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Abstract
Aim: The aim of this study was from a sociological approach examine differences and similarities
between the students who started the Physical Education Teacher Program at the Swedish School of
Sports and Health Sciences (GIH) in 2008 and 2011.


What background has the GIH-student?



What sport experience has the GIH-student?



What are the student’s perceived knowledge and skills in Physical Education?



What attitude towards the subject Physical Education and the Physical Education Teacher
Program does the GIH-student have?

Method: The method used for this study was a quantitative method and the research was carried out
through a questionnaire. The questionnaire was answered by 100 students who were accepted in 2011
at the Physical Education Teacher Program (GIH).
In 2008, data was collected through the same questionnaire answered by 77 students who started their
education in 2008. The results from the questionnaire conducted in 2008 were compared with the
results conducted in this study. Moreover, the responses were processed in SPSS 19.0 and then
analyzed by Bourdieu's three concepts habitus, capital and field.

Results: The results of the study showed that those students who began the Physical Education
Teacher Program at GIH in 2008 and in 2011 were individuals with great interest in sport. There were
more students in 2011 who grew up in Stockholm and there were also more students with a foreign
background. It was also noted that it has been significantly easier to become accepted to the Physical
Education Teacher Program at GIH in 2011 than in 2008. A lower amount of students had experience
of competition and leadership in sport in 2011. We could also see that the spread of knowledge and
skills related to Physical Education was greater among the students accepted in 2011 than in 2008.
Why the students applied to GIH were because it is situated in Stockholm and because of the good
reputation the school has. However we could see that this good reputation is not that strong reason for
the students in 2011. The majority of the students in both 2008 and 2011 considered that their pupils’
knowledge and skills should be assessed.

Conclusions: A firm conclusion could not be drawn regarding how the increased number of students
who gets accepted to the Physical Education Teacher Program at GIH affects the type of students who
apply to the program. The tendency found was that in 2008 the student groups were more
homogeneous. In both groups there was deficient knowledge in central parts in Physical Education.
Therefore it will be higher requirements on the education to make sure that the knowledge reaches an
acceptable ground level in the end of the education.

Sammanfattning
Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att utifrån ett sociologiskt synsätt
undersöka skillnader och likheter mellan nyantagna idrottslärarstudenter vid GIH år 2008 och
år 2011.


Vad har GIH-studenten för bakgrund?



Vilken idrottserfarenhet har GIH- studenten?



Vilka upplevda kunskaper och färdigheter i idrott och hälsa har GIH- studenten?



Vilken inställning till idrottsämnet och utbildningen har GIH-studenten?

Metod: Den metod vi använde oss av var en kvantitativ metod där data samlades in med hjälp
av en enkät. Enkäten besvarades av nyantagna studenter på lärarprogrammet på GIH år 2011
(100 studenter). Sedan tidigare fanns data insamlat med samma enkät för studenter som
påbörjade utbildningen år 2008 (77 studenter). Svaren bearbetades i SPSS 19.0 och
analyserades sedan utifrån Bourdieus tre begrepp habitus, kapital och fält.
Resultat: Våra resultat visade att de studenter som sökte sig till GIH år 2008 liksom år 2011
var individer med ett stort idrottsintresse. Det var fler som vuxit upp i Stockholmsregionen
och fler med utländsk bakgrund som började år 2011. Det kunde också konstateras att
intagningskraven var betydligt lägre år 2011 än år 2008 och att färre studenter hade tävlingsoch ledarerfarenheter innan utbildningsstart. Vi kunde även se att spridningen var större inom
studentgruppen år 2011 gällande kunskaper och färdigheter inom moment som kan relateras
till ämnet idrott och hälsa. Att studenterna sökte sig till GIH var för att den ligger i Stockholm
och för att skolan ansågs ha ett gott rykte. Dock verkade skolans rykte vara på nedåtgående då
färre svarade att det goda ryktet gjorde att de sökt sig till GIH år 2011. Majoriteten av
studenterna i de båda urvalsgrupperna ansåg att kunskaper och färdigheter i ämnet idrott och
hälsa ska bedömas.
Slutsats: Vi har kommit fram till att det är för tidigt att dra en slutsats om hur det ökade
antalet platser på idrottslärarutbildningen vid GIH påverkat vilka studenter som söker sig hit.
Det kommer därför vara intressant att se vidare undersökningar inom området. Tendenser som
vi dock kunde se var att det var en mer homogen grupp år 2008 i alla avseenden. I båda
studentgrupperna fanns bristande kunskaper vid utbildningens start i centrala områden som
ingår i ämnet idrott och hälsa. Detta kommer ställa höga krav på utbildningen för att
säkerställa en kunskapsmässig grundnivå hos studenterna vid avslutade studier.
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1 Inledning
Vid vårterminens start år 2011 tog Gymnastik- och Idrottshögskolan1 över Stockholms
Universitets idrottslärarstudenter. I och med detta blev GIH ensamt lärosäte i
Stockholmsregionen som utbildar idrottslärarstudenter och platserna till
idrottslärarutbildningen vid GIH ökade från och med höstterminen år 2011 (GIH Stockholm
2011-08-24).

Det har tidigare genomförts studier som undersökt vem den nyantagne studenten vid GIH är
och senast en sådan studie genomfördes var år 2008. Frågan vi ställer oss var om den
nyantagna studentens profil var densamma år 2011 eller om det hade skett någon förändring i
och med ett ökat intag?

Då tidigare forskning säger att de erfarenheter studenten har vid utbildningsstart kanske inte
förändras så mycket under utbildningens gång så var det intressant att ta reda på vilka
kunskaper och förväntningar på idrottsläraryrket de nyantagna studenterna vid GIH hade
(Mattanin & Collier 2003, s.165). Det har även framkommit att idrottslärarens egen
idrottskompetens är viktig för att förstärka dess kompetens och ämnesidentitet (Larsson 2009,
s. 254f). Hade den nyantagna denna breda idrottskompetens vid utbildningens start?

1.1 Bakgrund
1.1.1 Idrottslärarutbildningens historia
I många år fanns det endast ett lärosäte som utbildade idrottslärare i Sverige, nämligen GIH i
Stockholm. GIH i Stockholm är Sveriges och även världens äldsta idrottshögskola. Pehr
Henrik Ling tog initiativet till grundandet av lärosätet, vilket då hette Gymnastiska
Centralinstitutet (GCI) år 1813. År 1966 bytte GCI namn till dagens namn, GIH, vilket sedan
dess har varit skolans namn. Under en kort perioden, 1992- 2005, hette skolan
Idrottshögskolan (IH) (GIH Stockholm 2011-08-23).

GIH tillhörde fram till år 1992 organisatoriskt Lärarhögskolan i Stockholm, men år 1992 blev
skolan en självständig högskola (GIH Stockholm 2011-08-23). Från år 1966 har man också
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kunnat studera till idrottslärare vid GIH i Örebro (GIH Örebro 2011-08-23) och år 1993
startades ytterligare två utbildningar till idrottslärare, dels vid Göteborgs Universitet och dels
vid Umeå Universitet. Mellan åren 1995 och 2011, då nya lärarutbildningen startades, hade
alla högskolor och universitet med examinationsrätt för lärarutbildning rätt att starta
utbildning även för ämnet idrott och hälsa. År 2009 fanns det lärarutbildningar med inriktning
idrott och hälsa på minst 16 lärosäten i Sverige (H Larsson 2009, s. 5). I och med den nya
lärarutbildningen som trädde i kraft hösten år 2011 kan man erhålla lärarexamen i idrott och
hälsa för gymnasiet på följande sex lärosäten: GIH, Göteborgs Universitet, Linnéuniversitet
(Växjö), Malmö Högskola, Umeå universitet och GIH Örebro universitet. Vid dessa lärosäten
samt vid Halmstad Högskola finns även utbildning som berättigar till lärarexamen i idrott och
hälsa för årskurs 7-9 (Högskoleverket 2011-09-21).

1.1.2 Antagningsstatistik vid GIH
GIH har genom åren varit en populär högskola med många sökande per plats. År 2008 fanns
det 90 idrottslärarplatser på GIH att söka till, detta hade till antagningen år 2011 utökats till
145 platser men trots detta antogs bara 135 studenter. År 2008 sökte 158 personer
lärarutbildningen vid GIH i första hand (Årsredovisningen - GIH 2008, s.6) vilket kan
jämföras med år 2011 då 216 personer sökte till GIH:s lärarprogram i första hand (VHS,
2011-09-22). År 2008 var det fem behöriga sökanden per plats på lärarprogrammet
(Årsredovisningen GIH 2008, s.6). Motsvarande siffra för 2011 var sex behöriga sökande per
plats på lärarprogrammet (Verket för högskoleservice 2011-09-22). För att komma in år 2008
krävdes 15,30 i snittbetyg eller 0,60 på högskoleprovet. I och med införandet av den nya
lärarutbildningen fanns det år 2011 tre olika inriktningar på lärarprogrammet på GIH att söka
till. Dessa var:


Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 (60 platser)



Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (60 platser)



Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Specialidrott
(25 platser) (GIH Stockholm 2011-08-24)

Statistik för 2011 visar att det blivit lättare att komma in på GIH då två utav de tre
inriktningarna hade ett lägre snittbetyg och resultat på högskoleprovet. Inriktningen med lägst
antagningskrav var mot arbete i grundskolan åk 7-9 där det krävdes 11,10 i snittbetyg eller
2

0,10 på högskoleprovet. Antagningskravet på inriktningen mot arbete i gymnasieskolan –
specialidrott var 14,55 i snittbetyg eller 0,30 på högskoleprovet . Inriktningen mot arbete i
gymnasieskolan var den inriktning som hade det högsta snittbetyget på 16,6 och även det
högsta resultatet på högskoleprovet på 0,50.

1.1.3 Tidigare kartläggningar av GIH-studenten
År 2005 genomfördes på uppdrag av lärarutbildningsnämnden vid GIH en kartläggning av
GIH-studenten. Syftet var att man skulle utforma ett formulär som skulle kunna diagnostisera
idrottslärarstudenten nationellt för att både kunna se skillnader och likheter mellan olika
studieorter. En annan anledning var att få kunskap om vilka erfarenheter
idrottslärarstudenterna hade med sig in i utbildningen vid studiestart och hur man skulle
kunna göra utbildningen innehållsmässigt bättre. Ett formulär för kartläggningen delades ut
till studenter på GIH som genomfört ett års studier i maj 2005 (Meckbach & Wedman 2007, s.
2). Avsikten efter genomfört arbete år 2005 var att undersökningar skulle genomföras också
vid andra studieorter, som hade lärarutbildningen med ämnesinriktning idrott och hälsa. Det
färdiga mätinstrumentet skulle diagnostisera kunskaper och färdigheter till alla blivande
studenter på lärarutbildningar med inriktning idrott och hälsa (ibid 2007, s.12).

En liknande studie med ett delvis omarbetat frågeformulär genomfördes med de nyantagna
lärarstudenterna på GIH år 2008. Enkäten bestod av tre delar, del 1 berörde bakgrundsfrågor,
del 2 handlade om upplevd hälsa, livsstil och skador och del 3 om idrottserfarenhet, upplevd
idrottskompetens samt inställning till ämnet idrott och hälsa (Brun Sundblad, Meckbach,
Lundvall & Nilsson 2010, s. 4).

1.2 Forskningsläge
Tidigare forskning inom området kommer här att presenteras under rubrikerna Studenten i
Sverige, Idrottslärarstudenten internationellt och Idrottslärarstudenten i Sverige. I den
tidigare forskningen har vi både hittat forskning på studentens/idrottslärarstudentens
demografiska bakgrund samt forskning med syfte att ta reda på vilka motiv och förväntningar
studenterna hade med sitt yrkesval när de startade sin utbildning.

1.2.1 Studenten i Sverige
Läsåret 2009/2010 fanns det 321 000 helårstuderande på Sveriges högskolor och universitet.
Studenter som började studera på högskolan för första gången i och med antagning till
3

universitet terminen 2009/2010 var fler än någonsin. Under första decenniet på 2000-talet har
antalet nybörjarstudenter ökat från 79 000 till 109 000 och åldersgruppen som stod för den
största ökningen var 19-åringarna, alltså de som kom direkt från gymnasieskolan till
högskolan. Medianåldern på studenterna var lägre än tidigare år nämligen 20,2 år. Trots att
det var fler än någonsin som påbörjade en högskoleutbildning var det också klart att alla
grupper i samhället inte lockades. Studenter med utländsk bakgrund var en grupp som
fortfarande var underrepresenterade i högskolan, men som hade ökat det senaste decenniet.
Av nybörjarstudenterna år 2009/2010 hade 17 % av studenterna utländsk bakgrund.
Rapporten visade också att föräldrarnas utbildningsnivå påverkade studenternas val till
högskoleutbildning eller inte. (Högskoleverket 2011, s. 11-18).

1.2.2 Idrottslärarstudenten internationellt
Mattanin och Collier (2003) undersökte motiven till varför tre idrottslärare hade gjort det
yrkesval de gjort och svaren var helt olika. En hade blivit positivt påverkad av sin
idrottstränare och ville på grund av detta skapa en lika bra undervisning för ungdomar som
han själv hade fått. Den andra studenten bestämde sig för att bli idrottslärare eftersom hon
hade negativa erfarenheter av sin egen idrottsundervisning under skolåren. Den tredje
studenten hade påverkats av sin pappa. Även O’Bryants, O’Sullivans och Raudenskys (2000,
s. 182-190) forskning kom fram till samma motiv varför studenterna sökte sig till yrket,
nämligen att idrottslärarstudenterna hade tidigare positiva/negativa möten med lärare eller
personer inom idrotten som motiverat dem till att söka sig till yrket. I flera studier (O’Bryant,
O’Sullivan & Raudensky 2000; O’Sullivan, MacPhail & Tannehill 2007 se Larsson 2009, s.
95) har författarna kunnat urskilja två återkommande trådar till yrkesvalet: studentens genuina
idrottsintresse samt deras intresse att arbeta med barn och ungdomar.

De förväntningar idrottslärarstudenterna hade på läraryrket var att lära elever att förstå och
uppskatta hur viktigt det är med fysisk aktivitet, att kunna bidra till utveckling av elevers
självkänsla, att kunna vara en förebild för elever när det gäller idrott och hälsa och på den
vägen kunna påverka elever till en mer aktiv livsstil (O’Bryant, O’Sullivan & Raudensky
2000, s. 182-190). I studien belyser de också det faktum att i den amerikanska
idrottslärarutbildningen finns det, liksom i den svenska (GIHs årsredovisning 2010, s. 9), en
brist på en studentgrupp med blandad etnicitet (O’Bryant, O’Sullivan & Raudensky 2000, s.
191). Ledarerfarenheter inom idrotten hade de flesta studenterna vilket också angavs som ett
motiv till yrkesvalet (O’Sullivan, MacPhail & Tannehill 2007 se Larsson 2009, s. 95). En
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slutsats som Mattanin och Collier (2003, s.165) drog i sin forskning var att deltagarnas tidiga
erfarenheter var väldigt avgörande för hur man utvecklades under utbildningen samt att
studenterna behöll många av sina övertygelser under utbildningens gång.

Liksom svenska studier visar att föräldrars utbildningsnivå påverkar studentens val att skaffa
sig en högskoleutbildning har även internationell forskning visat att fler som påbörjar
högskolestudier kommer från ett akademiskt hem (Vainienė 2011).

1.2.3 Idrottslärarstudenten i Sverige
H Larssons forskning (2009, s. 12-13 & 34) som har undersökt vilka idrottserfarenheter,
förväntningar på yrkesvalet samt varför studenter påbörjar en idrottslärarutbildning i Sverige
visar att idrottslärarstudenterna hade stora erfarenheter av föreningsidrott både som aktiva och
för flertalet även i en ledarroll. Detta har även internationell forskning visat. Ser man på vad
studenterna varit aktiva inom för idrotter dominerade bollspel men många hade också utövat
andra idrotter. Många av studenterna uppvisade stor förtrogenhet i bollspel, men mindre
förtrogenhet i aktiviteter som gymnastik och dans. Detta visar också Larssons (2009, s. 287)
forskning som menar att rörelserepertoaren för studenterna innan studierna var smal och
innefattade ett fåtal idrotter medan den efter utbildningen hade breddats enligt lärarutbildarna.
Liksom den internationella forskningen visar också svensk forskning (H Larsson 2009, s. 1213; Larsson 2009, s. 284; Larsson 2010, s. 44) att svenska idrottslärarstudenter väljer
utbildning på grund av sitt stora idrottsintresse. Även tidigare erfarenheter, både positiva som
negativa, ses vara en anledning till att studenter söker sig till utbildningen, vilket även
internationell forskning har visat (Larsson 2010, s. 44). Något som värderades högt med
utbildningen av studenterna var att yrket erbjuder en fortsatt aktiv livsstil. De manliga
idrottslärarstudenterna hade valt utbildningen primärt för att det var en idrottsutbildning
medan kvinnliga studenter i större utsträckning hade valt utbildningen för att det var en
lärarutbildning (Larsson 2009, s. 285-286). Att studenterna i första hand hade valt en
idrottsutbildning snarare än en lärarutbildning uppmärksammas även i Larssons (2010, s. 47)
forskning.

Många av studenterna förväntade sig inte några hårda studier utan en utbildning med mycket
praktisk och rolig idrottsutövning (Larsson 2009, s. 285-286). Förväntningar på yrket som
återkom i den svenska forskningen var en önskan om att skapa ett idrottsintresse hos eleverna
samt en önskan om att utveckla elevernas fysiska förmåga (H Larsson 2009, s. 12-13). Hur
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man enligt studenterna definierade en duktig idrottslärare var att denne skulle vara engagerad
och intresserad av idrott samt ha kunskaper inom många områden (ibid, s. 32).

1.2.4 Sammanfattning forskningsläge
Både svenska och internationella studier har kommit fram till att det var studentens eget
idrottsintresse som i första hand påverkade studentens val av utbildning till lärare i idrott och
hälsa. Även egna erfarenheter, både positiva och negativa, av idrott och hälsa under egen
skoltid låg bakom valet av utbildning. Att få arbeta med barn och ungdomar var också ett skäl
till valet av utbildning, vilket i större grad kvinnorna uppgav. Männen sökte däremot till en
idrottslärarutbildning i första hand för att det var en idrottsutbildning. Det finns forskning som
visar att studenterna behöll många av sina övertygelser under utbildningens gång (Mattanin &
Collier 2003, s.165) och därför är det intressant att genomföra vår studie för att se vilka
övertygelser och förväntningar studenterna har när de kommer till GIH. I O’Bryants studie
(2000) samt i GIH:s årsredovisning påpekades det faktum att den amerikanska och svenska
idrottslärarutbildningen bedrevs med en studentgrupp med brist på blandad etnicitet.
Idrottslärarstudenten som började på utbildningen hade en smal idrottserfarenhet vilket både
Larsson (2009) och Larsson (2010) visar.

1.3 Teoretisk utgångspunkt
Den teori vi valt att utgå ifrån för att analysera och tolka våra resultat är Pierre Bourdieus
teori som utgår från begreppen habitus, fält och kapital. Det är en sociologisk teori som är
uppbyggd på tron om att den sociala verkligheten ständigt är i förändring (Månsson 2007, s.
411).

Bourdieu menar att alla människor har något han kallar för habitus vilket innebär en individs
handlingsmönster. Grunden till en individs habitus utformas framförallt under uppväxten.
Beroende på tidiga sociala upplevelser från barndomen har individer olika förutsättningar för
att tillgodogöra sig ny kunskap i nya sammanhang (Månsson 2007, s. 407). Habitus påverkar
tankar, handlingar och värderingar hos individen. En persons habitus kan påverkas av
individens egen livsstil liksom hon kan påverka samhället med sitt habitus. Under en livstid
möter en individ många olika sociala miljöer. Genom dessa möten tillägnar sig individen
olika strategier att handla i dessa olika miljöer (Månsson 2007, s. 406f).
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Samtidigt menar Bourdieu att habitus inte riktigt kan likställas med vana då dessa begrepp
skiljer sig åt speciellt på en punkt. Skillnaden ligger i att habitus är något som man förvärvar
genom tidigare erfarenheter och som omedvetet förkroppsligas hos personen. Habitus kan
därför utåt sett tyckas vara något som är medfött men Bourdieu menar att det snarare är ett
kapital av erfarenheter som personen besitter och handlar utifrån. Tidigare erfarenheter
påverkar var persons habitus, dock påverkas personers habitus på skilda sätt i och med att
personer upplever och erfar situationer olika beroende på sitt tidigare habitus. Habitus är
något som genom omvärlden och dess situationer kan ändras genom livet (Bourdieu, 1984,
s.148).

Kapital innebär de tillgångar en individ har i form av erfarenheter, relationer och ekonomi.
Kapital finns i flera former; socialt, kulturellt, symboliskt och ekonomiskt.


Det sociala kapitalet kan förklaras som det som individen har i form av sina sociala
kontakter.



Det kulturella kapitalet uttrycks i den kunskapstillgång individen tillägnar sig genom
utbildning.



Det symboliska kapitalet förklaras av Bourdieu som symboler eller uttryckssätt som
man använder för att utåt sett kunna befästa sin tillhörighet inom fältet och sin
konkurrenskraft.



Det ekonomiska kapitalet innebär individens tillgångar i form av pengar (Månsson
2007, s. 408).

Bourdieus begrepp fält förklaras som något som existerar när en avgränsad grupp människor
och institutioner strider om något som är gemensamt för dem (Bourdieu, 1984, s. 11). Inom
fältet konkurrerar individer med varandra angående status på fältet. Samtidigt konkurrerar
också fältet i sig med andra fält och denna kamp handlar om samma sak som den inom fältet.
Om makt, status och sociala positioner (Månsson 2007, s. 390). Olika fält kräver olika typer
av kapital för att lyckas (Ekström, 2006, s.2). Ökas kapitalet hos individen uttrycks det genom
habitus som blir starkare, ökas kapitalet däremot på fältet vinner fältet mark mot andra fält
genom position, inflytande och makt (Bourdieu, 1984, s.15).
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Bourdieu resonerar i ett kapitel i boken ” Kultur och Kritik” kring idrottsutövning och
idrottskonsumtion för att förklara idrotten som ett socialt fenomen i samhället. Idrottsläraren
är enligt Bourdieu en tjänst i detta system som är viktig för idrottsutövning (Bourdieu, 1984,
s. 190). Som idrottslärare kan man introducera och bedriva olika idrotter i sin verksamhet.
Idrottsläraren är en av de aktörer på fältet som faktiskt kan bidra till hur utbudet ser ut och vad
eleverna kommer att tycka om idrott och hur de ser på hälsa (Bourdieu 1984, s. 210-211).
Vi kommer att använda oss av Bourdieus begrepp habitus, kapital och fält när vi gör vår
analys. Utbildningen är i detta fall det sociala fält som studenterna möter när de kommer till
GIH. Från sin uppväxt i olika miljöer har studenterna med sig olika erfarenheter, värderingar
och normer vilket skapat deras habitus och kapital. Detta kommer att vara vår utgångspunkt i
diskussionen.

1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien var att undersöka skillnader och likheter mellan nyantagna
idrottslärarstudenter vid GIH år 2008 och år 2011.

Frågeställningar:


Vad har GIH-studenten för bakgrund?



Vilken idrottserfarenhet har GIH- studenten?



Vilka upplevda kunskaper och färdigheter i idrott och hälsa har GIH- studenten?



Vilken inställning till idrottsämnet och utbildningen har GIH-studenten?

8

2 Metod
2.1 Datainsamlingsmetod
Vi hade för vår undersökning ett nomotetiskt intresse. Vi ville uttala oss om en population,
nämligen de nyantagna lärarstudenterna vid GIH (Hassmén 2008, s. 229). Eftersom studien
var kvantitativ till sin karaktär valde vi att använda enkätmetodik . Då vi skulle göra en
jämförande studie med den datainsamling som gjordes hösten år 2008 valde vi att använda
samma enkät som användes då. Enkäten bestod mestadels av fasta svarsalternativ men också
av ett par öppna frågor.

2.2 Urval
Vårt urval till studien begränsades till de studenter som påbörjade sin idrottslärarutbildning
hösten 2011. Det började då fem nya idrottslärarklasser med olika inriktningar på GIH, dessa
var:


Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9
-



Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
-



45 studenter

60 studenter

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Specialidrott
-

15 studenter

(GIH Stockholm 2011-08-24)

2.3 Procedur
Enkäten delades ut till de nyantagna idrottslärarstudenterna vid GIH i Stockholm som
påbörjade sin utbildning ht 2011 under deras första studievecka. Utdelningen av enkäten
skedde i samband med en rast mitt i en föreläsning. Detta gjordes för att respondenterna
skulle få den tid de behövde för att fylla i enkäten utan att de förhastat skulle fylla i enkäten
för att få rast. I Hassméns bok ”Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder” påpekas att man som
frågeställare bör erbjuda respondenterna att ta del av resultatet senare samt informera om
vilken nytta respondenterna kan ha av att svara på enkäten, då detta kan motivera dem att
9

fylla i enkäten fullständigt. Detta gjordes innan enkäten delades ut och vi påpekade då också
möjligheten för respondenterna att använda sig av resultaten i en uppföljningsstudie när de
själva senare i sin utbildning skulle skriva uppsats (Hassmén 2008, s. 247). Under tiden
studenterna fyllde i enkäten fanns vi tillhands för att svara på eventuella frågor från
respondenterna. Enkäten bestod av tre delar, del 1 berörde bakgrundsfrågor, del 2 handlade
om upplevd hälsa, livsstil och skador och del 3 om idrottserfarenhet, upplevd
idrottskompetens samt inställning till ämnet idrott och hälsa.

Antalet studenter som besvarade enkäten år 2011 var 100 stycken och år 2008 var det 77
studenter som svarade på samma enkät. Den genomsnittliga tiden för att genomföra enkäten
var 20 minuter.

Databearbetningen av enkäterna gjordes med hjälp av programmet SPSS Statistics 19.0 och
jämfördes med befintlig data från år 2008. De resultat som vi fick fram av SPSS togs fram
med hjälp av Chi-två test som undersöker om skillnaden mellan två gruppers svar på
nominalskalenivå inte beror på slumpen. Även frekvensgrafer extraherades.

För att kunna se hur studenternas upplevda kunskaper korrelerade med deras upplevda
färdigheter i olika aktiviteter gjordes bivariata korrelationstester. En hög korrelation (över
0,5) mellan kunskap och färdighet visar att studenternas upplevda kunskap stämde överrens
med deras upplevda färdigheter inom samma område.

I de frågor där vi fann en stor spridning mellan inga kunskaper/färdigheter respektive stora
kunskaper/färdigheter valde vi att dikotomisera svarsalternativen till en tregradig skala där 0
till 1 blev en 1:a och motsvarade inga eller mycket små kunskaper/färdigheter, 2 till 3 blev en
2:a och motsvarade medel kunskaper/färdigheter och 4 till 5 blev en 3:a och motsvarade stora
kunskaper/färdigheter. Därefter gjordes Chi-två test på de nya siffrorna. Till samtliga tester
sattes en signifikansnivå på p ≤ 0,05 (Olsson & Sörensen, 2007, s. 145).

2.4 Validitet och reliabilitet
Innan enkäten delades ut år 2008 testades mätinstrumentet, dvs. enkäten, genom en pilotstudie
vilket gör att validiteten kan sägas öka eftersom frågorna tolkades och besvarades på det sätt
som författarna ville. Vår förhoppning är att respondenterna svarade trovärdigt eftersom vi
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motiverade vår studie och även hade med vår handledare vid utdelningstillfället. Detta anser
vi ökar reliabiliteten.

2.5 Forskningsetisk diskussion
För att det skulle finnas möjlighet till uppföljningsstudier med dessa studenter i slutet av deras
utbildning valde vi att låta dem ange sina namn på enkäten. Detta medförde att studenterna
som svarade på enkäten inte svarade helt anonymt. Dock kodades enkäterna för att kunna
behandla respondenternas svar anonymt. Försättsblad med kod och namn lades i
pappersförstöraren direkt efter vi skapat dokumentet med namn och kod på en klasslista.

Vi informerade studenterna om detta upplägg och berättade att de kunde avbryta
enkätsvarandet när de ville utan att ange någon speciell anledning. Dock poängterade vi att
det var viktigt för studien att så många som möjligt kunde ställa upp och fylla i enkäten.

Det var viktigt att fundera över hur studiens deltagare skulle påverkas av sitt deltagande, av
studiens resultat och efterföljande diskussion (Hassmén, 2008, s. 231). Då ett par av frågorna i
enkäten skulle kunna upplevas som känsliga och jobbiga för studenterna medverkade vår
handledare, Gunilla Brun Sundblad, vid enkätens genomförande för att hon hade erfarenhet av
tidigare genomförda studier och kunde vara lyhörd gentemot studenterna och känna av ifall
någon blev illa berörd eller mådde dåligt.
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3. Resultat
Resultaten som följer redovisas i avsnitten GIH-studentens bakgrund, GIH-studentens
idrottserfarenhet, GIH-studentens upplevda idrottsliga kompetens samt GIH-studentens
inställning till idrottsämnet och utbildningen. Vi har under frågorna redovisat hur många som
besvarat respektive fråga (n). I frågor där svaren redovisas i procent har avrundningar gjorts
och i något fall blir därmed inte den totala procentsatsen hundra procent.

3.1 GIH-studentens bakgrund
Majoriteten av de nyantagna studenterna var mellan 18 och 24 år (92 % år 2008 respektive 91
% år 2011). Medelåldern var 21 år både år 2008 och år 2011. Könsfördelningen var jämn år
2008 (51 % kvinnor och 49 % män). År 2011 blev fler män (57 %) än kvinnor (43 %)
antagna. Således kan vi se att fler män sökte sig till utbildningen och färre kvinnor. Se figur 1.

Figur 1 – Åldersfördelning bland studenterna. n (2008) = 77, n (2011) = 100.

På frågan var studenterna var uppvuxna kunde de välja mellan följande alternativ;
landsbygd/glesbygd, mindre tätort som hade mindre än 15 000 invånare, medelstor tätort/stad
som hade mellan 15 000-100 000 invånare och större stad som innebar ett invånarantal på mer
än 100 000. Resultaten visade att det var fler som år 2011 kom från en större stad, en ökning
på 10 %. Däremot hade andelen som växt upp i en medelstor tätort/stad minskat med 10 %.
Landsbygd/glesbygd var fortfarande år 2011 den uppväxtort minst andel studenter kom ifrån,
en minskning från år 2008 hade även skett från 10 % till 6 %. Se figur 2.
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Figur 2 – Uppväxtort bland studenterna. n (2008) = 77, n (2011) = 100.

Majoriteten av de nyantagna studenterna både år 2008 och år 2011 hade vuxit upp i
Mellansverige (65 % respektive 77 %). Andelen studenter från västra Sverige och södra
Sverige hade sjunkit (12 % till 3 % samt 20 % till 12 %), däremot hade andelen studenter från
norra Sverige ökat från 3 % till 8 %. Skillnaden mellan den geografiska spridningen år 2008
och år 2011 var signifikant (p = 0,019). Se figur 3.

Figur 3 – Vilken del av landet som studenterna huvudsakligen vuxit upp i. n (2008) = 74, n (2011) = 95.

Endast ett fåtal (7 %) av de nyantagna studenterna år 2008 var födda i ett annat land än
Sverige och siffran år 2011 var densamma (7 %). Således gav detta ingen signifikant skillnad
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mellan grupperna. Av studenterna uppgav 16 % år 2008 att minst en av föräldrarna var födda
i ett annat land än Sverige. År 2011 hade andelen med utlandsfödda föräldrar ökat till 27 %.

Högsta utbildningen hos den nyantagna studentens föräldrar skiljde inte signifikant mellan
urvalsgrupperna där över hälften (mamma 57 % och pappa 51 % år 2008 samt mamma 57 %
och pappa 43 % år 2011) av studenterna hade föräldrar med högskole/universitetsutbildning.
Av dessa hade 18 % år 2008 och 11 % år 2011 en mamma med lärarutbildning och 14 % år
2008 och 6 % år 2011 en pappa med lärarutbildning.

För nio av tio var GIH:s lärarutbildning ett förstahandsval både år 2008 och år 2011. På
frågan om GIH:s lärarutbildning var ett förstahandsval var skillnaden signifikant (p = 0,007).
För 87 % år 2008 var det deras första högskoleutbildning medan det för urvalsgrupp år 2011
var det för 70 % av studenterna.

På frågan hur studenterna tyckte att deras hälsa i allmänhet var ansåg fler studenter år 2011 att
de mådde ”mycket bra” (p = 0,037). År 2008 skattade 35 % sin hälsa till ”mycket bra” något
som över hälften av studenterna (54 %) år 2011 uppgav. Resultatet visade en könsskillnad där
56 % av kvinnorna visade sig må ”mycket bra” eller ”bra” år 2011 jämfört med 28 % år 2008.
Skillnaden var signifikant (p = 0,025).

Färre studenter år 2011 jämfört med år 2008 hade gått ut gymnasiet med det högsta betyget
MVG (84 % år 2008 och 75 % år 2011) i idrott och hälsa A. En mindre andel av studenterna
visade sig också ha erhållit det högsta betyget i idrott och hälsa B år 2011 jämfört med år
2008. År 2008 erhöll 79 % av studenterna betyget MVG jämfört med 71 % år 2011.
Resultatet visade också att 13 % (år 2008) och 10 % (år 2011) inte hade läst idrott och hälsa B
på gymnasiet. Se figur 4 och 5.
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Figur 4 – Betygsfördelningen i idrott och hälsa A bland studenterna. n (2008) = 76, n (2011) = 100.
Figur 5 – Betygsfördelningen i idrott och hälsa B bland studenterna. n (2008) = 76, n (2011) = 100.

Majoriteten av de studenter som påbörjade idrottslärarutbildning på GIH hade/hade haft
skadeproblem som besvärade och/eller begränsade studenterna vid fysisk aktivitet. Skillnaden
mellan urvalsgrupperna var signifikant (p = 0,001) där 64 % år 2008 och 85 % år 2011 hade
uppgivit att de hade/hade haft skadeproblem. Utav de skadade år 2011 uppgav 65 % att
skadan hade skett inom de senaste två åren (år 2010-2011).

Majoriteten (90 % år 2008 och 85 % år 2011) uppgav att de var fysiskt aktiva och rörde sig så
att de blev svettiga och andfådda mellan flera gånger i veckan upp till varje dag. Andelen som
uppgav att de rörde sig ganska lite hade ökats med några procentenheter från 1 % år 2008 till
4 % år 2011.

En av bakgrundsfrågorna berörde om studenterna hade provat på narkotika. Antal studenter
som provat droger hade ökat från 7 % år 2008 till nästan det dubbla (13 %) år 2011.

3.2 GIH-studentens idrottserfarenhet
3.2.1 Tävlingserfarenhet
Av de nyantagna idrottslärarstudenterna år 2008 hade 96 % tidigare tävlingserfarenhet på
minst klubbnivå i någon idrott jämfört med 88 % år 2011. Tävlat på elitnivå (minst
regionslag) hade 26 % erfarenhet av år 2008, motsvarande siffra för studenterna år 2011 var
39 %. I urvalsgrupp år 2008 uppgav 4 % av studenterna att de inte hade tävlingserfarenhet i
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någon idrott alls. Av studenterna som började år 2011 uppgav tre gånger så många (12 %) att
de inte hade någon tävlingserfarenhet i någon idrott.

Majoriteten av studenterna i de båda urvalsgrupperna hade tävlingserfarenhet i bollspel, där
86 % år 2008 respektive 80 % år 2011 hade tävlat på minst klubbnivå. De bollspel som flest
studenter hade tävlingserfarenhet från var fotboll, handboll, innebandy, ishockey och
innebandy. De idrotter som fler hade tävlingserfarenhet i år 2011 jämfört med år 2008 var
gymnastik (ökning från 11 % till 14 %), kampsport (ökning från 4 % till 6 %) och friidrott
som stod för den största ökningen med dubbelt så många som hade tävlingserfarenhet på
klubbnivå i idrotten år 2011 (ökning från 7 % till 14 %). En idrott som ingen student hade
tävlingserfarenhet i år 2008 var alpint, år 2011 uppgav 3 % att de hade tävlingserfarenhet i
alpin skidåkning. En idrott som hade minskat tävlingserfarenhetsmässigt var dans, med en
minskning från 7 % till 0 %, ingen i urvalsgrupp år 2011 hade tävlingserfarenhet i dans. Även
tävlingserfarenhet i orientering var något som hade minskat från år 2008 till år 2011, från 7 %
till 2 %. Under alternativet ”Andra” i figur 6 nedan redovisas idrotter som ett fåtal av
studenterna hade tävlingserfarenhet i och de var hästsport, hundsport, multisport,
kyrkbåtsrodd, segling, kanot, pistolskytte, karting, triathlon, curling och simhopp.

Figur 6 – Vilka idrotter studenterna hade tävlingserfarenhet i på minst klubbnivå. n (2008) = 74, n (2011) = 88.
(Den totala procentsatsen blir i frågan större än 100 % då studenterna kan ha haft tävlingserfarenhet i mer än en
idrott).
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3.2.2 Ledarerfarenhet
Av de studenter som påbörjade sin utbildning år 2008 hade 77 % ledarerfarenheter inom
breddidrott för barn och ungdomar. År 2011 var det något färre som hade dessa erfarenheter
(65 %). Den idrott vilken studenterna hade ledarerfarenheter inom dominerandes både år 2008
och år 2011 av fotboll (41 % år 2008 och 40 % år 2011). År 2008 följdes fotboll av innebandy
(14 %), gymnastik (10 %) och ishockey (8 %). År 2011 följdes istället fotboll av gymnastik
(15 %), innebandy (12 %) och friidrott (8 %).

Delades ledarerfarenheterna in i kategorierna; bollsport, gymnastik, rörelse och dans,
friluftslivsrelaterade aktiviteter (orientering, längdskidåkning, utförsåkning, kajak, kanot),
friidrott, simning och kampsport såg resultatet ut enligt figur 7 nedan. Svaren ridsport,
allmänna idrottsledarerfarenheter och idrottslärarerfarenheter redovisas här under alternativet
”andra”.

Figur 7 - Studenternas ledarerfarenheter inom breddidrott för barn och ungdom. n (2008) = 59, n (2011) = 65.
(Även i denna fråga kan studenterna ha angett att de hade ledarerfarenheter i mer än en idrott).

År 2008 hade 25 % av studenterna ledarerfarenheter inom elitidrott för ungdom/junior. År
2011 var motsvarande siffra 33 %. Erfarenheterna fanns år 2008 inom gymnastik (16 %),
innebandy (16 %), fotboll (11 %) och ishockey (11 %). Även år 2011 fanns den största delen
av erfarenheterna inom gymnastik (21 %), följt av fotboll (12 %) och innebandy (9 %).
Det var år 2008 22 % och år 2011 20 % som hade ledarerfarenheter inom motionsidrott för
alla åldrar. Det skiljer sig mycket åt inom vilka områden dessa erfarenheter var från när år
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2008 och år 2011 jämförs. År 2008 fanns dessa erfarenheter framförallt inom utförsåkning (29
%), orientering, dans, klättring, ridning, boxning, fotboll och tennis (alla 12 %). År 2011
fanns erfarenheterna inom fotboll (25 %) och att vara gympaledare (20 %). Ledarerfarenheter
inom elitidrott på seniornivå var större år 2011 än år 2008 (11 % och 3 %). Av dessa var 45 %
inom gymnastik. Andelen som inte angivit att de hade några ledareerfarenheter inom någon
av tidigare redovisade kategorier var år 2008 16 % och år 2011 24 % . När vi tittade på om
studenterna hade någon ledarerfarenhet från andra områden än bara de rent idrottsliga visade
våra resultat att 10 % år 2008 och 21 % år 2011 inte hade några ledarerfarenheter
överhuvudtaget.

3.3 GIH-studentens upplevda kunskap och färdighet i idrott och
hälsa
Att simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, samt livräddande första hjälp ansåg sig
majoriteten av studenterna att de behärskade ganska bra eller fullständigt (85 % år 2008 och
83 % år 2011). Att kunna orientera med hjälp av karta och kompass ansåg 69 % av
studenterna år 2008 och 67 % av studenterna år 2011 att de behärskade ganska bra eller
fullständigt, samtidigt ansåg sig 1 % år 2008 och 6 % år 2011 att de inte behärskade det. En
signifikant skillnad (p = 0,045) uppvisade svaret på frågan hur studenterna skattade sin
färdighet i att stå på händer utan hjälp. Där svarade 28 % år 2008 att de behärskade det
fullständigt medan 72 % år 2011 svarade att de kunde stå på händer utan hjälp. År 2008
svarade 74 % att de behärskade valfritt lagbollspel fullständigt och siffran var i princip samma
år 2011, 78 %. Färdighet i att valla längdskidor ansåg 53 % av studenterna i de båda
urvalsgrupperna att de inte behärskade alls. Att lägga upp ett styrketräningsprogram ansåg sig
färre behärska fullständigt år 2008, 36 %, jämfört med år 2011 då 56 % svarade att de
behärskade det fullständigt.

Respondenterna fick i enkäten skatta sina kunskaper och färdigheter inom olika idrotter. Detta
gjorde de på en skala mellan 0 och 5, där 0 innebar inga kunskaper/färdigheter och 5 innebar
stora kunskaper/färdigheter. Resultaten redovisas i antal procent av urvalsgruppen vilket
gäller resultatdelarna 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 och 3.3.5.
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3.3.1 Aktiviteter med friluftsanknytning
Korrelationen mellan skattade kunskaper och färdigheter i aktiviteter med friluftsanknytning,
som är redovisade i tabell 1 och 2 i bilaga 2 var för de båda urvalsgrupperna 0,85, vilket
innebar en stark korrelation. Två aktiviteters korrelation mellan skattad kunskap och färdighet
skiljde sig dock från övriga aktiviteter (som hade korrelation 0,90), nämligen orientering
(0,76 år 2008 och 0,70 år 2011) och simning (0,52 år 2008 och 0,74 år 2011).

Studenterna år 2008 och år 2011 angav att de hade liknande kunskaper i orientering där flest
angav en 3:a (32 % år 2008 och 28 % år 2011). Resultatet visade således ingen signifikant
skillnad mellan urvalsgrupperna. Däremot visade studenternas kunskaper i simning upp en
signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna (p = 0,015). Skillnaden låg i att fler studenter år
2011 ansåg sig ha större kunskaper i simning jämfört med år 2008. Majoriteten av
studenternas upplevda kunskaper i följande moment låg på en 2:a eller 3:a: paddling på insjö
(23 % år 2008 och 23 % 2011), friluftsliv (27 % år 2008 och 28 % år 2011),
överlevnadsövningar (23 % år 2008 och 22 % år 2011) och längdskidåkning (27 % år 2008
och 22 % år 2011). Mindre kunskaper hade den största delen av studenterna i
miljökunskap/ekologi där 28 % år 2008 skattade sin kunskap inom området till en 2:a. Bland
studenterna år 2011 var kunskaperna ännu lägre för den största delen då 27 % skattade en 1:a.
Kunskaper inom alpin skidåkning hade minskat mellan studenterna år 2008 (26 % skattade en
5:a) och år 2011 (24 % skattade 3:a). Aktiviteter som båda urvalsgrupperna till störst del inte
upplevde att de hade någon kunskap i alls (0:a) var paddling i skärgård (27 % år 2008 och 23
% år 2011), bergsklättring (34 % år 2008 och 38 % år 2011) och långfärdsskridskor (30 % år
2008 och 26 % år 2011). Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna.
Se tabell 1 i bilaga 2.

Upplevda färdigheter hos studenterna i samma aktiviteter visade ingen signifikant skillnad.
Studenternas färdigheter låg till största del kring medel (2:a eller 3:a) på de flesta aktiviteter
som orientering, simning, paddling på insjö, paddling i skärgård, friluftsliv,
överlevnadsövningar, miljökunskap/ekologi, längdskidåkning och alpin skidåkning.
Aktiviteter som studenterna upplevde att deras färdigheter var något lägre än medel var
bergsklättring där 33 % år 2008 och 38 % år 2011 hade svarat att de inte hade någon färdighet
inom bergsklättring. Likaså visade den största delen av studenterna att de inte hade någon
färdighet i långfärdsskridskor (32 % år 2008 och 28 % år 2011). Se tabell 2 i bilaga 2.
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3.3.2 Dans och rörelse
Studenternas skattade kunskaper och färdigheter inom rörelse och dans visade sig ha en stark
korrelation, ca 0,90.

Störst andel av studenterna, cirka var fjärde student år 2008 och år 2011 skattade sin kunskap
i olika träningsformer till musik till en 3:a. Kunskaper i olika sällskapsdanser hade flest
studenter år 2008 skattat till en 1:a (25 %) och av studenterna år 2011 skattat till en 3:a (23
%). Flest studenter i båda urvalsgrupperna (36 % år 2008 och 29 % år 2011) upplevde att
deras kunskaper i olika uttrycksformer var obefintliga. Att röra sig rytmiskt till musik var det
flest studenter som upplevde sin kunskap till en 3:a år 2008 (30 %) medan motsvarande siffra
för år 2011 var en 5:a (22 %), alltså stora kunskaper. När frågan dikotomiserades till tre
variabler visade resultatet på en signifikant skillnad (p=0,015). Se tabell 3 i bilaga 2.

Studenternas upplevda färdighet i dans och rörelse visade ingen signifikant skillnad mellan
urvalsgrupperna. En större andel av studenterna skattade sin färdighet i olika träningsformer
till musik till en 1:a år 2008 (21 %) medan urvalsgruppen år 2011 skattade sin färdighet inom
området till en 3:a (27 %). Färdigheter i olika sällskapsdanser hade flest studenter år 2008
svarat en 1:a (33 %) på. Studenterna år 2011 svarade 3:a (25 %). Av studenterna i urvalsgrupp
år 2008 hade flest svarat en 1:a (37 %) på hur stora deras färdigheter i olika uttrycksformer
var. I urvalsgruppen år 2011 svarade däremot flest studenter att de inte hade några färdigheter
inom området, en 0:a (30 %). Att skatta sin upplevda färdighet i att röra sig rytmiskt till musik
svarade 30 % år 2008 en 3:a, år 2011 svarade studenterna en 5:a (23 %). Se tabell 4 i bilaga 2.

3.3.3 Gymnastik
Inom gymnastik var studenternas kunskaper och färdigheter likvärdiga där korrelationen låg
på 0,90 inom samtliga grenar.

Fristående gymnastik var det område där flest studenter år 2008 skattade sina kunskaper till
en 3:a (29 %). År 2011 skattade ungefär lika många att det inte hade några kunskaper, 0:a (20
%), som de som skattade att de hade stora kunskaper 5:a (19 %). I redskapsgymnastik svarade
flest (31 %) år 2008 en 2:a och år 2011 en 1:a (21 %). Många studenter hade inte så stora
kunskaper i hopp vare sig år 2008 eller år 2011. År 2008 angav 30 % en 1:a och år 2011
angav 22 % en 0:a. En signifikant skillnad mellan grupperna uppträdde vid dikotomisering av
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svarsalternativen till en tregradig skala för kunskaper inom fristående gymnastik (p = 0,038).
Här visade en större del av urvalsgruppen år 2011 att de hade stora kunskaper men även en
större del av gruppen som inte hade några kunskaper inom området alls. Se tabell 5 i bilaga 2.

Färdighetsmässigt i fristående gymnastik svarade flest studenter år 2008 en 3:a (26 %) och år
2011 en 0:a (23 %). I redskapsgymnastik skattade 32 % år 2008 sina färdigheter till en 2:a och
25 % år 2011 till en 1:a. År 2008 skattade 32 % av studenterna sina färdigheter i hopp till en
1:a och 26 % år 2011 skattade dem till en 0:a. Vid dikotomisering av frågan till tre
svarsalternativ fick vi fram en signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna i färdighet i
redskapsgymnastik (p = 0,012). En större del år 2011 ansåg sig ha stora färdigheter men
samtidigt också en större del som ansåg sig inte ha några färdigheter i redskapsgymnastik.
Även färdighet i fristående gymnastik visade en signifikant skillnad (p = 0,038) med större
delar som hade stora färdigheter respektive större del som hade inga färdigheter inom
området. Se tabell 6 i bilaga 2.

3.3.4 Friidrott
Korrelationen kunskap och färdighet inom friidrott låg på 0,79 där korrelationen mellan
skattad kunskap och färdighet inom löpning var det som skiljde sig mest mellan
urvalsgrupperna. År 2008 var korrelationen mellan kunskap och färdighet i löpning 0,81
medan den år 2011 var 0,68. Därmed tycks studenterna uppleva en större skillnad i vad de har
för kunskaper och vad de har för färdigheter inom löpning.

Störst del av studenterna skattade sina kunskaper i löpning till en 4:a (34 % år 2008 och 39 %
år 2011) och i hopp till en 3:a (37 % år 2008 och 39 % år 2011). I kast svarade störst del år
2008 en 3:a (32 %) medan flest år 2011 svarade en 2:a (32 %). Se tabell 7 i bilaga 2.

Färdigheterna inom samma områden skattade studenterna likvärdigt med kunskaperna. Störst
andel svarade 4:a i löpning (32 % år 2008 och 40 % år 2011), 3:a i hopp (42 % år 2008 och 35
% år 2011) och 2:a i kast (32 % år 2008 och 33 % år 2011). Se tabell 8 i bilaga 2.

3.3.5 Bollidrott
Korrelationen mellan upplevd kunskap och färdighet i bollidrott var 0,74. Generellt sett i
frågan hade studenterna skattat mer likvärdiga kunskaper och färdigheter år 2011 jämfört med
vad studenterna år 2008 hade gjort.
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Kunskaperna i fotboll var stora (5:a) både år 2008 och år 2011, 43 % och 46 %. Ganska stora
kunskaper fanns även i handboll där flest år 2008 svarat en 3:a (36 %) och år 2011 en 4:a (29
%). Kunskaperna i badminton, tennis och volleyboll skattade flest studenter både år 2008 och
år 2011 till en 3:a, förutom studenterna år 2008 som skattade kunskaperna i badminton till en
2:a. Mindre kunskaper fanns inom baseboll, softboll och golf där merparten av studenterna
svarat en 0:a eller en 1:a. Se tabell 9 i bilaga 2.
Färdighetsmässigt i fotboll skattade 29 % en 3:a och lika många en 5:a år 2008. År 2011
skattade 32 % en 5:a. I handboll svarade 36 % en 2:a år 2008 och 30 % en 3:a år 2011.
Färdighetsmässigt när det gäller badminton, tennis och volleyboll svarade flest både år 2008
och år 2011 en 3:a. Få har stora färdigheter vad gäller baseboll, softboll och golf. Se tabell 10
i bilaga 2.

3.3.6 Kunskaper inom olika områden som kan kopplas till innehållet i
ämnet idrott och hälsa
Fler studenter ansåg år 2011 att de behärskade fullständigt hur rökning, kost och sömn
påverkar hälsan. Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan grupperna (p = 0,031). Se
figur 8.

Figur 8 - Studenternas kunskaper i hur rökning, kost och sömn påverkar hälsan. n (2008) = 76, n (2011) = 99.

Samma årsgrupp skattade även att de hade ganska stora till stora kunskaper om sambandet
mellan hälsa, livsstil och miljö. Se figur 9.
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Figur 9 - Studenternas kunskaper om sambandet mellan hälsa, livsstil och miljö. n (2008) = 76, n (2011) = 97.

Det var också fler som ansåg att de hade stora kunskaper inom ergonomi år 2011 (p = 0,042).
Hälften svarade dock i de båda urvalsgrupperna att de hade ganska små kunskaper på
området. Se figur 10.

Figur 10 - Studenternas kunskaper om olika arbetsmiljösammanhangs ergonomi. n (2008) = 76, n (2011) = 98.

Studenternas kunskaper i friluftsliv under olika årstider var likartat fördelade mellan
urvalsgrupperna. Se figur 11.
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Figur 11 - Studenternas kunskaper i friluftsliv under olika årstider. n (2008) = 76, n (2011) = 97.

Ungefär hälften av studenterna år 2008 liksom år 2011 svarade att de hade ganska stora
kunskaper i att planera, genomföra och utvärdera ett träningsprogram (58 % respektive 52 %)
liksom hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila (55 % och 53 %). Samma resultat
framkom i frågan hur väl studenterna behärskade att leda, organisera, genomföra och
utvärdera idrottsaktiviteter (51 % och 46 %). Mindre kunskaper fanns i olika avspänningsoch stresshanteringsmetoder där 51 % år 2008 och 46 % år 2011 angav att de behärskade
detta lite grann. Att kombinera rörelser till musik svarade 47 % år 2008 och 38 % år 2011 att
de behärskade lite grann. Ungefär lika många svarade detta när de skulle bedöma sina
kunskaper i idrottsaktiviteters betydelse för kulturarvet (48 % och 46 %).

3.4 GIH-studentens inställning till idrottsämnet och utbildningen
Följande frågor ställdes som öppna frågor och respondenterna svarade allt från något ord till
ett mer uttömmande svar. Svaren kategoriserades sedan.

På frågan varför studenterna ville bli lärare valde vi att dela upp urvalsgrupperna i kön för att
kunna se om det fanns någon skillnad. Motiven till att bli idrottslärare var dock i stort sett
desamma i urvalsgrupperna. Flest svarade att det var det egna idrottsintresset som låg bakom
beslutet. Även intresse i att leda andra var ett motiv. Skillnad mellan urvalsgrupperna var att
fler män år 2011 angav att de ville bli idrottslärare på grund av att det verkade ”roligt” (p =
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0,006). Bland kvinnor var det istället fler som år 2011 ville bli lärare på grund av att de ville
skapa ett idrottsintresse hos sina blivande elever (p = 0,034). Ett par av studenterna som
svarat att de vill skapa idrottsintresse har specificerat hur de tänker kring detta: ”Jag vill bli
lärare för att hjälpa ungdomarna för ett hälsosamt leverne och därmed hjälpa samhället” samt
”Jag vill bli lärare för ansvaret av vår framtid”. Se figur 12.

Figur 12 - Varför studenter vill bli lärare i idrott och hälsa.

En bra lärare i idrott och hälsa ska framförallt vara kunnig och engagerad. Detta svarade
studenterna både år 2008 och år 2011. Se figur 13.
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Figur 13 – Egenskaper som en bra lärare i idrott och hälsa har. n (2008) = 76, n (2011) = 98.

Förväntningarna på utbildningen vid GIH varierade från ”Inga speciella, det är upp till mig”
(student år 2008) och” Har inga specifika förväntningar” (student år 2011) till ” Mycket! Har
pratat med före detta studenter och alla säger att det är det bästa de har gjort” (student år
2008) och ”Har haft stora förväntningar på denna utbildning tack vare att det är den bästa i
landet på idrott” (student 2011). Var tredje student (32 % år 2008 och 33 % år 2011) i de båda
grupperna svarade att de förväntade sig en rolig tid. Många studenter 2008 (28 %) förväntade
sig att få stora kunskaper i idrott och hälsa. År 2011 förväntade sig 27 % att bli en bra lärare.
Många förväntade sig också att utvecklas individuellt, 20 % år 2008 och 15 % år 2011. En
större andel av studenterna svarade år 2011 att de förväntade sig en utbildning där teori och
praktik blandas. Två procent svarade att de förväntade sig lärarexamen 2011. Se figur 14.
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Figur 14 – Förväntningar på idrottslärarutbildningen vid GIH. n (2008) = 71, n (2011) = 94.

Det var två motiv som dominerade valet av GIH både år 2008 och år 2011. Skolan har ett bra
rykte (84 % och 69 %) och det geografiska läget, att den ligger i Stockholm (33 % respektive
52 %). Att den ligger i Stockholm var en än starkare anledning till valet år 2011. Andra svar
som en någorlunda stor andel svarat är att andra rekommenderat skolan (8 % 2008, 9 % 2011)
samt att den verkade vara roligast (7 % 2008, 1 % 2011).

På frågan om kunskaper och färdigheter i idrott och hälsa ska bedömas i grund- och
gymnasieskolan svarade 90 % av studenterna år 2008 och 89 % år 2011 ja. I båda
urvalsgrupperna svarade 9 % att de inte visste. Att vara ombytt och visa engagemang för att få
betyget godkänt i idrott och hälsa höll 66 % år 2008 och 51 % år 2011 med om. År 2011
svarade 40 % att det inte räcker, att jämföra med 20 % år 2008 (p=0,013).

När respondenterna ställdes inför frågan vilket betyg de skulle ge en gymnasieelev som var
fotbollspelare på elitnivå och drack alkohol och rökte regelbundet var det interna bortfallet
stort, 17 % år 2008 och 19 % år 2011. De som svarade satte följande betyg: MVG, 27 % år
2008 och 28 % år 2011, VG, 47 % år 2008 och 49 % år 2011, G, 19 % respektive 16 % och
IG 8 % och 6 %.
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Respondenterna fick också ta ställning till om en överviktig elev i grundskolan kan erhålla
betyget MVG i idrott och hälsa. Här svarade respondenterna i urvalsgrupperna likvärdigt. 79
% och 76 % svarade ja, 9 % och 5 % nej och 12 % och 18 % vet ej.

Det var också lika stora delar år 2008 och 2011 som ansåg att den fysiska hälsan kan
tillgodoses genom att promenera regelbundet (också i unga år) 46 % respektive 55 %. År
2008 svarade 23 % och år 2011 25 % nej på samma fråga. 12 respektive 14 % svarade vet ej.

Sammanfattningsvis kunde vi se att liksom år 2008 var det individer med ett stort
idrottsintresse som sökte sig till GIH år 2011. Det var fler som vuxit upp i
Stockholmsregionen och fler med utländsk bakgrund som började år 2011. Det kunde också
konstateras att intagningskraven var betydligt lägre år 2011 än år 2008 och att färre studenter
hade tävlings- och ledarerfarenheter innan utbildningsstart. Vi kunde även se att spridningen
var större inom studentgruppen år 2011 gällande kunskaper och färdigheter inom moment
som kan relateras till ämnet idrott och hälsa. Att studenterna sökte sig till just GIH var för att
den ligger i Stockholm och för att skolan ansågs ha ett gott rykte. Dock verkade skolans rykte
vara på nedåtgående då färre svarade att det goda ryktet gjorde att de sökta sig till GIH år
2011. Majoriteten av studenterna i de båda urvalsgrupperna ansåg att kunskaper och
färdigheter i ämnet idrott och hälsa ska bedömas.
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4. Diskussion
Syftet med studien var att ta reda på vilka skillnader och likheter det fanns mellan den
nyantagne idrottslärarstudenten vid GIH år 2011 jämfört med den nyantagna studenten år
2008. Det som undersöktes var studentens bakgrund, studentens idrottserfarenhet, studentens
upplevda idrottsliga kompetens samt inställning till utbildningen och ämnet.
Vi har i vår tolkning av resultaten utgått från Bourdieus teori om habitus, kapital och fält. En
teori som handlar om att människor med lika intressen och erfarenheter söker sig till samma
sociala arena. Det var därför inte så förvånande att vi fann många likheter mellan de studenter
som började på GIH år 2008 och de som började år 2011.

4.1 GIH-studentens bakgrund
En intressant skillnad i studenternas bakgrund var att 12 % fler studenter år 2011 kom från
Stockholmsområdet jämfört med år 2008. Något fler (5 %) studenter kom från norra Sverige
medan desto färre studenter kom från västra och södra Sverige, där vi kunde se en minskning.
Den geografiska spridningen av högskolor/universitet med examensrätt i idrott och hälsa var
spritt över hela Sverige från Umeå i norr till Malmö i söder år 2011 (Högskoleverket 201109-21), vilket gjorde att vi inte kunde förklara denna skillnad mellan urvalsgrupperna med
hjälp av förändrad geografisk spridning av idrottslärarutbildningar med examensrätt i Sverige.
Vad vi däremot kunde misstänka med detta resultat var att fler studenter som vuxit upp i
Stockholmsregionen sökte sig till GIH i och med att SU:s idrottslärarutbildning lades ned
vårterminen 2011 och togs över av GIH (GIH Stockholm 2011-08-24).

År 2011 började betydligt fler studenter på GIH som hade föräldrar med utländsk bakgrund,
en ökning med 11 %, vilket gav en signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna. Tidigare har
internationell och svensk forskning (O’Bryant, O’Sullivan & Raudensky 2000; GIHs
årsredovisning 2010) visat att det råder brist på blandad etnicitet bland idrottslärarstudenterna.
Resultatet i vår studie visade att GIH år 2011 hade fått en studentgrupp med större andel
studenter med utländsk bakgrund.

Tidigare forskning från Högskoleverket (2011) visade att en stor del av studenterna som
påbörjade en högskoleutbildning kom från ett akademiskt hem med föräldrar som hade
högskole/universitetsutbildning vilket överrensstämde med studenterna i våra urvalsgrupper
där över hälften av studenterna, både år 2008 och år 2011, hade föräldrar med en
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högskoleutbildning. Tolkar vi dessa resultat med Bourdieus teori om habitus och kapital kan
vi förklara studenternas val av vidare högskoleutbildning med att om man är uppvuxen i en
akademisk miljö påverkar detta ditt habitus och kapital som något att eftersträva. På grund av
dessa tidiga sociala upplevelser av en akademisk miljö som individerna får av sina föräldrar
får de också olika förutsättningar att tillgodogöra sig ny kunskap i nya sammanhang
(Månsson 2007; Vainiené 2011).

Studenterna år 2011 hade generellt sett lägre betyg i idrottskurserna på gymnasiet än vad
studenterna år 2008 hade. Vi kan även i våra resultat se att det hade blivit lättare att komma in
på GIH år 2011 eftersom två av de tre inriktningarna hade ett lägre snittbetyg och resultat på
högskoleprovet än vad statistiken visade från år 2008 (15,30 i betygsurvalet och 0,6 på
högskoleprovet). Anmärkningsvärt var att inriktningen med lägst antagningskrav år 2011 var
mot arbete i grundskolan åk 7-9 där det endast krävdes 11,10 i snittbetyg eller 0,10 på
högskoleprovet. Detta innebär att den kunskapsmässiga spridningen i de olika
studentgrupperna antagligen blir större. En konsekvens av detta kan bli att lärarna måste lägga
undervisningen på en lägre nivå för att alla ska klara av undervisningen. I ett längre
perspektiv kan det leda till att svagare studenter inte hänger med i studietakten och hoppar av
utbildningen vilket leder till att skolan inte kan examinera lika många elever.

Skadebakgrunden bland studenterna var stor redan år 2008, då hela 65 % hade eller hade haft
skadeproblem som påverkade dem fysiskt. År 2011 var det ännu fler som hade skadebakgrund
då siffran var höga 85 % av studenterna. Detta kan ses oroväckande då studenterna har
påbörjat en praktisk utbildning där fysisk aktivitet kommer bli en vardag. Kommer
studenterna bli tvungna att stå bredvid undervisningen på grund av sin skada? Att inhämta
kunskap vid sidan av som åskådare till undervisningen är inte syftet i den utbildning
studenterna möter på GIH. Syftet är att skapa en förtrogenhet i olika moment som ingår i
ämnet och den kan studenterna i och med sina skadeproblem missa. Även kommande
yrkesroll kommer att vara fysiskt krävande och en skadebakgrund kommer troligtvis påverka
studenten i sin kommande profession.

4.2 GIH-studentens idrottserfarenhet
Många studenter hade gedigna idrottserfarenheter med sig in i utbildningen vilket kan ses som
ett kapital för att genomföra en idrottslärarutbildning. En klar majoritet av de studenter som
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började på GIH både år 2008 och år 2011 hade idrottserfarenheter på tävlingsnivå vilket
överensstämmer med tidigare forskning (H Larsson 2009; Larsson 2009) som visade att
idrottslärarstudenterna hade stora erfarenheter av föreningsidrott som aktiva. Det var däremot
tre gånger så många studenter år 2011 som inte hade tävlingserfarenheter jämfört med år
2008. Det var bollidrotter, framförallt fotboll, som dominerade bland de idrotter där
studenternas tävlingserfarenheter fanns. Detta kan sammankopplas med Larssons (2009)
tidigare studie som visade att många idrottslärarstudenter visade stora förtrogenheter i
bollspel. Att så många hade erfarenheter av fotboll speglar hur stor den är som föreningsidrott
i Sverige där den toppar både tjejernas och killarnas lista som den föreningsidrott flest
ungdomar (13-20år) ägnade sig åt (Riksidrottsförbundet 2011-10-10).

Många som påbörjade utbildningen år 2008 liksom år 2011 hade ledarerfarenheter. Det var
däremot dubbelt så många år 2011 som inte hade ledarerfarenheter. År 2011 angav 21 % av
studenterna att de inte hade några ledarerfarenheter alls vilket v tycker är en ganska stor del.
Tidigare forskning (O’Sullivan, MacPhail & Tannehill 2007 se Larsson 2009, s. 95) visade att
de flesta studenterna hade ledarerfarenheter, vilket också angavs som ett motiv till yrkesvalet.
Likartade resultat framkom när grupperna jämfördes angående vad de hade ledarerfarenhet
inom. De flesta erfarenheterna fanns inom breddidrott för barn och ungdom, och då
framförallt inom fotboll. Erfarenheter av ledarskap inom elitidrott fanns framförallt inom
gymnastik både år 2008 och år 2011.

Mattanin och Collier (2003) drog i sin forskning slutsatsen att deltagarnas tidiga erfarenheter
var väldigt avgörande för hur man utvecklades under utbildningen samt att studenterna behöll
många av sina övertygelser under utbildningens gång. Bollidrott dominerade vad gällde både
tidigare tävlingserfarenheter och tidigare ledarerfarenheter. Frågan är vilka konsekvenser det
får för framtida undervisning både på GIH och senare ute i skolan. Vi vet att det ute i skolan
genomförs mycket bollidrott och frågan är om det är konsekvens av detta. Nämligen att
idrottsläraren själv är förtrogen med just bollidrott och känner en stor trygghet i att undervisa i
detta framför andra innehåll.

Det man kan fundera över är hur studenternas blandade erfarenheter från olika idrotter
påverkar studentgruppens utveckling. Sett utifrån Bourdieus teori påverkas vi hela tiden av
andra på fältet. En grupp med många olika erfarenheter borde vara positiv då det stärker
31

gruppens position på fältet. Ökat kapital hos individen i form av nya erfarenheter i idrott från
andra studenter eller lärarutbildare stärker individens habitus. Konsekvenserna av
studenternas blandade erfarenheter kan vara både positiva och negativa. Undervisningen ska
anpassas efter allas behov vilket kan vara svårt om spridningen är väldigt stor. Däremot är det
alltid bra att utbyta erfarenheter och inspireras av de med ett gediget intresse och engagemang
inom ett område. Vad beror det på att fler studenter år 2011 inte har erfarenhet från
tävlingsidrott och ledaruppdrag? Har fler studenter istället ägnat sig åt spontanidrott?

4.3 GIH-studentens upplevda kunskap och färdighet i idrott och
hälsa
År 2008 var det 15 % och år 2011 17 % som svarade att de behärskade lite eller inte alls att
simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, samt livräddande första hjälp. Vi anser det
oroväckande att var sjätte student ansåg att de inte fullständigt behärskade detta moment,
särskilt då det är något man ska behärska för att nå betyget godkänt i idrott och hälsa. En
möjlig konsekvens av detta kan i förlängningen bli att deras blivande elever blir lidande. Det
är svårt att lära någon ett moment som man själv inte behärskar. Studeras resultatet för hur
många som upplevde att de kunde orientera sig med hjälp av karta och kompass svarade 31 %
år 2008 och 33 % år 2011 att de inte behärskade detta ganska bra eller fullständigt. Det är
häpnadsväckande att det inte var fler som behärskade detta då det kan leda till en liknande
konsekvens som den vi befarar med simundervisningen.

Den skattade idrottsliga kompetensen visade inte på några skillnader mellan
idrottslärarstudenterna år 2008 och år 2011. Både färdighetsmässigt och kunskapsmässigt var
det bollidrott som många ansåg sig ha stor kompetens inom. Det var fotbollen som stack ut,
där nästan hälften hade både stora kunskaper och färdigheter. Det fanns stora skillnader inom
urvalsgrupperna, särskilt inom gymnastik där nästan lika många år 2011 skattade att de inte
hade några kunskaper och färdigheter som de som hade stora kunskaper och färdigheter. H
Larsson kom i sin forskning (2009) fram till att många var förtrogna med bollidrotter men
mindre förtrogna inom områdena dans och gymnastik vilket överensstämmer med våra
resultat. Något som vi fann väldigt intressant var att många skattade sina kunskaper och
färdigheter på flera områden som väldigt låga. Trots detta hade många höga betyg i idrott och
hälsa. Det var fler studenter som år 2011 ansåg sig behärska olika moment med
hälsoanknytning fullständigt. Kan det här bero på att de fått en bättre hälsoundervisning i
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ämnet idrott och hälsa eller var hade de inhämtat dessa kunskaper? Det var få både år 2008
och år 2011 som behärskade områdena ergonomi och avspännings- och
stresshanteringsmetoder.

4.4 GIH-studentens inställning till idrottsämnet och utbildningen
Vårt resultat visade att det för hälften av studenterna var det egna idrottsintresset som
framförallt styrde valet av att bli idrottslärare, vilket också tidigare både svensk och
internationell forskning visat (O’Bryant, O’Sullivan & Raudensky 2000; H Larsson 2009;
Larsson 2009; O’Sullivan, MacPhail & Tannehill 2007 se Larsson 2009; Larsson 2010). Detta
tror vi kan ha att göra med att studenterna identifierar sig inom idrotten och därför söker sig
till en utbildning där de kan få ge uttryck för detta. Även ett intresse av att leda andra låg
bakom beslutet. Detta uttrycker Bourdieu på ett bra sätt då han menar att idrottsläraren är en
viktig aktör på fältet för att påverka hur elever tycker om idrott och om hälsa. Därefter skiljde
sig motiven åt mellan urvalsgrupperna. År 2008 valde fler att bli idrottslärare för att de ville
arbeta med barn och ungdomar. År 2011 svarade fler att de ville skapa ett idrottsintresse hos
deras blivande elever och samtidigt hjälpa till att förbättra samhället. Vi fann här två
signifikanta skillnader. Jämfört med år 2008 var det fler män år 2011 som valde att läsa till
idrottslärare för att det skulle vara ”roligt”. Kvinnor år 2011 angav i större utsträckning att
”skapa idrottsintresse/förbättra samhället” var ett motiv. Detta kan vi koppla till forskning av
H Larsson (2009) och Larsson (2009) som säger att fler män valde att läsa till idrottslärare på
grund av sitt eget idrottsintresse medan kvinnor i större grad valde det på grund av viljan att
lära andra om idrott samt påverka barn och ungdomar.
En bra idrottslärare skulle enligt studenterna år 2008 och år 2011 vara kunnig och engagerad.
Engagerad ihop med idrottsintresserad var också egenskaper som H Larssons (2009)
forskning fick fram.

De förväntningar studenterna hade på GIH var framförallt att det skulle bli en rolig tid. Vi
kunde också se i våra resultat att det som gjorde att studenterna valde GIH, framför andra
idrottslärarutbildningar, var för att skolan hade ett bra rykte och för att den låg i Stockholm.
Dock verkar GIH:s rykte ha försämrats då det var betydligt färre som väljer GIH av den
anledningen år 2011. Detta skulle kunna bero på att andra idrottslärarutbildningars rykte har
stärkts och att GIH:s rykte därmed inte väger lika tungt för studenterna. En annan möjlig
förklaring kan vara att när det förr krävdes högre betyg för att komma in på GIH var mer
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eftertraktat och att ryktet därmed var högt bland studenterna. En hög antagningsnivå
signalerar att kvalitén på utbildningen är hög. En sjunkande antagningsnivå signalerar att
utbildningen inte är lika eftertraktad längre.

Nio av tio studenter tyckte att ämnet idrott och hälsa skulle bedömas. Antalet studenter som
svarade att det räckte med att vara ombytt för att få godkänt i idrott och hälsa hade halverats
från år 2008 till år 2011. Därmed kunde vi konstatera att studenterna år 2011 tycktes ha större
kunskap om vad som står i kursplanen i idrott och hälsa.

4.5 Slutsats
Vi har kommit fram till att det är för tidigt att dra en slutsats om hur det ökade antalet platser
på idrottslärarutbildningen vid GIH påverkat vilka studenter som söker sig hit. Det kommer
därför vara intressant att se vidare undersökningar inom området. Tendenser som vi kan se är
att det var en mer homogen grupp år 2008 i alla avseenden. I båda studentgrupperna fanns
bristande kunskaper vid utbildningens start i centrala områden som ingår i ämnet idrott och
hälsa. Detta kommer ställa höga krav på utbildningen för att säkerställa en kunskapsmässig
grundnivå hos studenterna vid avslutande studier.

4.6 Metoddiskussion
Innan vi genomförde vår studie kontaktade vi de personer som ansvarade för studien år 2008.
Vi intresserade oss för hur enkätundersökningen genomfördes då. Då enkäten genomförts i
sin helhet vid det tillfället valde vi att göra samma sak. Detta trots att några av frågorna hade
kunnat tas bort och frågeställningarna ändå ha besvarats. Vi ville att de yttre förutsättningarna
skulle vara så lika som möjligt då resultaten skulle jämföras med en grupp som fyllt i samma
enkät tre år tidigare. Enkäten var dock rejäl och trots att det för de flesta tog strax över 20
minuter att fylla i den tog det för några stycken upp mot 45 minuter. Vi fick i och med att vi
genomförde enkäten i sin helhet in väldigt mycket material för bearbetning och det finns data
som kan användas i vidare forskning.

Det är svårt att utforma en perfekt enkät. I flera av frågorna i vår enkät var det av stor vikt att
studenterna läste den inledande texten till frågan för att besvara den korrekt. Det borde vi ha
påpekat vid utdelningen av enkäten än tydligare. I den delen där studenterna skulle skatta sina
kunskaper och färdigheter i olika moment har många skattat dessa likadant. Det finns en risk
att många likställt begreppen kunskap och färdighet.
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Studenterna ombeddes att fylla i sitt namn på enkäten vilket innebär att studenterna inte var
helt anonyma och detta kan ha lett till att vi inte fått helt ärliga svar. Vår känsla var ändå att så
inte var fallet, däremot var det några som valde att inte ange sitt namn.

4.7 Förslag på vidare forskning
Studien var väldigt bred och man skulle kunna undersöka vissa delar med djupgående och då
genom intervjuer. Det hade varit intressant med fortsatt forskning som jämför studenterna på
olika lärosäten i Sverige som utbildar lärare i idrott och hälsa. Ser idrottslärarstudentens profil
annorlunda ut beroende på var man läser sin idrottslärarutbildning? Ytterligare förslag på
fortsatt forskning kan vara att följa upp denna enkät på samma studenter när de avslutar sin
utbildning vid GIH. Har deras kunskaper och färdigheter i olika aktiviteter samt inställning till
idrottsämnet förändrats och vad förväntar de sig av yrket?
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Bilaga 1
Litteratursökning

Syfte och frågeställningar:
Syftet med studien var att ta reda på vilka skillnader och likheter det fanns mellan den
nyantagne idrottslärarstudenten vid GIH år 2011 jämfört med den nyantagna studenten år
2008.
Frågeställningar:


Vad har GIH-studenten för bakgrund?



Vilken upplevd idrottslig kompetens har GIH- studenten?



Vilken idrottserfarenhet har GIH- studenten?



Vilken inställning till idrottsämnet har GIH-studenten?

Vilka sökord har du använt?
Student*, education, teachers programe, physical education, Kirk, O’Bryant, Mary
O’Sullivan, idrottslärarutbildning, idrottslärarstudenter, lärarstudenter.

Var har du sökt?
GIH:s bibliotekskatalog, CSA, Google Scholar.

Sökningar som gav relevant resultat
Exempel:
CSA: Physical education, student*, education.
Google Scholar: Mary O’Sullivan.

Kommentarer
Det bästa materialet vi har funnit har vi funnit genom att läsa på litteraturlistor i böcker som
använts vid rapportering kring föregående projekt i studien. Även genom att fråga personer
som varit involverade i datainsamlingen år 2008 har vi fått fram namn på personer som
forskat inom området tidigare.
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Bilaga 2 Resultattabeller
De resultat som visar på signifikant skillnad mellan urvalsgrupperna är i tabellerna
fetmarkerade.
Tabell 1 – Studenternas upplevda kunskaper i olika aktiviteter med friluftsanknytning.

Kunskaper
0 Inga

Orientering

1

2

3

4

5 Stora

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

4

6

16

15

17

20

32

28

21

23

9

7

1

0

0

3

7

20

20

16

15

17

23

23

23

23

7

12

6

27

23

19

18

20

21

21

18

5

14

8

5

4

5

13

10

17

20

27

28

24

17

14

19

16

18

19

19

23

22

23

18

11

15

7

6

34

38

25

20

26

15

8

18

3

8

4

1

10

13

23

27

28

20

22

21

15

14

3

5

18

16

11

15

23

22

27

18

15

17

7

11

11

12

8

8

15

14

19

24

22

23

26

19

30

26

19

19

18

18

12

20

15

9

6

8

n (08) = 75, n (11) = 99

Simning

27 14 28 35 37 28

n (08) = 74, n (11) = 98

Paddling på insjö

17

n (08) = 74, n (11) = 97

Paddling i skärgård
n (08) = 75, n(11) = 99

Friluftsliv
n (08) = 70, n (11) = 99

Överlevnadsövningar
n (08) = 73, n (11) = 98

Bergsklättring
n (08) = 74, n (11) = 100

Miljökunskap – ekologi
n (08) = 74, n(11) = 100

Längdskidåkning
n (08) = 74, n (11) = 99

Alpin skidåkning
n (08) = 74, n(11) = 97

Långfärdsskridsko
n (08) = 73,n (11) = 96

39

Tabell 2 - Studenternas upplevda färdigheter i olika aktiviteter med friluftsanknytning.

Färdigheter
0 Inga

Orientering

1

2

3

4

5 Stora

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

3

10

15

10

23

23

32

30

16

23

11

3

1

1

1

3

14

18

35

30

39

29

10

19

19

16

11

12

20

25

31

23

8

21

11

4

25

22

12

18

23

21

26

22

6

16

8

3

4

5

8

11

22

20

25

27

29

21

12

15

16

19

15

19

30

22

28

20

5

13

5

5

33

38

26

15

25

20

8

19

5

7

3

1

11

15

25

28

29

22

22

21

10

10

3

4

19

18

12

14

15

21

31

19

18

18

5

9

11

14

10

8

14

9

22

25

19

26

26

18

32

28

13

16

24

16

14

19

13

17

6

5

n (08) = 73, n (11) = 99

Simning
n (08) = 74, n (11) = 98
Paddling på insjö
n (08) = 74, n (11) = 97

Paddling i skärgård
n (08) = 73, n (11) = 97
Friluftsliv
n (08) = 73, n (11) = 99
Överlevnadsövningar
n (08) = 74,n (11) = 98

Bergsklättring
n (08) = 75, n (11) = 100

Miljökunskap – ekologi
n (08) = 72,n (11) = 100

Längdskidåkning
n (08) = 74, n(11) = 99

Alpin skidåkning
n (08) = 74, n (11) = 97

Långfärdsskridsko
n (08) = 72, n (11) = 96
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Tabell 3- Studenternas upplevda kunskaper i dans och rörelse.

Kunskaper i dans och rörelse
0 Inga

1

2

3

4

5 Stora

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

11

8

13

14

20

20

24

26

20

14

13

18

15

20

25

21

24

21

22

23

11

13

4

2

36

29

25

25

15

15

11

12

8

11

5

7

5

14 15 15 23 14 30 17 12 18 15

Olika
träningsformer till
musik
n (08)= 76, n(11)= 100

Olika
sällskapsdanser
n(08)=76, n(11)= 100

Olika
uttrycksformer
n (08) = 75, n (11) =99

Att röra mig
rytmiskt till musik
n (08)= 74, n (11)= 100

22

Tabell 4 – Studenternas upplevda färdigheter i dans och rörelse.

Färdigheter i dans och rörelse
0 Inga

1

2

3

4

5 Stora

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

7

8

21

16

18

17

19

27

19

13

15

19

10

21

33

20

19

19

24

25

8

13

6

2

30

30

37

24

7

15

10

11

11

12

6

7

5

12

19

16

18

12

30

20

11

17

18

23

Olika
träningsformer till
musik
n(08) = 72, n(11) = 100

Olika
sällskapsdanser
n(08) = 72, n(11) = 100

Olika
uttrycksformer
n(08) = 73, n(11) = 99

Att röra mig
rytmiskt till musik
n (08)=74, n (11) = 100
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Tabell 5 – Studenternas upplevda kunskaper i gymnastik.

Kunskaper i gymnastik
0 Inga
2008
Fristående gymnastik

n (08)=75, n(11)=99
Redskapsgymnastik

2011

1
2008

2
2011

2008

11 20 17 18

3
2011

2008

4
2011

2008

5 Stora
2011

2008

2011

20 17 29 13 12 12 11

19

8

15

19

21

31

20

24

18

10

12

8

13

16

22

30

18

23

18

15

15

7

13

10

13

n (08)=74, n(11)=99
Hopp
n (08)=74, n(11)=99

Tabell 6 – Studenternas upplevda färdigheter i gymnastik.

Färdigheter i gymnastik
0 Inga
2008
Fristående gymnastik

n(08)=73, n(11)=99
Redskapsgymnastik

2011

1
2008

2
2011

2008

11 23 23 20
7

3
2011

2008

4
2011

21 17 26

9

14 24 25 32 18 24 17

2008

5 Stora
2011

2008

2011

10 12 10

18

5

15

7

10

4

11

8

14

n (08)=74, n(11)=99
Hopp

19

26

32

20

22

14

15

14

n(08)=74, n(11)=99

Tabell 7 – Studenternas upplevda kunskaper i friidrott.

Kunskaper i friidrott
0 Inga

Löpning

1

2

3

4

5 Stora

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

1

1

3

2

19

10

27

27

34

39

16

20

1

4

12

5

22

21

37

39

20

24

8

6

4

6

16

10

30

32

32

25

16

18

3

8

n(08)=74, n(11)=99
Hopp
n(08)=74, n(11)=99
Kast
n (08)=76, n(11)=99
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Tabell 8 - Studenternas upplevda färdigheter i friidrott.

Färdigheter i friidrott
0 Inga

Löpning

1

2

3

4

5 Stora

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

0

1

7

4

19

10

28

26

32

40

14

18

1

5

11

9

27

22

42

35

12

23

7

5

4

5

17

11

32

33

29

28

15

16

3

6

n (08)=74, n(11)=99
Hopp
n (08)=74, n(11)=99
Kast
n (08)=72, n(11)=99

Tabell 9 - Studenternas upplevda kunskaper i bollidrott.

Kunskaper i bollidrott
0 Inga

Fotboll

1

2

3

4

5 Stora

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

0

2

1

0

10

7

19

17

27

28

43

46

1

2

6

8

23

23

36

21

25

29

10

16

0

0

4

8

38

21

35

34

16

29

7

8

7

7

14

10

28

25

33

30

10

17

8

10

0

1

13

10

28

17

32

34

19

27

8

10

32

25

30

27

19

24

15

14

4

7

0

4

39

25

20

26

21

23

13

11

5

10

1

5

27

26

24

18

24

22

12

12

8

15

5

6

n (08)=73, n(11)=98
Handboll
n (08)=73, n(11)=99
Badminton
n(08)=74, n(11)=97
Tennis
n(08)=72, n(11)=99
Volleyboll
n(08)=75, n(11)=99
Baseboll
n(08)=73, n(11)=98
Softboll
n(08)=75, n(11)=95
Golf
n(08)=75 n(11)=98
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Tabell 10 – Studenternas upplevda färdigheter i bollidrott.

Färdigheter i bollidrott
0 Inga

Fotboll

1

2

3

4

5 Stora

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

2008

2011

0

1

4

3

15

16

29

19

23

29

29

32

1

4

4

9

36

19

34

30

18

27

7

10

0

0

6

5

28

20

40

34

21

34

6

7

8

8

19

12

24

25

31

31

13

14

6

9

0

1

10

10

29

20

38

32

18

25

6

11

26

21

32

27

23

27

16

19

3

3

0

3

35

21

21

26

21

26

20

16

3

7

0

3

34

30

25

22

21

21

14

10

4

10

1

6

n(08)=75, n(11)=98
Handboll
n(08)=73, n(11)=99
Badminton
n(08)=72, n(11)=97
Tennis
n(08)=72, n(11)=99
Volleyboll
n(08)=72, n(11)=99
Baseboll
n(08)=73, n(11)=98
Softboll
n(08)=71, n(11)=95
Golf
n(08)=71, n(11)=98
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Bilaga 3

GIH-enkäten 2011
Enkät för studenter antagna till GIHs lärarutbildning.
Många studenter utbildas varje år till lärare i idrott och hälsa. Vi vill med denna enkät1 få en
bild av GIH studenters erfarenhet av bl. a. fysisk aktivitet, syn på ämnet idrott och hälsa,
skadebakgrund samt upplevd hälsa. Genom en ökad kunskap om er bakgrund och tidigare
erfarenheter får vi förutsättningar att skapa en ännu bättre lärarutbildning.
För att skydda Din identitet kommer denna sida att tas bort. Varje enkät får istället ett
nummer och svaren matas in i ett databehandlingsprogram, där inga namn återfinns. Alla
resultat kommer att behandlas anonymt. Om Du finner att Du inte vill besvara någon eller
några frågor i enkäten eller väljer att avstå från att besvara enkäten helt och hållet kan Du, när
som helst Du så önskar, göra detta utan att behöva ange anledning därtill. Deltagandet i denna
enkätundersökning är helt frivillig.
Enkäten består av tre delar; del 1 – GIH-studenten, del 2 – Upplevd hälsa, livsstil & skador
och del 3 – Idrottserfarenhet, upplevd idrottskompetens samt inställning till idrottsämnet.

Namn (sign)____________________________________________________________
Kod
Namn (textat)___________________________________________________________

Tack för Din vilja att medverka!
1

Referenser till frågor (som modifierats) i enkäten är:
-

SIH- Skola, Idrott och Hälsa-projektet, Gymnastik- och idrottshögskolan
LIV-projektet, Gymnastik- och idrottshögskolan
VHU - Västerbottens hälsoundersökningar - Västerbottens läns landsting
Spinalis hälsonavigator – ur Livstillfredsställelse, Fugl-Meyer AR
Östgötens hälsa och miljö, Befolkningsenkät 1999, Folkhälsovetenskapligt centrum, Landstinget i
Östergötland
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Kod

DEL 1. GIH-studenten
Besvara följande frågor genom att markera med kryss och skriv på de heldragna linjerna. Om
Du behöver mer utrymme, vill komplettera eller ge synpunkter var vänlig använd baksidan.
1. Kön
 kvinna
 man
2. Ålder: _______år
3. Var har Du huvudsakligen tillbringat Din uppväxttid på/i?
 landsbygd/glesbygd
 mindre tätort (färre än 15.000 inv)
 medelstor tätort/stad (15.000 – 100.000 inv)
 större stad (mer än 100.000 inv)
4. I vilken del av landet växte Du huvudsakligen upp?
 norra Sverige
 mellansverige utom Mälardalen
 Mälardalen
 västra Sverige
 södra Sverige
5. Är Du född i ett annat land än Sverige?
 ja, i Norden
 ja, i ett Europeiskt land (ej Norden)
 ja, i andra delar av världen
 nej
6. Är någon av Dina föräldrar födda i annat land än Sverige?
 ja, båda i annat land
 ja, en av mina föräldrar i annat land
 nej
7. Hur trivdes Du som helhet i grundskolan?
 väldigt dåligt
 dåligt
 bra
 mycket bra
8. Hur trivdes Du som helhet i gymnasieskolan?
 väldigt dåligt
 dåligt
 bra
 mycket bra
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9. Om Du skulle ge Dig själv ett omdöme som elev i skolan – vilket passar bäst?
 en av de främsta i klassen
 något över medel
 medelgod
 något under medel
 en av de svagare
10. Vilken högsta utbildning har Din mamma?
 grundskola eller motsvarande
 gymnasieutbildning
 högskola/universitet
 lärarutbildning
 annan_______________________
 vet ej
11. Vilken högsta utbildning har Din pappa?
 grundskola eller motsvarande
 gymnasieutbildning
 högskola/universitet
 lärarutbildning
 annan_______________________
 vet ej
12. Sätt kryss för ett eller flera av påståenden som stämmer för Dig.
 mina föräldrar uppmuntrade mig att läsa på högskolan
 de flesta av mina kamrater studerar på högskolan
 jag hade hellre börjat arbeta om jag hade fått ett arbete
13. Var Ditt val att studera GIHs lärarutbildning ett
 förstahandsval
 andrahandsval
14. Är detta Din första högskoleutbildning?
 ja
 nej
15. Har Du ledarerfarenheter?
 nej
 ja allmänna
 ja idrottsliga
 ja inom ett yrke
16. Ange med några få ord varför Du vill bli lärare i idrott och hälsa
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
17. Har någon påverkat Dig att söka till lärarutbildningen – i så fall vem?
___________________________________________________________________________
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18. Beskriv en bra lärare i ämnet idrott & hälsa med några få ord.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
19. Vad förväntar Du Dig av lärarutbildningen vid GIH?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
20. Varför valde Du GIH-utbildningen bland alla idrottslärarutbildningar i Sverige och
utomlands?____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

21. Markera med ett kryss i en ruta per rad: (1=nästan aldrig, 2=ganska sällan, 3=ibland,
4=ganska ofta, 5=mycket ofta) hur ofta du bedriver följande fritidsaktiviteter.

gå på bio
gå på teater
gå på museum

1




2




3




4




5




gå på vernissage
gå på idrottsevenemang
gå på café





















titta på TV/video/dvd
surfa/dataspel
umgås med familjen





















umgås med vänner
lyssna på musik
läsa böcker (skönlitterära)





















laga mat
gå på restaurang/pub
gå ut och dansa





















styrelseuppdrag
tränar/ledaruppdrag
















annat, nämligen___________________ 
annat, nämligen___________________ 
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DEL 2. Upplevd hälsa, livsstil och skador
1. Hur mår Du idag?
 mycket bra
 bra
 ganska bra
 dåligt
 mycket dåligt
2. Tycker Du att din hälsa i allmänhet är?
 mycket bra
 bra
 ganska bra
 dålig
 mycket dålig
3. Lider Du av något handikapp eller annat fysiskt besvär (t.ex. astma eller allergi)?
Vilket:_______________________________________________________________
4. Din kroppslängd:__________

cm

5. Din kroppsvikt: __________

kg

6. Hur upplever Du Din…
Mycket
tillfredsställande

Tillfredsställande

Ganska
tillfredsställande

Ganska
otillfredsställande

Otillfredsställande

Mycket
otillfredsställande

...kroppsliga
(fysiska)
hälsa?
...själsliga
(psykiska)
hälsa?

7. . Hur ofta upplever Du en känsla av……
Alltid

Ofta
(varje
vecka)

Ganska
ofta

...hopp och/eller optimism?
...glädje och/eller lycka?
...lugn, harmoni och/eller
balans?
...egen kontroll över Din vardag
... meningsfullhet?
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Då och
då

Ganska
sällan

Sällan
(några ggr
per år)

Aldrig

8. Hur ofta upplever Du…
Alltid

Ofta

Ganska
ofta

Då och
då

Ganska
sällan

Sällan

...att Du vaknar utvilad?
...en god nattsömn?
...att Du tar Dig tid att koppla av?
...att Du tar Dig tid att reflektera?*

*Tid då Du medvetet reflekterar över Ditt liv, Din situation eller liknande.

9. Jag upplever att jag har ett bra socialt nätverk?
 ja
 ja, ganska
 nej
10. Tar Du Dig tid att läsa böcker, lyssna på musik och/eller
gå på bio, teater, konserter, utställningar eller liknande?
 ja
 ja, ibland
 nej
11. Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta Du, sedan januari 2011, haft :
Aldrig eller
nästan aldrig

Då och då

Ofta
(varje vecka)

Mycket ofta

1.Huvudvärk
2.Problem med
att sova
3.Ont* i
kroppen utan
skada

*Ange var på fråga 3 (ont i kroppen)
__________________________________________________
__________________________________________________

12. Hur länge har Du haft ont?
 mindre än en vecka
 1-4 veckor
 mer än en månad
 då och då
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Alltid

Aldrig

13. Har Du eller har Du haft ont i nacke och/eller rygg idag?
 ja
 nej
Om Du svarat ja på frågan ovan markera med ett kryss (x) på figuren
var.

14. Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta Du känner Dig:

Aldrig eller
nästan aldrig

Då och då

Ofta
(varje vecka)

Mycket ofta

Alltid

Trött och
hängig
Ensam
Ledsen
Stressad

15. Om Du känner Dig stressad. Vad gör Dig stressad________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Skada/or, som besvärar och/eller begränsar dig vid fysisk aktivitet (om flera skador
markera i rutorna för fråga 16-18 skada 1 som 1 (istället för x) och skada 2 som 2 osv.)
16. Har Du råkat ut för en skada? Om ja, vilken/vilka kroppsdel(ar) skadade Du?
 huvud/hals
 tandskada
 mage/bröst/rygg
 axel
 arm (överarm, armbåge, underarm)
 handled/hand
 ben (lår, höft, ljumske)
 knä
 ben (underben)
 fotled/fot
17. När inträffade skadan? månad________år___________
vet ej 
18. Vilken typ av skada fick Du?
 sårskada
 stukning, vrickning, sträckning
 benbrott (fraktur)
 annat:____________________

 utgjutning
 urledvridning (luxation)
 hjärnskakning

Fysisk aktivitet
19. Vilket alternativ överensstämmer bäst med Dig som person?
 jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag
 jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd flera gånger i veckan
 jag rör mig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland
 jag rör mig en hel del men aldrig så att jag blir andfådd och svettig
 jag rör mig ganska lite
20. Hur många dagar per vecka är Du vanligtvis fysiskt aktivt minst 30 minuter
sammanlagd tid? (minst snabb promenadtakt)
 6–7 dagar/vecka
 4–5 dagar/vecka
 2–3 dagar/vecka
 1 dag/vecka
 0 dag/vecka
21. Hur många dagar per vecka är Du vanligtvis fysiskt aktivt minst 60 minuter
sammanlagd tid? (minst snabb promenadtakt)
 6–7 dagar/vecka
 4–5 dagar/vecka
 2–3 dagar/vecka
1 dag/vecka
 0 dag/vecka
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22. Tillfredställer den motion Du får idag Ditt behov av att röra på Dig?
 helt och hållet
 delvis
 ganska dåligt
 inte alls
23. Hur lång sammanlagd tid färdas Du dagligen mellan platser till fots (promenad)
och/eller på cykel?
 över 60 min
 mellan 31-60 min
 mellan 10-30 min
 mindre än 10 min
24. Hur planerar Du att ta Dig till GIH från Din bostad?
 egen bil
 kommunalt (t ex T-bana, tåg eller buss)
 cyklar
 går
 annat, nämligen_______________________________
25. Hur mycket stillasittande är Du dagligen under Din vakna tid?
(Både arbetstid eller motsvarande och fritid. Räkna även med om Du färdas
stillasittande mellan platser.)
 0–2 timmar
 3–4 timmar
 5–7 timmar
 8 timmar eller mer

Kostvanor
26. Hur ofta äter Du frukost?
(Med oftast menar vi här 4-6 dagar/veck. och ibland 1-3 dagar/veck.)
 varje dag
 oftast
 ibland
 aldrig
27. Hur ofta äter Du lunch?
 varje dag
 oftast
 ibland
 aldrig
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28. Hur ofta äter Du lagad middag (på kvällen) hemma?
 varje dag
 oftast
 ibland
 aldrig
29. Äter Du mellanmål?
 varje dag
 oftast
 ibland
 aldrig
30. Äter Du frukt och grönsaker?
 varje dag
 oftast
 ibland
 aldrig

31. Äter Du chips och godis?
 varje dag
 oftast
 ibland
 aldrig

32. Hur ofta äter Du…
3 ggr/dag eller
mer

1-2 ggr/dag

4-6 ggr/vecka

...frukt och/eller
bär?

...grönsaker
och/eller
rotfrukter?
...fiberrik gröt,
müsli, grovt
bröd el. dyl.?
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1-3 ggr/vecka

Mindre än
1 g/vecka

33. Hur ofta dricker Du…
Aldrig

1-3 ggr/mån
eller
mer sällan

1-2 ggr/vecka

3-6 ggr/vecka

7 ggr/vecka
eller mer

...lättöl och/eller
folköl?
...starköl
och/eller vin?

...starkvin
och/eller sprit?

34. När Du dricker alkohol hur många glas* dricker Du då vanligtvis?
*Med ett glas menas: 45 cl folköl/33 cl starköl/1 glas vin/1 litet glas starkvin/4 cl sprit
 dricker ej alkohol
 1-2 glas
 3-4 glas
 5-6 glas
 7-9 glas
 10 eller fler glas
35. Röker Du?
 nej
 ja, men sällan
 ja
Om ja, uppskatta ungefär hur mycket:___________________________
36. Snusar Du?
 nej
 ja, men sällan
 ja
Om ja, uppskatta ungefär hur mycket:__________________________________
37. Har Du någon gång provat narkotika?
 nej
 ja ibland
 ja ofta
38. Har Du någon gång provat dopingpreparat?
 nej
 ja ibland
 ja ofta
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DEL 3. Idrottserfarenhet, upplevd idrottskompetens samt inställning till
idrottsämnet
Besvara följande frågor genom att markera ett kryss för varje fråga och skriv på de heldragna
linjerna. Om Du behöver mer utrymme, vill komplettera ytterligare eller ge synpunkter var
vänlig använd baksidan.
1. När Du blev antagen till lärarutbildningen kunde Du då följande färdigheter?
Fyll i med ett kryss i en ruta per rad (1=behärskade inte, 2= behärskade lite grann, 3=
behärskade ganska bra, 4=behärskade fullständigt).
1

2

3

4

simma 200 meter varav 50 meter på rygg samt
livräddande första hjälp
orientera med hjälp av karta och kompass
stå på händer utan hjälp

















tre styrdanser (ex vals, foxtrott, bugg)
spela valfritt lagbollspel
åka skridskor (kort eller lång skena)

















livrädda/första hjälpen
förstå samband mellan fysisk aktivitet och hälsa
valla längdåkningsskidor

















sätta samman ett uppvärmningsprogram
skapa ett styrketräningsprogram













2. Vilket betyg fick Du i kursen Idrott och hälsa A i gymnasieskolan?
G
 VG
 MVG
 ej läst kursen
3. Vilket betyg fick Du i kursen Idrott och Hälsa B?
G
 VG
 MVG
 ej läst kursen
4. Om Du gick i den ”gamla gymnasieskolan” vilket betyg fick Du i ämnet idrott?
1
2
3
4
5
 gick ej i den gamla gymnasieskolan
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5. Vilka av följande utrustningar äger du eller har tillgång till? Sätt ett eller flera kryss.
 längdåkningsskidor
 slalomutrustning
 cykel
 vanliga skridskor
 långfärdsskridskor
 spinnspö
 träningskläder

 golfutrustning
 motionscykel för inomhusbruk
 segelbåt
 tennisracket
 campingutrustning
 annat____________________
___________________________

6. Hur upplever Du Din a) kunskap och b) färdighet i följande idrotter/aktiviteter? (sätt
ett kryss för Dina aktuella kunskaper i nedanstående aktiviteter där 0 representerar
inga och 5 stora kunskaper respektive färdigheter).

0
Inga
a

1
b

a

a) kunskaper och b) färdigheter
2
3
b

a

b

a

b

4

a

b

5
Stora
a
b

Orientering
Simning
Paddling på insjö
Paddling i skärgård
Friluftsliv
Överlevnadsövningar (ex. finna föda
i naturen)
Bergsklättring
Miljökunskap - ekologi
Längdskidåkning
Alpin skidåkning
Långfärdsskridsko

7. Hur upplever Du Din a) kunskap och b) färdighet i följande bollidrotter? (sätt ett kryss
för Dina aktuella kunskaper i nedanstående aktiviteter och fyll i egna bollidrotter som
Du vill ha med på de tomma raderna)

0
Inga
a

1
b

a

a) kunskaper och b) färdigheter
2
3
b

Fotboll
Handboll
Badminton
Tennis
Volleyboll
Baseboll
Softboll
Golf
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a

b

a

b

a

4
b

5
Stora
a
b

8. Hur upplever Du Din a) kunskap och b) färdighet i dans och rörelse? (sätt ett kryss för
Dina aktuella kunskaper i nedanstående aktiviteter)

0
Inga
a

1
b

a

a) kunskaper och b) färdigheter
2
3
b

a

b

a

b

4

a

b

5
Stora
a
b

Olika träningsformer till musik
(t.e.x. gympapass, aerobic´s)
Olika sällskapsdanser
(t.ex. vals, bugg, foxtrot, polka,
salsa)
Olika uttrycksformer
(t.ex. Improvisationsövningar,
street, egna danser)
Att röra mig rytmiskt till musik

9. Hur upplever Du Din a) kunskap och b) färdighet i gymnastik? (sätt ett kryss för Dina
aktuella kunskaper i nedanstående aktiviteter och fyll i egna gymnastikaktiviteter som
Du vill ha med på de tomma raderna)
0
Inga
a

1
b

a

2
b

a

3
b

a

4
b

a

b

5
Stora
a
b

Fristående gymnastik (t ex. huvud/handstående och hjulning)
Redskapsgymnastik (t ex. övningar i
räck och ringar)
Hopp (t ex överslag eller volt
framåt)

10. Hur upplever Du Din a) kunskap och b) färdighet i friidrott? (sätt ett kryss för Dina
aktuella kunskaper i nedanstående aktiviteter).

0
Inga
a

1
b

a

a) kunskaper och b) färdigheter
2
3
b

Löpning
Hopp
Kast
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a

b

a

b

a

4
b

5
Stora
a
b

11. Jag har ledarerfarenhet i följande idrotter (ange idrott och kryssa för i lämplig
efterföljande ruta).
Idrott

Bredd
Barn/ungdom

Elit
Ungdom/junior

Motion
Alla åldrar

Elit
Senior

12. Jag har tävlingserfarenhet i följande idrotter (ange idrott och tävlingsnivå)
Tävlingsnivå
Idrott

Klubb

Distriktslag

Regionslag

Landslag

Internationell
elit

13. När Du blev antagen till lärarutbildningen hur bedömer Du Dina kunskaper gällande
följande moment? Fyll i med ett kryss i en ruta per rad (1=behärskade inte, 2=
behärskade lite grann, 3= behärskade ganska bra, 4=behärskade fullständigt)

hur rökning/kost och sömn påverkar hälsan
förstå samband mellan hälsa, livsstil och miljö
kan planera, genomföra, utvärdera ett träningsprogram

1




2




3




4




hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila
olika avspännings- och stresshanteringsmetoder
kombinera rörelser till musik

















om olika arbetsmiljösammanhangs ergonomi

leda, organisera, genomföra och utvärdera idrottsaktivitet 
en idrottsaktivitet som har betydelse för kulturarvet














samband mellan miljö och människans hälsa i ett
historiskt och nutidsperspektiv
arbetsmiljöers påverkan på människors hälsa
friluftsliv under olika årstider
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Inställning till idrottsämnet
14. Skall kunskaper och färdigheter i ämnet idrott och hälsa bedömas i grund- och
gymnasieskolan?
 ja
 nej
 vet ej
15. Räcker det med att vara ombytt och att visa engagemang för att få godkänt i ämnet
idrott och hälsa?
 ja
 nej
 vet inte
16. Vilket betyg i idrott och hälsa i gymnasiet skulle Du ge en elit-fotbollsspelare som
röker och dricker alkohol regelbundet?
 MVG
 VG
G
 IG
17. Kan en överviktig elev i grundskolan erhålla betyget MVG i ämnet idrott och hälsa?
 ja
 nej
 vet inte
18. Mellan 10-20 procent av den svenska vuxna befolkningen är regelbundet fysisk aktiva.
Varför är det inte fler? ___________________________________________________
19. Kan den fysiska hälsan tillgodoses genom att promenera regelbundet (också i unga
år)?
 ja
 nej
 vet inte
20. Om fem år är min fysiska status
 bättre
 oförändrat
 sämre
21. Om fem år är mitt allmänna välbefinnande (upplevda hälsa)
 bättre
 oförändrat
 sämre
22. Egna spontana reflexioner om Du har några sådana när det gäller Din upplevda hälsa
och livsstil.____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Varmt tack för Din medverkan och lycka till med studierna på GIH!
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