen till 

sitt framtida yrke. 

• När det gäller momenten i biomekanik, fysiologi och idrottshistoria så sker ofta 

faktaförmedlingen i storföreläsning och undervisningskvalitén upplevs bristande. Till 

skillnad mot idrottslära; gymnastik, boll och friluftsliv, där undervisningsformen 

varierar och undervisningskvalitén upplevs som god. 
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• Däremot inte sagt att storföreläsningar inte är en bra undervisningsform. Figur 

nummer 15 när det gäller näringslära visar detta. 

• De lärarstuderande upplever att inom idrottslära, pedagogik och humanbiologi är 

ämneskompetensen hos lärarna tillfredsställande. Men undervisningskvalitén i 

humanbiologi är bristande. 

• Enkätutvärderingarna vid IH fungerar inte tillfredsställande. Vid förändring bör man 

tänka på tidsaspekt och form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 42



 

5 DISKUSSION 

 
I detta avsnitt diskuteras våra resultat i förhållande till bakgrund, tidigare forskning samt våra 

egna tolkningar och synpunkter. 

Syfte med vårt examensarbete har varit att undersöka hur lärarstudenterna IH ser på sin 

utbildning avseende undervisningsformer i relation till ingående ämnes/kursområden och den 

kommande yrkesrollen.  Ytterligare ett syfte har varit att undersöka om de lärare som 

medverkat i lärarprogrammet har egen skolerfarenhet som verksamma lärare i 

grundskola/gymnasium. 

 

De resultat som presenteras i denna undersökning kan tolkas som kritiska reflektioner över 

brister kring intentioner och genomförande när det gäller den nya lärarutbildningen och dess 

undervisningsformer vid IH. Den kan emellertid också betraktas som en värdefull analys över 

sakernas tillstånd som möjliggör förbättring och utveckling av verksamheten. I det här fallet 

kanske när det gäller kontakten, lärare, student och omvärld. Förhoppningen från vår sida är 

att studien och dess tolkning ska fungera som diskussionsunderlag för framtida utbildningar 

vid IH. 

 

Det är vår förhoppning att uppsatsens resultat bidragit till att öka läsarens förståelse för 

gruppens dynamik, för vikten av de olika undervisningsformerna och att presenterade teorier 

och begrepp skall bli användbara redskap för att förebygga och bearbeta samarbetsproblem, 

låsningar och konflikter när det gäller undervisningen vid IH. Att studenter, forskare, lärare 

och övrig personal vid IH är införstådda med att möta behov från varandra och framförallt 

omvärlden samt att söka balans mellan de olika behoven. 

 

I de tre tidigare utvärderingar som gjordes 1977, 1982 och 1997 av de olika 

lärarutbildningarna är det mest påfallande att lärarstudenterna för fram samma synpunkter på 

lärarutbildningen under alla åren. En slutsats att dra vore att IH inte tagit särskilt stort intryck 

från dessa utvärderingar. Vår egen utvärdering tyder på att det finns ett missnöje bland 

studenterna till att kunna relatera utbildningen till vårt kommande yrke. Vi skulle vilja se en 

utveckling av gemenskap i utbildningen där lärare och studenter känner samhörighet, ser sig 

själva som medlemmar med rättigheter och skyldigheter, styrkor och svagheter. Där 

lärarstudenten lär sig att agera ansvarsfullt, med hänsyn till sitt eget och gruppens bästa. Detta 

med tanke på det egna agerandet i förhållande till de kommande eleverna så att vi kan hjälpa 
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dem att använda sin kunskap med vishet. Med detta resonemang bör vi ta frågorna ett och fem 

i enkäten till beaktning. De avsåg i vilken omfattning lärarstudenterna uppfattade att skolans 

personal diskuterar undervisningen och dess form samt hur de uppfattade samarbetet mellan 

lärarna vid IH.  Bara var fjärde student uppfattade att det fanns ett samarbete och nästan två 

fjärdedelar uppfattade samarbetet som dåligt. Implementeringen, genomförandet, av den nya 

lärarutbildningen borde rimligtvis innebära ett ökande samarbete mellan lärarna vid IH, men 

detta tycks inte ha fått något genomslag hos lärarstudenterna. Detta samarbete i sin tur borde 

ha lett till att frågan om IH: s undervisningsformer kommit upp på dagordningen. Man bör ha 

i åtanke att lärarstudenterna är överlag nöjda med innehållet i undervisningen, men är starkt 

kritiska till hur undervisningen utformas. Lärarstudenterna vid IH vill ha mer varierade 

undervisningsformer. Det framkom även i en utvärdering som gjordes på den treåriga gamla 

Idrottslärarutbildningen år 2000 av Leif Strand. Vidare i utvärderingen sammanfattades det att 

många lärare förvisso är kunniga men opedagogiska och att en bättre kommunikation 

efterlyses.38

 

Undersökningen vid den gamla lärarutbildningen gjordes år 2000, vilket är fem år sedan. 

Mycket verkar dock inte ha förändrats eftersom liknande resultat framkommer i vår studie. 

För att i vår utvärdering tydliggöra hur lärarstudenterna upplever sin relation till sitt 

kommande yrke belyser vi återigen fråga åtta som avsåg hur studenterna upplevde att 

undervisningsformerna vid IH relaterar till deras framtida lärarroll i skolan. 

 

Nästan hälften av lärarstudenterna upplevde att de inte riktigt visste om 

undervisningsformerna relaterade till deras framtida yrke. 12 % tyckte inte att det gjorde det. 

Förmedling av kunskap i varierad undervisningsform tror vi ökar möjligheterna att nå ut till 

fler. I bakgrunden har vi belyst upplevelsebaserat lärande samt äventyrsmetodik. Vi menar att 

användningen av dessa skulle kunna vara ett sätt att variera undervisningsformerna vid IH. 

Genom att rikta sig till gruppens olika förmågor kan man säga att upplevelsebaserat lärande 

samt äventyrsmetodik innebär ett helhetstänkande när det gäller lärande.39 Vidare skulle det 

kunna vara ett sätt att förena teori och praktik. Det teoretiska måste få fotfäste i verkligheten 

och det kan ske genom att tillämpa de teoretiska kunskaperna i upplevelsebaserade 

övningar/lektioner. Övningarna/lektionerna i sig ger inte bara färdighet utan de gör också 

                                                 
38 Leif, Strand, Utvärdering 2000 Idrottslärarutbildningen 120 p (Stockholm: Idrottshögskolan, 2000), s. 7 
39Rutgel, Ingelman, Upplevelsepedagogik och äventyrsmetodik (Kalmar: Ekerlunds Förlag AB, 1996), s.104 
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teorierna till meningsfullt värde i nuet. Genom användningen av dessa metoder skulle IH: s 

lärarutbildning kunna förändras i den riktning som vår utvärdering visar att lärarstudenterna 

önskar. 

Vår tolkning av resultatet angående storföreläsningar är att de påminner mest om långa 

monologer och uppfattas som särskilt negativt. Vad betyder utformningen av den 

undervisning som de blivande lärarna får under sin utbildning? Om undervisningen domineras 

av storföreläsningar kan man då få studenterna intresserade av att i sin kommande yrkesroll 

utveckla alternativa sätt att lära sig? Vad betyder det vid själva inlärningstillfället att IH´s 

lärare kan sakna egen erfarenhet från arbete i skolan?  Kan det vara så att forskare bedriver 

undervisning på ett sätt som tyder på att de inte tagit intryck av den egna forskningen? Den 

forskning som sägs vara så viktig tycks inte alltid leda till att forskaren märkbart påverkas i 

sin egen undervisning?  

 

Undervisningens syfte begränsas om vi ser till vad Kolb visat i sina undersökningar om 

inlärningsstilar. Vi ställde oss frågan om man som lärare/forskare vid IH bör ha en egen 

bakgrund i grundskola/gymnasium. Vi menar att det kan vara av stor betydelse att de som 

förmedlar kunskap också vet hur det fungerar i grundskola/gymnasium. Vi skickade ut just 

den frågan till 54 lärare/forskare vid IH för att jämföra med svaren i vår enkät. Det var 21 som 

svarade. De som arbetade inom idrottslära hade alla arbetat inom grundskola/gymnasium. 

Inom Hum/Sam 80 % samt inom HB bara 37 %.  Lärarstudenterna upplever 

undervisningskvalitén inom HB som låg. Inom Hum/Sam något bättre och inom idrottsläran 

mycket god. Vår tolkning är att förklaringen inte är så enkel, som svaren tyder på, men att 

frågeställningen om vilken roll egen erfarenhet har för lärarutbildarna borde lyftas upp till 

ytan. 

 

Som lärare har man en skyldighet anser vi att analysera vilka konsekvenser undervisningen 

får för studenterna. Det är viktigt att visa på relationen mellan den kunskap som förmedlas i 

samband med utbildningen vid IH och den verklighet som skolans värld utgör. Ge kunskapen 

ett värde i nuet. Vår tolkning av en effektiv lärare är att han eller hon försöker välja 

undervisningsmetoder utifrån syftet med undervisningen, det innehåll som ska behandlas, och 

elevernas olika lärstilar. 
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5.1 Slutsats 
För att skapa ett bra arbetsklimat och en bra relation mellan studenter och personal så bör det 

finnas en ständig kvalitetsdiskussion hos IH-lärarna när det gäller att utveckla undervisning, 

samarbetet mellan lärare och än mer i relationen direkt till vårt framtida yrke. Vi som 

studenter måste också söka en mening med studierna och inte bara vänta på att allt ska 

serveras på ett enkelt sätt, dvs. som student måste jag själv aktivt söka kunskap och 

information om vilken kunskap som erbjuds och omvandla den till min egen kunskap. 

 

Fyra utvärderingar vid IH mellan åren 1977-2005 pekar på att lärarstudenternas frågor när det 

gäller lärarutbildningen är de samma än idag. 

5.2 Svagheter i undersökningen 
Det hade varit önskvärt med en större undersökningsgrupp, ett mindre bortfall samt att 

enkäten även hade innefattat kunskapsområdet rytmik, rörelse och dans samt VFU. 

Bortfallet kan bero på att svarspersonerna också skriver sitt examensarbete. Tolkning av 

enkätfrågor, enkättrötthet och påsklov kan vara andra orsaker till svagheter i undersökningen. 

Vi har hämtat källor från Internet, dessa källor kan vi ej säkerhetsställa. För att säkerhetsställa 

reliabiliteten till fullo borde undersökningen utföras en gång till på samma grupp.  

5.3 Fortsatta studier 
Vi tycker det skulle vara intressant att ta del av en liknande studie i framtiden samt att jämföra 

den med vår undersökning. Detta för att se om förändring har skett när det gäller 

lärarstudentens syn på sin utbildning. En annan vinkling skulle kunna vara att undersöka 

lärarna och deras syn på utbildningen samt deras arbetssituation. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till Idrottshögskolans studierektorer 

 
 

1. Finns det någon uttalad policy/plan eller filosofisk röd tråd inom det pedagogiska 
upplägget vid IH? 

 
 

2. Arbetar ni ämnesintegrerat när det gäller pedagogiken? 
 

 
 

3. Samtalar ni lärare/forskare om anpassningsnivån till studenterna inom de olika 
ämneskategorierna? 

 
 
 

4. Vi har skrivit en B-uppsats om UBL och lärt oss att inlärning och känslor hör ihop 
samt att känslor och minne är kopplade till varandra. Vad tycker du om tanken att 
använda sig mer av UBL inom de teoretiska ämnena vid IH? 

 
 

 
5. Hur viktigt är den pedagogiska delen i lärarutbildningen för vår framtida lärarroll? 
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Redovisning av intervjuer    Bilaga 2 
Sammanfattning av intervjuer med IH: s studierektorer 
 

1. Finns det någon uttalad policy/plan eller filosofisk röd tråd inom det pedagogiska 
upplägget vid IH? 

 
Samtliga svarade att det inte finns någon policy/plan eller röd tråd för det pedagogiska 
upplägget. 
 
2. Arbetar ni ämnesintegrerat när det gäller pedagogiken? 
 
Ett otydligt svar kunde utläsas. Det är ett mål men inte helt uppfyllt. 
 
 
3.  Samtalar ni lärare/forskare om anpassningsnivån till studenterna inom de olika 
ämneskategorierna? 
 
Inget klart svar framkom från respondenterna. 

 
 

4. Vi har skrivit en B-uppsats om UBL och lärt oss att inlärning och känslor hör 
ihop samt att känslor och minne är kopplade till varandra. Vad tycker du om 
tanken att använda sig mer av UBL inom de teoretiska ämnena vid IH? 

 
Respondent 1 svarar:  

”Inom vissa områden där är det knastertorrt, där måste man bara få in vissa saker, 
det är så” 

Respondent 2 svarar:  
”Fungerar säkert utmärkt inom vissa ämnen, men att köra alla ämnen efter UBL 
vore inte högskolemässigt” 

Respondent 3 svarar:  
”Upplevelsebaserat lärande är jättebra, men i balans med teori” 

Respondent 4 svarar:  
”Vet ej” 

 
5. Hur viktigt är den pedagogiska delen i lärarutbildningen för vår framtida lärarroll? 
 
Alla svarande tycker att den pedagogiska delen är viktig. En respondent lyfte fram att ”den 
pedagogiska processen är lång och kräver mognad och eftertanke” 
En annan respondent menade att ”läraryrket bygger på att vara pedagogisk och didaktisk” 
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      Bilaga 3 
 

Missivbrev 
Hej! 
 
Vi, Christer och Fredrik från L4a skriver i detta nu vårt examensarbete. Vi ber er om att ta er 

tid till att fylla i vår enkät. Vårt motiv med enkäten är att undersöka undervisningsformer, 

anpassningsnivå, samarbetet och utvärderingar vid IH, samt vad dessa har för betydelse för 

din framtida roll som lärare. 

Er medverkan och den information ni kan ge oss är oumbärlig för ett tillförlitligt resultat av 

studien. 

I och med att vi själva läser den nya lärarutbildningen så har vi valt att koncentrera vår enkät 

till lärarprogrammet. Svaren kommer inte att kopplas ihop med person utan redovisas i 

tabell/diagramform. På grund av tidsaspekten önskar vi ert svar omgående, antingen  

via e-post eller med bifogat svarskuvert. 

När det gäller e-postsvaret så måste du först fylla i svaren sen spara det på din dator 

(exempelvis på skrivbordet). Svara på mailet, bifoga det sparade svarsdokumentet, skicka 

iväg. 

 

OBS: Svara endast via ett alternativ (post eller mejl). 

 
Vi är oerhört tacksamma för er medverkan som är frivillig. 

 

Christer Haglund   Fredrik Hansson 
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Klass Ålder Kvinna Man Bilaga 4
-21

22-25
26-30
31-35
36-

1. I vilken omfattning uppskattar du att skolans personal diskuterar 
undervisningen och dess form?

Mycket stor omfattning
Stor omfattning
Varken stor eller liten omfattning
Liten omfattning
Ingen omfattning alls

2. Har du via undervisningen uppfattat att det finns någon enhetlig policy/plan när 
det gäller undervisningen och dess form vid IH?

Ja, i hög grad
Ja, i viss mån
Varken ja eller nej
Nej, inte direkt
Absolut inte

3.Hur skulle du rangordna(1,2,3) följande tre 
ämnesområden, Humanbiologi,Pedagogik
och Idrottslära utifrån betydelsen för
din framtida lärarroll?
1=viktigast.

Humanbiologi
Pedagogik
Idrottslära

4. Rangordna vilken status du tror dessa tre ämnen (1,2,3)
 har hos de anställda vid IH?
1= högst status.

Humanbiologi
Pedagogik
Idrottslära



5. Hur uppfattar du samarbetet mellan lärarna vid IH?

Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt

6.Hur relevant med tanke på din framtid/utveckling upplever du att  
 innehållet i kurserna vid IH varit?

Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt

7. Hur upplever du att man i undervisningen belyser anpassningen till barnen?

Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt

Kommentar:

8. Hur upplever du att undervisningsformerna vid IH relaterar till
din framtida lärarroll i skolan?

Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt

Kommentar:



t

t

t

t

t

t

t

t

9. Vad  innehöll kursen för din del?
Näringslära Ja,i hög grad        Ja Nej,inte direk    Nej     Vet ej

Fakta
Lärde mig
Kan idag
Kan lära andra

Biomekanik Ja,i hög grad        Ja Nej,inte direk    Nej     Vet ej

Fakta
Lärde mig
Kan idag
Kan lära andra

Fysiologi Ja,i hög grad        Ja Nej,inte direk    Nej     Vet ej

Fakta
Lärde mig
Kan idag
Kan lära andra

Idrottshistoria Ja,i hög grad        Ja Nej,inte direk    Nej     Vet ej

Fakta
Lärde mig
Kan idag
Kan lära andra

Idrottspedagogik Ja,i hög grad        Ja Nej,inte direk    Nej     Vet ej

Fakta
Lärde mig
Kan idag
Kan lära andra

Boll Ja,i hög grad        Ja Nej,inte direk    Nej     Vet ej

Fakta
Lärde mig
Kan idag
Kan lära andra

Gymnastik Ja,i hög grad        Ja Nej,inte direk    Nej     Vet ej

Fakta
Lärde mig
Kan idag
Kan lära andra

Friluftsliv Ja,i hög grad        Ja Nej,inte direk    Nej     Vet ej

Fakta
Lärde mig
Kan idag



Kan lära andra

10. Vilken undervisningsform anser du har dominerat din utbildning?
Sätt i ETT kryss för varje ämneskategori.

Biomekanik Pedagogik Idrottslära
Aulaföreläsningar
Seminarier
Laborationer
Grupparbeten
Fysiska övningar

11. Om du bortser från eventuella ytterligheter, vad tycker du om IH lärarnas? 

A) undervisningskvalitet B) ämneskompetens

Idrottslärarna Pedagogiklärarna HB-lärarna
A B A B A B

Mycket bra
Bra
Varken bra elller dålig
Dåligt
Mycket dålig

Enligt ”Utvärdering 2000” beskrivs det som orsak till studenternas attityd 
till utvärderingarna att det finns en enkättrötthet, dvs ”inte ett papper till att fylla i” 
uppfattningen att ”det spelar ingen roll vad jag skriver för att det sker
 ingen förändring ändå”.

12. Anser du när det gäller enkättrötthet att det forfarande förhåller sig på det viset?

Ja
Nej 
Vet ej

13. Anser du att enkätutvärderingar leder till förändring?

Ja
Nej
Vet ej

14. Anser du att det behövs en avtalad tid när det gäller utvärderingar?

Ja
Nej, fungerar bra som det är
Vet ej



15. Anser du att du haft möjlighet att påverka  utbildningsformerna vid IH?

Ja, i hög grad
Ja
Nej, inte direkt
Nej
Vet ej

16. Anser du att seminarieform är ett sätt för utvärderingar?

Ja
Nej
Vet ej

17. Anser du att val av tidpunkt är viktig för utvärderingar?

Ja i hög grad
Nej inte alls
Vet ej

Kommentar:

Vänligen skicka eller e-posta snarast
OBS: Svara endast via ett alternativ(post eller mejl)

TACK för din medverkan !

Christer & Fredrik



 

 
      Bilaga 5 
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      Bilaga 6 

Käll- och litteratursökning 

Syftet med att vi redovisar käll- och litteratursökning är att du som läsare av detta arbete ska 

kunna återskapa dina sökningar och på så sätt kunna hitta relevanta dokument. 

 

VAD? 

Vilka ämnesord har vi sökt på? 

Vi har sökt på samtliga ord som står vid respektive databas. 

VARFöR? 

Varför har vi valt just dessa ämnesord? Här redogör vi tillvägagångssättet för valda ämnesord. 

Dessa ämnesord har vi valt på grund av att de är centrala sökord för vår undersökning. 

Sökorden som vi anser är relevanta för vår bakgrundsforskning har kommit till kännedom 

genom vår tidigare B-uppsats där ämnet var grupprocesser och upplevelsebaserat lärande. 

Även genom litteraturstudien har vi märkt att dessa sökord återkommer. 

 
HUR? 
 
Hur har vi kombinerat ämnesorden? I vilka databaser har vi sökt? Hur många träffar har vi 

fått? 

 

Databas  Ämnesord    Antal träffar 

 

 

IH Bibliotekskatalog 

  Utvärdering av idrottshögskolan  18

  Pedagogik    429 

  Barns motoriska utveckling  8 

Upplevelsebaserat lärande   2 

Alta Vista   

Barns intelligenser   633 

Barns motoriska utveckling  0 

Didaktik    1 440 000 

Ference Marton   1430 

FIRO    94 000 
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Grupprocesser   2500 

Hjärnan    197 000 

Idrottshögskolan Examensarbete  110 

Inlärning    94 700 

Inlärning och Känslor   2120 

John Dewey    2 330 000 

Kolb    1 530 000 

Känslor    383 000 

Lärprocesser    1 310 000 

Pedagogik    0 

Schutz Will    7 270 000 

Skolans Läroplaner   7070 

Sven-Gunnar Furmark   79 

Undervisningsformer   35 000 

Upplevelsebaserat lärande   0 

Upplevelsebaserad inlärning  709 

Utomhuspedagogik   1490 

Äventyrsmetodik   48 

 

Bibliotek.se 

David Kolb    26 

John Dewey    208 

Ference Marton   75 

Arne Malten    21

 Jan Trost    120

 Will Schutz    9 

Jean Piaget    7 

 

Google 

  Upplevelsebaserat lärande   444 
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