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Sammanfattning

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie var att undersöka hur idrottslärarstudenter ser på utmaningarna som väntar 

dem inom yrket. Följande frågeställning formulerades:

• Hur  ser  idrottslärarstudenter  på  sin  kompetens  inom följande  områden  inom läraryrket: 

lärarrollen och allmän pedagogik, ämneskunskap och undervisning, arbetsmiljö i skolan och 

uppgifter utanför undervisning samt relationer mellan lärare och elever?

Metod 

Metoden som användes i  denna kvantitativa studie var en strukturerad enkät.  Den webbaserade 

enkäten  omfattade  37  påståenden  relaterad  till  krav  och  utmaningar  inom  idrottsläraryrket. 

Populationen var studenter inom idrottslärarutbildning. Urvalsgruppen blev studenter från GIH – 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. I studien deltog 50 studenter, varav 24 var kvinnor 

och 26 var män. Respondenternas medelålder var 24,6 år. 

Resultat

Resultatet visade att det finns stora variationer i studenternas uppfattningar om deras kompetens och 

utmaningar inom deras framtida yrke. Enligt resultatet kände idrottslärarstudenter sig väl förberedda 

inom största delen av de olika områden som yrket kräver. Men studien visade också att studenterna 

känner  stort  osäkerhet  inom vissa områden.  Studenterna ansåg sig vara  mest  kompetenta  inom 

områden som handlar  om ämneskunskap  och undervisning.  Mest  osäkra  kände sig  studenterna 

bland  annat  i  bedömningar,  uppgifter  utanför  undervisningen  och  att  skydda  eleverna  mot 

mobbning.

Slutsats

Tidigare forskning visade till viss del liknande resultat. En anledning till att studenterna kände sig 

osäkra inom vissa kunskapsområden kan hänga ihop med utbildningens innehåll. Utbildningen är 

huvudsakligen praktisk och fokuserad på undervisning och idrott.  Det visade sig också vara det 

område där studenterna känner sig mest förberedda.  Studenternas  osäkerhet  i  betygsättning och 

ansvarstagande kan hänga ihop med förändringar i skolans betygssystem och i ämnet, som bland 

annat har ledd till ett bredare ansvarsområde. En del av osäkerheten kan förklaras av problematiken 

som  finns  i  samband  med  verksamhetsförlagd  utbildning  (VFU).  VFU:n  kräver  bra  skolor, 

entusiastiska handledare och initiativ från studentens sida för att ge den maximala nyttan. Problemet 

kan vara att det saknas kontroll av kvalitén under VFU-perioderna. Studenterna få inte likartade 

erfarenheter och kunskaper under sina praktikperioder.
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1 Inledning

Efter gymnasiet hade jag ingen aning om vad jag skulle vilja studera och vad jag skulle bli när jag 

blir  stor.  Jag tog några sabbatsår  för att  jobba,  resa och fundera över  min framtid.  Efter  dessa 

sabbatsår  kom jag  på  att  idrottslärare  skulle  kunna  vara  någonting  för  mig.  Jag  började  mina 

idrottsstudier på en sportinstitution i Finland. Först då började jag inse hur svårt och utmanande 

idrottsläraryrket egentligen är. När jag förstod hur mycket det faktiskt kräver blev jag ännu mer 

intresserad av ämnet.

Jag går i årskurs tre på idrottslärarutbildning. Jag har redan haft flera praktikperioder på flera skolor 

med flera idrottslärare. Jag har börjat bilda mig en egen uppfattning om idrottsläraryrket och de 

utmaningar  jag  kommer  möta  i  arbetet.  Mina  handledare  har  ofta  talat  om att  de  har  mycket 

uppgifter  som  måste  göras.  Att  tiden  inte  räcker  till  och  att  det  är  många  kolleger  som  är 

sjukskrivna. En av mina handledare sa också att ibland kan det vara klokt att inte visa att man klarar 

av utmaningar med lite svårare elever och stora undervisningsgrupper. Annars får man nästa år ännu 

större grupper med ännu fler utmaningar. 

Min mamma har också haft viss inverkan på mina uppfattningar. Hon har arbetat som ansvarig 

arbetslivspsykolog i Helsingfors stad och skolornas personal har varit hennes ansvar. Av henne har 

jag fått höra många berättelser om unga, nyexaminerade lärare som varit nära utbrändhet efter bara 

några år i yrket. De orkar inte med allt arbete som yrket kräver och de har svårt att hantera de stora  

krav  som  ställs  och  de  hot  som  kommer  från  föräldrar  och  elever.  Jag  följde  också  en  ny 

utexaminerade speciallärares blogg. Där skrev hon om sina dagar på arbetet. Jag blev lite skrämd 

när jag läste hur hon gråter under alla raster för att hon är helt slutkörd. Utöver detta skriker en elev 

till henne under lektionen: ”Du är en jävla idiot, jag ska döda dig!”. Då börjar jag fundera över hur 

mycket läraren ska ta.

Jag är lite besviken på att det under utbildningen inte en enda gång har talats om allt de här: kraven,  

psykiska  utmaningar,  utbrändhet,  uppgifterna  utanför  själva  undervisningen  och  hur  man  ska 

hantera dessa utmaningar och förebygga utbrändhet. Det ingår i yrket. Det räcker inte bara med att 

undervisa och kunna lära ut. Jag började känna mig lite orolig för mitt blivande läraryrke och blev 

intresserad  av  om  andra  idrottslärarstudenter  känner  samma  sak.  Då  kom  jag  på  tanken  att 

undersöka vilka saker  som oroar blivande idrottslärare.  Det ledde till  att  jag började undra hur 

blivande idrottslärarstudenter uppfattar sina blivande yrkeskrav och om de känner sig förberedda att 
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möta de utmaningarna som finns.

2 Bakgrund

I denna del hanteras olika bakgrundsperspektiv. Här beskrivs samhällsdebatten kring läraryrket och 

-utbildning samt ämnet idrott och hälsa. I denna del presenteras också tidigare forskning relaterad 

till denna studie.

2.1 Lärarutbildningen

Under  den  senaste  tiden  har  det  pågått  en  samhällsdebatt  om kvalitén  i  skolundervisning  och 

kompetens inom läraryrket. Vissa åtgärder har gjorts för att försöka förstärka lärarnas kompetens 

och status. Diskussion om genomförandet av en lärarlegitimation har funnits sedan länge. Beslutet 

att införa en lärarlegitimation kom under mars 2011. Lärarlegitimationen är ett sätt att kontrollera 

kvalitén och se till att vissa krav nås. Under 2011 presenterade Skolverket 23 kompetenskrav för 

lärare som vill ha legitimationen. Skolverket har utvecklat en kompetensprofil,  som rektorn kan 

använda som ett  hjälpmedel för att  bedöma om läraren är tillräckligt kompetent för att  bedriva 

undervisning. Bara legitimerade lärare får sätta betyg och ha ansvar för undervisning efter den 1 juli 

2015. (Skolverket 2011-05-24) Kompetensprofilen beskriver flera kunskapsområden som läraren 

ska  behärska,  som till  exempel:  ”Följa  upp,  bedöma,  kommunicera  och  dokumentera  elevens  

kunskapsutveckling och därigenom stödja eleven till  ett  allt  mer medvetet  lärande”  (Skolverket 

2011a, s. 22). Det kan låta självklart, men att göra allt detta med alla elever kräver väldigt mycket 

tid, planering, och kunskap.

2.1.1 Utbildningsreformer

Idrottslärarutbildningen har modifierats  för att  möta de nya kraven och för att  förstärka lärares 

kompetens och status. I boken Lärare av i morgon beskrivs hur lärarutbildning har kritiserats för att 

inte fokusera på praktiskt relevanta frågor. Boken handlar också om balansering mellan ämnes- och 

yrkesinriktade delar samt teori och praktik. I boken lyfts två huvudområden fram: utbildningens 

akademisering samt  starkare koppling till  den praktiska skolverksamheten.  (Carlgren & Marton 

2001, s. 93) En utredning om en ny lärarutbildning,  En hållbar lärarutbildning, överlämnades till 

regeringen  i  2008,  för  att  höja  kvalitén  inom  lärarutbildningen.  Utredningen  lyfte  fram 

problematiken  i  lärarutbildningsreformen  som  infördes  2001,  samt  föreslog  nya  idéer  för  att 
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förbättra lärarutbildningen. Enligt utredningen saknade den tidens lärarutbildning kvalité och den 

kritiserades  på grund av att  den  innehöll  för  stor  valfrihet  för  studenterna och en komplicerad 

utbildningsstruktur.  Utredningen  innehåller  bland  annat  tankar  om  förstärkta  ämneskunskaper, 

förbättrad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och högre kravnivåer. (SOU 2008:109)  

Under  2010  beslutade  regeringen  om  de  senaste  förändringarna  inom  lärarutbildningen  och 

genomförde en proposition mot en ny lärarutbildning, Bäst i klassen. I den nya utbildningen ska det 

allmänna  utbildningsområdet  ersättas  med  en  utbildningsvetenskaplig  kärna,  som  bland  annat 

kommer att bestå av bedömning och betygssättning samt konflikthantering. Den nya utbildningen 

fokuserar  också  på kvalitén  i  VFU, vilket  innebär  att  skolform och ämnesområden i  VFU ska 

anpassas bättre efter studenternas inriktning. Fyra nya examina kommer att ersätta den nuvarande 

lärarexamen. De nya utbildningarna startades 2011. (Regeringen 2010-02-11)

Reformen  påverkade  även  lärarutbildningen  på  GIH  –  Gymnastik-  och  idrottshögskolan  i 

Stockholm. Det finns skillnader mellan den gamla utbildningsplanen (Lärarprogrammet 2007, 210-

330 högskolepoäng)  och den nya  utbildningsplanen (Ämneslärarprogrammet  2011,  gymnasium, 

300-330 högskolepoäng) som genomfördes efter reformen. Studier i huvudämnet idrott har ökat 

från  90  högskolepoäng  till  120  högskolepoäng,  samtidigt  som  studier  i 

allmänna/utbildningsvetenskapliga  området  har  minskat  med  30  högskolepoäng  i  den  nya 

utbildningsplanen.  I  den  nya  utbildningen  finns  mindre  valmöjligheter,  tydligare  struktur,  mer 

ämnesstudier och mindre allmänna studier. (Gymnastik- och idrottshögskolan 2007; 2011)

VFU kategoriseras som ett eget område i den nya utbildningsplanen. I den gamla var den inkluderad 

i de andra områdena. Ämneskunskap i idrott och praktisk undervisning har sedan länge dominerat 

idrottslärarutbildningen och nu finns det ännu mer fokus på idrott. Hälsans roll i ämnet är också en 

relevant  fråga.  Det  har  funnits  diskussion  om  att  hälsa  inte  får  tillräckligt  med  plats  i 

skolundervisning,  eftersom det  fortfarande  är  idrott  som dominerar.  Att  hälsa  knappt  nämns  i 

utbildningsplanerna stödjer denna diskussion. I den gamla utbildningsplanen står det ingenting om 

hälsa. I den nya står det att huvudämnesområde är idrott och hälsa, men hälsa finns inte ens med i  

kursnamnen  som  heter  ”Idrott,  didaktiskt  inriktning”.  (Gymnastik-  och  idrottshögskolan  2007; 

2011) (Se tabell 1.) Detta ger känslan av att hälsa inte riktigt finns med i utbildningen. 

I texten Quality of Higher Education in Sweden. Is the quality too low? Physical Education Teacher  

Education  Programs  in  Sweden  problematiseras  idrottslärarutbildningens  kvalité.  Enligt  texten 

finns  risk  för  en  minskad  kvalité  inom  högskoleutbildning  samt  att  det  saknas  kontroll  av 
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examinationer. Texten lyfter också fram att den största delen av studenterna tycker att det är lätt att 

klara av sina studier. Nästan 55 % anser också att det går att kombinera studier med arbete, vilket  

kan  tyda  på  att  studenterna  inte  upplever  studierna  som  en  heltidssysselsättning.  (Meckbach, 

Wahlgren & Wedman 2007) Liknande problematisering av kvalitén lyftes fram i Studentspegeln 

2007. Den visar att 19 % av studenterna som studerar på lärarutbildningen upplevde att det var för 

låga krav, ofta eller mycket ofta, under terminen och 55 % tyckte att det var i hög eller mycket hög 

grad lätt att få godkänd på kurserna. (Högskoleverket 2007, s. 26-28)

Tabell 1. Kortfattat innehåll av den nya och den gamla utbildningsplanen.
Ämneslärarprogrammet 2011, gymnasium, 300-330 
högskolepoäng

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (uvk), 60 hp
Skolans uppdrag och lärandets villkor I 22,5 hp grund
Skolans uppdrag och lärandets villkor II 22,5 hp grund
Skolans uppdrag och lärandets villkor III 15 hp avancerad

Verksamhetsförlagd utbildning (vfu), 30 hp
Verksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik I 15 hp 
grund
Verksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik II 15 hp 
avancerad

Huvudämne: Idrott och hälsa, 120 hp
Idrott, didaktisk inriktning I 30 hp grund
Idrott, didaktisk inriktning II 30 hp grund
Idrott, didaktisk inriktning III 30 hp avancerad
Idrott, didaktisk inriktning IV, inkl självständigt arbete 30 hp 
avancerad

Fördjupning/ämne två: Specialidrott, 90 hp
Specialidrott I 30 hp grund
Specialidrott II 30 hp grund
Specialidrott III, inkl självständigt arbete 30 hp grund

Ämne två
Ämne två omfattande 90 högskolepoäng kan även läsas vid 
Stockholms universitet/annat lärosäte med 
ämneslärarexamensrätt enligt beslutade fasta 
ämneskombinationer. 

Lärarprogrammet 2007, 210-330 högskolepoäng

Det allmänna utbildningsområdet (AUO) 90 hp
Perspektiv på kunskap och skola, AUO I 30 hp grund
Strategiskt lärarskap, AUO II 30 hp grund
Den utvärderande och forskande läraren, AUO III 30 hp avancerad

Inriktningsstudier i Idrott, 90 hp
Idrott didaktisk inriktning I 30 hp grund
Idrott didaktisk inriktning II 30 hp grund
Idrott didaktisk inriktning III 30 hp avancerad

Inriktningsstudier i Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet, 60 hp
Folkhälsa I, inriktning fysisk aktivitet 30 hp grund
Folkhälsa II, inriktning fysisk aktivitet 30 hp grund

Inriktningsstudier i Tränarskap, inriktning skolans specialidrott, 
60hp
Tränarskap I 30 hp grund
Tränarskap II 30 hp grund

Inriktningsstudier i annat ämne/ämnesområde
Inriktningsstudier i andra ämnen/ämnesområden än ovan nämnda kan 
läsas vid annan högskola/universitet. 

Specialiseringskurser
Specialiseringskurser om minst 30 hp kan utgöras antingen av bredd- 
eller fördjupningskurser. Exempel på specialiseringskurser är: 
Folkhälsa III, inriktning fysisk aktivitet, (fördjupn.spec.) 30 hp grund
Tränarskap III, inr skolans specialidrott (fördjupn.spec.) 30 hp grund
Läs-, skriv- och matematiklärande för de yngre åldrarna 7,5 hp grund
Forskningsmetodik 7,5 hp grund
Examensarbete 15 hp grund
Didaktik och verksamhetsförlagd utbildning I 7,5 hp grund
Didaktik och verksamhetsförlagd utbildning II 7,5 hp gru

(Gymnastik- och idrottshögskolan 2007; 2011)

2.1.2 Lärarkompetens

Läraryrket är ett komplicerat yrke och lärare behöver mycket kunskap inom olika områden, som 

psykologi,  pedagogik  och  didaktik.  Lärarkompetens  är  inte  något  enkelt  att  definiera.  Maltén 

skriver hur begreppet ofta används när kunniga lärare diskuteras, men det handlar om mycket mer 

än att ha bra ämneskunskaper och kunna lära ut. (Maltén 1995) 

Enligt Grossman (1990, s. 5) ska en lärarstudent få följande kunskap under lärarutbildningen: 
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1. Ämneskunskap.  Det  innebär  ämnets  struktur  och  natur  samt  olika  huvudmoment  och 

relationer mellan dem.

2. Allmänpedagogisk kunskap.  Det  innebär  kunskap om kursplaner,  arbetsformer,  metodik, 

inlärningsprocesser och allmändidaktik.

3. Pedagogisk  innehållskunskap.  Här  ligger  fokus  på  ett  specifikt  ämnes  pedagogik.  Det 

handlar om begreppsbildandet, hur elever tänker och vad som anses vara svårigheter inom 

ämnet. Det handlar om kunskap i ämnesdidaktik och undervisningsprocessen i ämnet.

4. Kontextkunskap. Det innebär kunskap om skolans traditioner, lagar, handlingsprinciper och 

samspel mellan personal samt skolan och närmiljön. 

Enligt Schulman (1987, s. 8-12) ska en bra lärare uppfylla följande kvalifikationer:

1. Ämneskunskap.  Innehåller  kunskap  och  färdigheter  i  ämnet  samt  förståelse  av  olika 

förhållningssätt till ämnet.

2. Kunskap om skolans utrustning och struktur. Handlar om kunskap om läroplaner, läromedel 

och skolans reglersystem, uppbyggnad och inre organisation.

3. Formell  pedagogisk  kunskap.  Innehåller  kunskap  om  inlärnings-  och 

undervisningsprocesser.

4. Praktisk  kunskap.  Handlar  om  en  handlingsrepertoar  införskaffad  genom  praktiska 

erfarenheter. 

Det finns tydliga likheter i dessa olika perspektiv. Ämneskunskap nämns först i båda, vilket stödjer 

den  traditionella synen på  lärarkompetens.  Båda  betonar  också  kunskap  om  inlärnings-  och 

undervisningsprocesser, läro- och kursplaner samt skolan som organisation. Sculmans perspektiv 

lyfter också fram vikten av kunskaper lärda genom praktiska erfarenheter. 

Annerstedt  har  genom  en  fenomenologisk  studie  försökt  undersöka  hur  begreppet 

idrottslärarkompetens  uppfattades  av  idrottslärarstudenter,  idrottslärare  samt  lärarutbildare.  Han 

lyfter fram olika aspekter som kan delas in i följande fyra olika kvaliteter:

1. Skapa en trivsam miljö. Handlar om att kunna skapa en atmosfär som är trygg och trivsam. 

2. Leda och planera arbetet. Fokuserar på förmågan att organisera och planera arbetet i 

idrottshallen samt behärska undervisningssituationen.

3. Presentera innehållet på ett riktigt sätt. Fokuserar på undervisningsmetodik.

4. Lära ut. Handlar om förmågan att analysera elevernas görande och kunna korrigera fel. 

(Annerstedt 2007, s. 35).
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Annerstedts  studie  beskriver  idrottslärarkompetens  via  ganska  konkreta  kunskapsområden.  Det 

finns  likheter  med  Grossmans  och  Schulmans  perspektiv.  Likheterna  handlar  om  metodik, 

undervisning och inlärning. Annerstedts perspektiv fokuserar mycket på ämnesrelaterade kunskaper 

och saknar områden som handlar om allmänpedagogik och -didaktik samt kunskap om skolan som 

arbetsmiljö. De här olika perspektiven speglar en komplexitet i läraryrket och tydliggör hur mycket 

kunskap det krävs inom olika områden. Dessa olika synsätt visar att det inte är enkelt att definiera 

vad begreppet kompetent lärare innebär. Men det blir tydligt att stora krav ställs på lärarna.

2.2 Idrott och hälsa

Specifik  för  ämnet  idrott  och  hälsa  är  att  det  har  genomgått  stora  förändringar  de  senaste 

decennierna. Diskussion om vad som är viktigt i ämnet finns fortfarande. Otydlighet i syftet med 

ämnet väcker  oro hos lärare och det  är  oklart  vilka krav som ställs  på idrottsundervisning och 

idrottslärare. (Larsson & Redelius 2008) Innehållet i kursplanen är brett. Det handlar inte längre om 

bara idrottskunskaper och färdigheter. I idrott och hälsans kursplan kommer idrottens uppfostrande 

syfte tydligt fram och det breda kunskapsområdet som idrottsundervisningen ska utveckla. Hälsans 

betydelse betonas också. (Skolverket 2011b)

Larsson och Redelius lyfter i en artikel Swedish physical education research questioned - current  

situation and future directions fram ämnets praktiska fokus, som har funnits under ämnets hela 

historia. Innehållet har dominerats av lekar, idrotter och praktiskt görande. Under 1800-1850-talet 

dominerade ett idealistiskt perspektiv. En idealistisk idrottslärare skulle vara intellektuell, moralisk 

och  kroppsligt  kompetent.  Under  senare  delen  av  1800-talet  var  ett  dualistiskt  perspektiv 

dominerande  och  konsekvenserna  av  detta  blev  att  ämnets  fokus  flyttades  från  inlärning  mot 

träning. (Larsson & Redelius 2008)

Diskussioner  kring  ämnet  började  alltmer  fokusera  på  kunskapsskaffandet,  samtidigt  som olika 

syften med ämnet presenterades. Det har funnits perioder av oklarhet kring vad syftet med ämnet 

varit. Innehållet har främst byggt på att praktisera olika idrotter. Detta har gjort att ämnets syfte 

huvudsakligen uppfattats som ett tillfälle att lära sig kunskaper i olika idrottsgrenar samt att hitta en 

idrott att träna på fritiden. Larsson och Redelius forskning visar att både elever och lärare är osäkra 

på vad de borde lära sig i ämnet och vad syftet med undervisningen är. (Larsson & Redelius 2008)
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2.3 Tidigare forskning
I  denna  del  beskrivs  tidigare  forskning  kring  lärares  syn  på  lärarutbildningen,  studenternas 

uppfattningar om idrottsläraryrket samt idrottslärarnas stress.

2.3.1 Uppfattningar om lärarutbildning

I utredningen En hållbar lärarutbildning gjordes en undersökning om lärares uppfattningar om hur 

lärarutbildning har förberett dem för läraryrket. Resultatet visade att lärarna ansåg att utbildningen 

saknade undervisning inom vissa kunskapsområden. ”När lärarna blickar tillbaka på sin tidigare  

utbildning och ställs inför frågan om hur väl utbildningen förberett dem för olika kunskapsområden  

i läraryrket uttrycker svaren stor osäkerhet”. (SOU 2008:109) 

Ämneskunskaper och lärandeprocesser visar sig vara områden där lärare kände sig mest förberedda. 

I ämneskunskaper samt lärandeprocesser var 36 % av lärarna i stor utsträckning förberedda. Mest 

osäkerhet  kände  lärarna  inom  följande  områden:  prov  och  bedömning,  IT-kunskaper, 

utvecklingssamtal  och  lokalt  utvecklingsarbete.  Ungefär  hälften  av  lärarna  kände  sig  inte  alls 

förberedda inom följande kunskapsområden: prov och bedömning (48 %), IT-kunskaper (42 %), 

utvecklingssamtal (44 %) och lokalt utvecklingsarbete (55 %). I pedagogiskt ledarskap kände 57 % 

och i utvärdering 55 % av lärarna sig i viss utsträckning förberedda. (SOU 2008:109) (Se tabell 2.)

I  en undersökning svarade  lärare på frågan om vilka kunskapsområden som borde förstärkas  i 

framtidens lärarutbildning. I denna fråga ansåg 62 % av lärarna att pedagogiskt ledarskap borde 

förstärkas.  Av  alla  lärare  svarade  56  % utvecklingssamtal,  55  % prov  och  bedömning,  50  % 

ämneskunskaper och 42 % VFU på frågan om vilka kunskapsområden som borde förstärkas. (SOU 

2008:109)
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Tabell 2. Hur förberedda för läraryrket lärare känner sig lärare inom ett antal kunskapsområden. (Siffrorna avses % av 
lärarna som placerade sig inom denna svarskategori.)

Kunskapsområde Inte alls
 förberedda 

I viss utsträckning
 förberedda        

 I stor utsträckning 
förberedda

Uppgift
 saknas 

Ämneskunskaper 8 51 36 5

Läs- och skrivutveckling 27  45 24 5

Prov och bedömning                            48 42 5 5

IT-kunskaper                                            42 40 5 12

Lärandeprocesser                                             4 55 36 5

Utvecklingssamtal                                        44 42 9 5

Mångfaldens skola och samhälle     10 57 27 5

Lokalt utvecklingsarbete                                55 35 5 5

Ta tillvara och reflektera över forskningsresultat 19 52 24 5

Pedagogiskt ledarskap                                   13 57 25 5

Utvärdering                                                   23 55 16 5

(SOU 2008:109)

I  avhandlingen  Idrott  -  och  helst  lite  mer  idrott har  Larsson  (2009)  genomfört  en  studie  om 

idrottslärarstudenters uppfattningar om utbildningen och deras framtida yrke. I studien framkommer 

att  fast utbildningen har genomgått  flera förändringar,  ligger utbildningens fokus fortfarande på 

samma  traditioner  och  uppfattningar  som  den  alltid  har  gjort.  Larssons  resultat  visar  att 

utbildningens fokus ligger på det praktiska – att idrotta och det är också vad idrottslärarstudenterna 

har  som förväntningar  på utbildningen.  Studien visar  att  studenternas  bakgrund liknar  varandra 

mycket.  Alla  ha  varit  aktiva,  inom  olika  idrotter  och  det  är  den  idrottsliga  bakgrunden  som 

identifierar  studenterna.  I  diskussionen  om bedömning  och betygsättning  kommer  det  fram att 

studenterna  fokusera  mycket  mer  på  idrottslig  och  tävlingsbaserade  prestationer  än  vad  de 

bedömningskriterier som lyfts fram i styrdokumentet innehåller. (Larsson 2009)

2.3.2 Uppfattningar om läraryrket

”Nyblivna  lärares  förväntningar  på  yrket  har  många  gånger  visat  sig  vara  såväl  

idealistiska som en aning orealistiska.  Som nyutbildade lärare är  man sällan  riktigt  

förberedd på den arbetsbörda och det ansvar som man förväntas klara av i den framtida  

skolvärlden.” (Jönsson & Rubinstein Reich 2009, s. 15)

Syftet med Karlefors studie Olika med också lika. Idrottslärarstudenter i Luleå och Ghana om sitt  

framtida yrke var att undersöka idrottslärarstudenters föreställningar om deras framtida yrke under 

de första åren på utbildningen. En jämförelse gjordes mellan lärarstudenter från Luleå och Ghana. I 

studien deltog 26 studenter från Luleå och 40 från Ghana. Studenterna fick berätta om en svår och 

en  lätt  uppgift  i  deras  framtida  yrkesroll  och  motivera  sina  svar.  Svaren  kategoriserades  i  tre 
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grupper: yrkesrollen, elevrelationen och ämneskunskaperna. (Karlefors 2009, s. 77-85)

Svenska  studenters  tankar  om lärarrollen  var  att  det  är  viktigt  att  vara  tydlig  och rättvis  samt 

auktoritär. Tydlighet ansåg som en lätt uppgift av flera studenter, men att vara rättvis och sätta betyg 

ansågs som svåra uppgifter. Några studenter nämnde också samarbetet med andra lärare som en 

svår uppgift. Ghanesiska studenter lyfte fram vikten av att vara auktoritär samt lektionsplanering. 

De tyckte att lektionsplanering var en svår uppgift. (Karlefors 2009, s. 86-95)

I kategorin elevrelationen tyckte svenska studenter att det är lätt att vara social och möta elever, 

men de ansåg samtidigt att omotiverade elever är en svårighet. Studenterna från Ghana fokuserade 

mest på klassen och inte på enskilda elever. Disciplinen nämns som viktig, men studenter beskrev 

också att det är svårt att uppmärksamma alla elever i stora klasser. I kategorin ämneskunskaper 

ansåg båda studentgrupperna att de själva hade bra ämneskunskaper eftersom de hade idrottat. Båda 

grupperna lyfte fram att de tycker det är svårt att lära ut en aktivitet som de inte själva behärskar 

och lätt att lära ut en aktivitet som de behärskar. (Karlefors 2009, s. 86-95)

2.3.3 Idrottslärarnas stress

Xu och Wei har genomfört en studie om idrottslärares stress. I studien samlade de in data genom 

enkäter och intervjuer. Enkätfrågor delades in i tre olika kategorier: sociala faktorer (professionens 

status,  ekonomisk  status,  politisk  status  och  professionell  prestige),  skolfaktorer  (eleverna, 

arbetsbörda,  arbetsmiljö och personalrelationer) och personliga faktorer (individuella färdigheter 

och kvalitéer). Resultat visade att 95 % av idrottslärarna känner tryck/stress i arbetet och 43 % 

känner att de har högt tryck och hög stressnivå. Insamlad data visar också att idrottslärare känner 

mer stress än andra lärare. (Xu & Wei 2010)

I kategorin sociala faktorer lyftes problematiken med att samhället inte förstår idrottslärarnas värde 

fram och det gör att idrottslärarna känner sig underlägsna jämfört med andra lärare. Enligt studien 

leder  låg  social  status  till  låg  självkänsla.  I  kategorin  skolfaktorer  framkommer  att  för  hög 

arbetsbörda är en viktig orsak till professionell press. Intressant är att eleverna lyftes fram som den 

största stressfaktorn. Det är elevernas utvärdering, bedömning, mängden av elever samt elevernas 

säkerhet som stressar lärarna. I kategorin personliga faktorer lyftes de stora kunskapskraven fram 

som en stressfaktor. (Xu & Wei 2010) 

Smith och Lengs (2003) studie Prevalence and sources of burnout in Singapore secondary school  
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physical  education  teachers har  uppskattat  utbrändhetsnivåer  hos  74  idrottslärare  i  Singapore. 

Arbetsmiljörelaterade  enkätfrågor  mätte  relation  mellan  utbrändhet  och  fyra  dimensioner:  den 

psykologiska, den strukturella, den sociala och den byråkratiska. Studien visade att idrottslärarna 

upplevde måttliga nivåer av utbrändhet.  Av de 74 lärarna tänkte 3 % säga upp sig och 7 % var 

osäkra om de skulle stanna i yrket under kommande tre åren.  Majoriteten, 64 %, ville fortsätta 

undervisa i ämnett idrott. (Smith & Leng 2003)

Studien  visade  att  av  de  fyra  dimensionerna  var  den  byråkratiska  dimensionen  mest  och  den 

strukturella  dimensionen minst  relaterade till  utbrändhet.  Orimlig mängd av pappersarbete  samt 

rollkonflikter,  bland  annat  dubbelrollen  som  lärare  och  tränare,  var  faktorer  som  bidrog  till 

utbrändhet  i  den  byråkratiska  dimensionen.  Brist  på  tid  nämndes  också  som en  riskfaktor  för 

utveckling  av  utbrändhet.  Extraarbete  utan  ersättning  lyftes  fram som en bidragande faktor  till 

utbrändhet i den psykiska dimensionen och i den sociala dimensionen nämndes kollegialt stöd som 

viktigt faktor. Idrottsämnets lägre status påverkade lärarna negativt och minskade eventuellt deras 

arbetsglädje. Lärarna upplevde även att de inte fick tillräckligt med bekräftelse, och faktiskt fick 

mer  arbete  att  göra  om  de  visade  sig  vara  kompetenta.  Den  strukturella dimensionen  och 

utbrändheten hade ingen signifikant korrelation.  Begränsade arbetsresurser  ansågs inte bidra till 

utbrändhet i denna studie, möjligen på grund av att anläggningarna i Singaporianska skolor fungerar 

bra. (Smith & Leng 2003)

3 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärarstudenter ser på utmaningarna som väntar 

på dem inom yrket.  

3.1 Frågeställning
Hur ser idrottslärarstudenter på sin kompetens inom följande områden inom läraryrket: lärarrollen 

och allmän pedagogik, ämneskunskap och undervisning, arbetsmiljö i skolan och uppgifter utanför 

undervisning samt relationer mellan lärare och elever?

4 Metod 

I  denna del beskrivs studiens  tillvägagångssätt.  Den innehåller val av metod för datainsamling, 

urvalsprocess,  genomförande av  datainsamling  samt  databearbetning.  Dessutom problematiseras 
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studiens reliabilitet och validitet samt etiska förhållningssätt.

4.1 Val av metod

För denna undersökning har en kvantitativ metod i form av en strukturerad enkät använts. Enligt 

Denscomde (2000) kan enkäter användas i studier som bygger på data om åsikter, synpunkter och 

känslor, precis som den här studien gör (Denscomde 2000, s. 108). Enkätundersökningens fördelar 

är att den är lättarrangerad och att deltagarna kan svara på frågorna i sin egen takt. De får använda 

hur mycket tid som helst för att läsa och fylla i enkäten och göra den när det bäst passar för dem.  

Frågeformuleringarna är standardiserade, vilket betyder att frågor och svarsalternativ är desamma 

för  alla  deltagare.  Standardiseringen  kan  innebära  att  det  bli  lättare  att  tolka  resultaten. 

Enkätmetoden minimerar forskarens och andra internpersonella faktorers påverkan på resultatet. I 

en intervju kan forskarens sätt att ställa frågor och följdfrågor påverka deltagarens svar, medan det 

vid en enkätundersökning blir möjligt att ställa frågor som kan vara känsliga. Deltagaren behöver 

inte ha någon direkt kontakt med forskaren och har fullständig anonymitet. (Denscomde 2000, s.  

126)

Enkäten som används är webbaserad för att göra den lätt tillgänglig och attraktiv för respondenterna 

och också för att underlätta överföring och bearbetning av insamlad data. Layout och utformning 

ger  ett  intryck  som  kan  påverka  deltagarnas  uppfattning  om  enkätens  och  undersökningens 

seriositet. (Ejlertsson 2005, s. 94) Denna faktor har jag tagit hänsyn till och det var en av orsakerna 

till  en  snygg  och  tydlig  webbaserad  enkät.  En  annan  fördel  med  enkätstudier  anses  vara  låga 

kostnader, i jämförelse med till exempel postenkäter där vissa kostnader för utskrifter, kuvert och 

frimärken uppstår (Denscomde 2000, s. 109). 

4.2 Urval

Studien handlar om idrottslärarstudenters syn på sin kompetens. Därför blev populationen för denna 

studie lärarstudenter som har idrott och hälsa som ämnesinriktning. Urvalet är en liten del av en 

större populationsgrupp.

Urvalsgrupp i studien blev lärarstudenter som kommit olika långt i sina idrottsstudier på GIH – 

Gymnastik-  och  idrottshögskolan  i  Stockholm.  De  har  alla  läst  största  delen  av  sina 

inriktningsstudier.  Alla  respondenter  valdes  från  samma  högskola  för  att  säkerställa  att 

respondenterna har fått samma utbildning. Det gör det också möjligt att koppla studiens resultat till 

11



GIH:s utbildningsplan.

Urvalet är subjektivt och tillfällighetsbaserat. Subjektivt urval innebär att jag har kännedom om och 

väljer  ut  respondenterna.  Tillfällighetsurval  innebär  att  forskaren  har  valt  det  alternativ  som är 

lättast.  I  det  här  fallet  arbetar  jag med en  urvalsgrupp som var  lättåtkomlig  eftersom jag hade 

begränsad tid. (Denscomde 2000, s. 23-25) Inledningsvis skickades enkäten bara ut till två klasser 

med sammanlagt 50 studenter. Jag hade själv gått i en av klasserna och de var därför lätta att nå. 

Målsättningen var att svarsprocenten skulle bli nära 100 %, eftersom jag känner alla respondenter 

och jag föreställde mig att de skulle vilja hjälpa mig att samla in data. 

Efter en vecka hade bara 27 av studenterna svarat och fler respondenter behövdes. Då skickades 

webbenkäten  ut  till  ytterligare  sex  klasser  på  GIH.  Totalt  skickades  enkäten  ut  till  255 

idrottslärarstudenter. Efter några dagar hade det eftersträvade antal, det vill säga 50 studenter, svarat 

på enkäten. Den totala svarsprocenten blev 19,6 % och bortfallet därmed 80,4 %. En anledning till 

det stora bortfallet var att den gratis webbenkäten som användes endast kunde spara svaren från 50 

deltagare. Mitt mål var också att hålla mängden respondenter på en rimlig nivå i förhållande till 

uppsatsens tidsbegränsning.

I  studien deltog alltså 50 idrottslärarstudenter från GIH, varav 26 var män och 24 var kvinnor. 

Respondenternas ålder  varierade mellan 20 och 48 år.  Medelåldern var  24,6 år.  Det  blev jämn 

könsfördelning i deltagargruppen, men detta var helt slumpmässigt. 

4.3 Framtagandet av enkäten

Arbetet började med att formulera en enkät. Enligt Denscomde (2000) är frågeformuleringar ett av 

de svåraste och viktigaste momenten i en enkätstudie (Denscomde 2000, s. 119). Antalet frågor 

behöver vara begränsat och frågorna bör formuleras tydligt så att det finns så litet utrymme för 

tolkning som möjligt. (Ejlertsson 2005, s. 11-13) Detta har jag tagit hänsyn till i val och utformning 

av frågor och påståenden.  Efter  att  jag formulerat  40 preliminära påståenden bearbetades  deras 

struktur och antalet minskades så att bara det nödvändigaste togs med. Påståendena ”slipades” flera 

gånger för att öka tydligheten och minska möjligheten till misstolkning. Slutligen hade 37 stycken 

enkätpåståenden,  med neutrala  och  tydliga  uttryck,  formulerats.  Påståendena formulerades  med 

utgångspunkt i de krav som ställs på lärare i kursplanen för idrott och hälsan samt Skolverkets 

kompetensprofil för lärare. Förutom de 37 påståendena formulerades två bakgrundsfrågor: ålder och 

kön  (Ejlertsson  2005,  s.  86-89).  Utifrån  frågeställningens  fyra  kunskapsområden  delades 
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enkätpåståenden  till  fyra  kategorier.  För  att  undvika  att  kategoriseringen  skulle  påverka 

respondenternas svar synliggjordes dessa inte i enkäten.

Respondenterna ombads att ta ställning till enkätpåståenden i enlighet med en ordinalskala, vilket 

innebär  rangordning  av  värdena.  Skalan  var  från  1:  stämmer  inte  alls,  till  4:  stämmer  helt. 

(Ejlertsson 2005, s. 86-89). 

Efter  att  alla  enkätpåståenden  hade  formulerats  utifrån  frågeställningarna  och  efter  att  skalan 

bestämts,  började  planeringen  av  enkätens  layout.  För  detta  användes  en  webbsida, 

http://freeonlinesurveys.com, där man genom att registrera sig kan planera och formulera online-

enkäter  utan  kostnader.  Enkäten  skickades  sedan  ut  till  respondenterna.  Total  tid  för 

datainsamlingen blev ungefär två veckor. Mängden insamlad data på webbsidan var begränsad till 

50 deltagare. Deltagarna var också tvungna att svara på varje påstående, och därför blev det inget 

bortfall för dessa. (För enkätpåståenden se Bilaga 1. Enkäten i dess helhet är tyvärr inte möjlig att  

kopiera  från  webbsidan.  Alltså  kan  inte  den  fina  layouten,  med  fina  färger  och  den  tydliga 

strukturen, ses i bilagan.)

4.4 Databearbetning

I sammanställningen av resultatet har jag utgått från typvärden, det vill säga vilka svarsalternativ (1-

4) som har fått flest svar. Typvärden är användbara tillsammans med ordinalskalan och kan inte 

påverkas av värden som är extrema. Nackdelen är att det kan finnas flera typvärden. (Denscomde 

2000,  s.  229) Resultatet  presenteras,  uppdelad på de fyra olika kunskapsområden,  i  tabellform, 

under  rubriken  Resultat.  I  tabellerna  visas  svarsfrekvens  i  både  procent  och  antal  studenter. 

Typvärdena är  markerad för att  göra det lättare att  läsa vilket svarsalternativ  som har varit  det 

populäraste. 

4.5 Reliabilitet och validitet
Studiens tillförlitlighet är direkt jämförbar med mätmetodens, i detta fall enkätens tillförlitlighet. 

Tillförlitlighet  beskrivs  med  hjälp  av  begreppen  reliabilitet  och  validitet.  Reliabilitet  betyder 

konsistens/upprepbarhet i mätningar. Reliabilitet skulle kunna bedömas genom att göra ett test och 

efter en tidsperiod göra ett re-test. Reliabiliteten anses vara hög om urvalsgruppen svarar likadant 

första och andra gången. (Metsämuuronen 2000, s. 50-53) I den här enkätstudien har reliabilitet 
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erhållits genom att noggrant formulera enkätfrågor/påståenden, där kraven på att respondenterna ska 

memorera och veta är små. Däremot behöver respondenterna känna till  och vara förtrogna med 

frågeområdet. Hög reliabilitet är en förutsättning för hög validitet. (Mamia 2007)

Validitet  beskriver  relevansen  av  insamlad  data.  Yttre  validitet  handlar  om  studiens 

generaliserbarhet och till vilka grupper det kan generaliseras. Den yttre validiteten i denna studie 

kan anses vara hög, eftersom en specifik gruppbestående av idrottslärarstudenter i GIH användes. 

Generalisering till  hela populationen kan dockvara osäkert  eftersom urvalsgruppen är liten.  Inre 

validitet handlar om studiens egen tillförlitlighet, alltså om de begrepp som används är relevanta, 

om mätmetoden, i det här fallet enkäten, är  rätt  konstruerad och mäter det som den sägs mäta. 

(Metsämuuronen 2000, s. 41)

Inre  validitet  kan  delas  in  i  begreppsvaliditet  (construct  validity),  innehållsvaliditet  (content 

validity) och kriterievaliditet (criterion validity). Innehållsvaliditet och begreppsvaliditet förutsätter 

varandra  och  handlar  om  att  innehållet  är  relevant  och  tillräckligt  brett  för  att  spegla 

undersökningsområdet. I den här studien har innehållet  i  enkäten konstrueras utifrån teorier om 

lärarkompetens och den handlar om olika områden som anses tillhöra läraryrket. Kriterievaliditet 

innebär  att  jämföra  studiens  resultat  med  någon  annan  mätning  inom  samma  område. 

(Metsämuuronen  2000,  s.  51)  Den inre  validiteten  kan anses  vara  hög  i  min  studie  därför  att  

resultatet visar likheter med tidigare studier, relaterad till detta forskningsområde. 

4.6 Etiska aspekter

Under  arbetets  gång  ha  hänsyn  tagits  till  ett  etiskt  förhållningssätt  och  respondenterna  har 

informerats om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet.  Informationskravet  innebär  att  respondenterna  har 

informerats om studiens syfte. De har i samband med utdelning av enkäten fått information om att 

studien är en del av ett examensarbete och att syftet är att ta reda på idrottslärarstudenters upplevda 

kompetens  inom olika  områden i  deras  framtida  yrke.  Samtyckeskravet  innebär  att  deltagarnas 

samtycke  har  inhämtats,  alltså  att  de  själva  har  fått  bestämma  över  sin  delaktighet. 

Konfidentialitetskravet betyder att största möjliga konfidentialitet har vidtagits. Respondenterna har 

varit  anonyma  under  hela  undersökningens  genomförande.  Enkät  innehöll  inga  frågor  om 

personuppgifter eller andra frågor som skulle kunna kopplas till respondenterna och avslöja deras 

identitet.  Inte heller  jag vet vilka personer som har svarat.  Nyttjandekravet innebär att  studiens 

innehåll endast har används i undersökningens syfte. Data som har samlats in under studiens gång 
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kommer inte användas i andra sammanhang. (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-14 )

5 Resultat

I denna del presenteras undersökningens resultat i form av text och tabeller. Resultatet diskuteras 

sedan i Diskussionen.

5.1 Lärarrollen och allmän pedagogik
Resultatet visar att studenterna känner sig mest förberedda på att vara en bra förebild. Alternativet  

stämmer  ganska bra  valde  30  % av studenterna  och alternativet  stämmer  helt valde  70  % av 

studenterna på frågan gällande att vara en bra förebild. Studenterna känner sig också kompetenta 

vad  gäller  att  förmedla  en  hälsosam livsstil.  Här  svarade  största  delen,  52  %,  av  studenterna 

stämmer helt, 38 % svarade stämmer ganska bra och 10 % svarade antingen stämmer delvis eller 

stämmer inte alls. Mest oförberedda känner sig studenterna i bedömning och betygsättning (20 % 

svarade  stämmer inte  alls),  på  att  bära  allt  ansvar  som ingår  i  idrottslärarollen  (12 % svarade 

stämmer inte alls) samt för att hantera konfliktsituationer (16 % svarade  stämmer inte alls). (Se 

tabell 3.)

Tabell 3. Idrottslärarstudenternas upplevda kompetens inom lärarrollen och allmän pedagogik.
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Jag som blivande idrottslärare känner mig kompetent/förberedd att: 1: stämmer 2: stämmer 3: stämmer 4: stämmer
inte alls delvis ganska bra helt

3. Upprätthålla disciplin i undervisningssituationerna 2 (4 %) 7 (14 %) 23 (46 %) 18 (36 %)
8. Skapa bra stämning i klassen 1 (2 %) 8 (16 %) 21 (42 %) 20 (40 %)
10. Bedöma och betygsätta i enlighet med styrdokumentens riktlinjer 10 (20 %) 18 (36 %) 15 (30 %) 7 (14 %)
13. Få med allt som står i kursplanen 2 (4 %) 17 (34 %) 22 (44 %) 9 (18 %)
14. Vara en bra förebild 0 (0 %) 0 (0 %) 15 (30 %) 35 (70 %)
20. Bära allt ansvar som ingår i idrottslärarrollen 6 (12 %) 18 (36 %) 18 (36 %) 8 (16 %)
22. Hantera en nödsituation 2 (4 %) 10 (20 %) 25 (50 %) 13 (26 %)
32. Hantera konfliktsituationer 8 (16 %) 16 (32 %) 16 (32 %) 10 (20 %)
33. Hålla mig uppdaterad kunskapsmässigt 0 (0 %) 7 (14 %) 25 (50 %) 18 (36 %)
34. Förmedla hälsosam livstil 1 (2 %) 4 (8 %) 19 (38 %) 26 (52 %)
35. Utvärdera min egen undervisning 0 (0 %) 10 (20 %) 21 (42 %) 19 (38 %)
37. Skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö 1 (2 %) 2 (4 %) 30 (60 %) 17 (34 %)



5.2 Ämneskunskap och -undervisning
Inom kunskapsområdet – Ämneskunskap och -undervisning – visade studenterna osäkerhet gällande 

att variera prov och examinationsformer. Här känner sig 12 % respektive 36 % av studenterna inte 

alls  eller  delvis  förberedda.  Mest  förberedda känner  studenterna sig att  stödja elevernas  fysisk-

motoriska  utveckling,  där  43  av  50  studenter  känner  sig  ganska  väl  eller  helt  förberedda. 

Studenterna visar också stort säkerhet när det gäller att visa rätt teknik i olika idrotter, där 41 av 50 

studenter känner sig ganska väl eller helt förberedda. (Se tabell 4.)

Tabell 4. Idrottslärarstudenternas upplevda kompetens inom ämneskunskap och -undervisning.

5.3 Arbetsmiljö i skolan och uppgifter utanför undervisning
Inom  kunskapsområdet  –  Arbetsmiljö  i  skolan  och  uppgifter  utanför  undervisning  – visar 

studenterna mest osäkerhet av de fyra områdena. Av 50 studenter känner sig 12 inte alls och 24 

delvis kompetenta att genomföra det administrativa arbetet. Flera av studenterna känner sig inte alls 

(30 %) eller delvis (34 %) förberedda att hålla ett utvecklingssamtal. Bara 5 studenter känner sig 

helt förberedda för att hålla ett utvecklingssamtal.

Av alla 50 studenter känner 15 respektive 16 sig inte alls eller delvis kompetenta att genomföra ett  

föräldramöte och 7 respektive 21 känner sig inte alls eller delvis förberedda att organisera sin tid. 

Studenterna känner sig mest förberedda för att använda lokaler och utrustning på bästa sätt (28 helt 

förberedda, 14 ganska väl förberedda och bara 8 delvis förberedda). (Se tabell 5.) 
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Jag som blivande idrottslärare känner mig kompetent/förberedd att: 1: stämmer 2: stämmer 3: stämmer 4: stämmer
inte alls delvis ganska bra helt

2. Anpassa mina lektioner efter elevernas motoriska kunskaper 0 (0 %) 8 (16 %) 29 (58 %) 13 (26 %)
5. Stödja elevernas fysisk-motoriska utveckling 1 (2 %) 6 (12 %) 21 (42 %) 22 (44 %)
7. Anpassa lektionsinnehållet till aktuell klass/undervisningsgrupp 0 (0 %) 4 (8 %) 29 (58 %) 17 (34 %)
9. Väcka elevernas intresse för idrott och hälsa 1 (2 %) 7 (14 %) 23 (46 %) 19 (38 %)
12. Visa rätt teknik/rörelse i olika idrotter 2 (4 %) 7 (14 %) 20 (40 %) 21 (42 %)
16. Planera lektioner som är meningsfulla och i enlighet med styrdokumenten 0 (0 %) 6 (12 %) 26 (52 %) 18 (36 %)
18. Stödja elevernas socio-emotionella utveckling 2 (4 %) 14 (28 %) 27 (54 %) 7 (14 %)
25. Tillgodose alla elevers möjlighet att ta del av en varierad undervisning 2 (4 %) 10 (20 %) 30 (60 %) 8 (16 %)
27. Stödja elevernas kognitiva utveckling 1 (2 %) 11 (22 %) 31 (62 %) 7 (14 %)
29. Planera olika prov och examinationsformer 6 (12 %) 18 (36 %) 17 (34 %) 9 (18 %)



Tabell 5. Idrottslärarstudenternas upplevda kompetens inom arbetsmiljö i skolan och uppgifterna utanför undervisning.

5.4 Relationer mellan lärare och elever
Inom kunskapsområdet – Relationer mellan lärare och elever – känner studenterna sig förberedda 

att kommunicera och skapa en bra relation till alla elever. Här känner 22 av studenterna sig helt 

förberedda, 22 ganska väl förberedda och 6 delvis förberedda. Studenterna känner sig inte lika bra 

förberedda när det gäller att skydda elever mot mobbning samt att individanpassa lektioner. I att 

skydda elever mot skada, kränkningar och trakasserier känner sig 56 % av studenterna inte alls eller 

delvis förberedda. En del av studenterna visar också lite osäkerhet i individanpassad undervisning, 

där 8 % inte alls känner sig och 36 % känner sig delvis förberedda. (Se tabell 6.)

Tabell 6. Idrottslärarstudenternas upplevda kompetens inom relationer mellan lärare och elever.
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Jag som blivande idrottslärare känner mig kompetent/förberedd att: 1: stämmer 2: stämmer 3: stämmer 4: stämmer
inte alls delvis ganska bra helt

1. Uppmärksamma alla elever 1 (2 %) 10 (20 %) 26 (52 %) 13 (26 %)
4. Kommunicera och skapa en bra relation till alla elever 0 (0 %) 6 (12 %) 22 (44 %) 22 (44 %)
11. Individanpassa lektioner 4 (8 %) 18 (36 %) 21 (42 %) 7 (14 %)
17. Genomföra lektioner med stora undervisningsgrupper 1 (2 %) 9 (18 %) 25 (50 %) 15 (30 %)
23. Behålla ett lagom stort känslomässigt engagemang till eleverna 0 (0 %) 7 (14 %) 29 (58 %) 14 (28 %)
31. Skydda varje elev mot skada, kränkningar och trakasserier 5 (10 %) 23 (46 %) 14 (28 %) 8 (16 %)

Jag som blivande idrottslärare känner mig kompetent/förberedd att: 1: stämmer 2: stämmer 3: stämmer 4: stämmer
inte alls delvis ganska bra helt

6. Samarbeta med andra lärare 0 (0 %) 8 (16 %) 22 (44 %) 20 (40 %)
15. Genomföra ett föräldramöte 15 (30 %) 16 (32 %) 10 (20 %) 9 (18 %)
19. Genomföra det administrativa arbetet 12 (24 %) 24 (48 %) 8 (16 %) 6 (12 %)
21. Hålla ett utvecklingssamtal 15 (30 %) 17 (34 %) 13 (26 %) 5 (10 %)
24. Hantera yrkets psykiska utmaningar 2 (4 %) 16 (32 %) 23 (46 %) 9 (18 %)
26. Hantera yrkets fysiska ansträngningar 0 (0 %) 6 (12 %) 23 (46 %) 21 (42 %)
28. Utnyttja lokaler och utrustning som finns på bästa sätt 0 (0 %) 8 (16 %) 14 (28 %) 28 (56 %)
30. Organisera så att jag har tid med allt som yrket kräver 7 (14 %) 21 (42 %) 16 (32 %) 6 (12 %)



6 Diskussion
I denna del reflekterar jag kring studiens resultat och kring likheter med tidigare forskning. Även 

studiens tillvägagångssätt diskuteras.

6.1 Resultatdiskussion

Denna del innehåller en diskussion kring de mest intressanta resultaten som presenterades i studien. 

Funderingar lyfts fram kring orsakerna bakom resultatet.

6.1.1 Lärarrollen och allmän pedagogik

Många  av  studenterna  visar  sig  vara  ganska  oförberedda  i  bedömning,  ansvarstagande  och 

konflikthantering. Enligt Redelius (2010) är bedömning och betygsättning något som anses vara en 

väldigt utmanande uppgift inom läraryrket. Förändringar i betygssystemet har också gjort att lärare 

känner sig mer oförberedda i betygssättning enligt de nya kunskapskraven. (Redelius 2010) 

Nordgren (2011) skriver om den komplexa relationen mellan bedömning och lärarprofessionen samt 

hur staten försöker underbygga en likvärdig bedömning. Samtidigt vill lärarna erhålla utrymme för 

en  självständig  bedömning.  Otydliga  och  svårtolkade  betygskriterier  har  kritiserats  och 

problematiken  med  tolkningsutrymme  i  kursplanerna  lyfts  fram.  Det  är  svårt  att  garantera  ett 

likvärdigt betygssystem när det finns mycket utrymme för tolkning. (Nordgren 2011, s. 14-15) Alla 

förändringar och diskussioner om tolkningsutrymme och likvärdighet kan vara en anledning till att 

studenterna  känner  sig  oförberedda  att  göra  bedömningar  och  sätta  betyg.  Lärarens  personliga 

uppfattningar och värderingar påverkar ofta betygsättning och som Nordgren (2011) nämner vill 

lärarna också ha friheten att sätta betygen självständigt. Oklarheter i själva syftet med ämnet gör det 

också svårt att veta vad och hur bedömningen ska göras. 

Annerstedt  skriver:  ”Lärarutbildningarna  tyckt  alltså  av  tradition  ha  svårt  att  förbereda  

studenterna för bedömning och betygsättning.  Momentet blir åsidosatt när de sk inriktningarna  

består av ämnesstudier och genomför på respektive ämnesinstitution och skolanpassningen blir inte  

alltid den bästa tänkbara.” (Annerstedt 2007, s. 189)

Studenterna  känner  sig  också  något  osäkra  i  att  bära  det  ansvar  som ingår  i  idrottslärarrollen. 

Förändringar inom skolan och läraryrket har lett till att lärarnas ansvarsområde har blivit bredare 

(Jönsson &  Rubinstein  Reich 2009,  s.  11).  Den information  studenterna  har  fått,  om det  stora 
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ansvarsområdet läraryrket innefattar, kan vara en anledning till deras osäkerhet. En annan anledning 

kan vara att studenterna inte har fått tillräckliga erfarenheter och kunskaper om vad som egentligen 

ingår i arbetet, till exempel under VFU:n. Osäkerheter i ansvarsbärande kan också hänga ihop med 

den osäkerhet som studenterna upplevde kring genomförandet av uppgifter utanför undervisningen. 

Vissa studenter ansåg också att de känner sig oförberedda på att hantera yrkets psykiska utmaningar. 

Detta kan också kopplas till ansvarstagandet. Lärarutbildningen tycks ha en otillräcklig introduktion 

av de lagar som styr lärarnas skyldigheter och rättigheter - vad som tillhör yrket och dess ansvar. 

Samtidigt skulle det kanske behövas undervisning i hur lärarna ska hantera ansvar och utmaningar 

samt introducera verktyg för att underlätta ansvarsbördan. 

Konflikthantering är ett område där studenterna visat osäkerhet. Det inkluderar konflikter mellan 

elever,  personal  och  föräldrar.  Idrottslärarstudenterna  kanske  känner  att  de  saknar  verktyg  och 

kunskap om hur de ska agera i svåra konfliktsituationer och deras reaktioner leder till osäkerhet. 

Jönsson och Rubinstein Reich (2009) presenterar i sin bok resultat av sin empiriska studie med 101 

lärarstudenter.  De beskriver  att  studenterna  oroade sig för  socialpsykologiska problem, som till 

exempel att inte kunna hantera disciplinproblem eller mobbningssituationer (Jönsson & Rubinstein 

Reich 2009, s. 12).

Mest förberedda, inom kunskapsområdet – Lärarrollen och allmän pedagogik, verkar studenterna 

vara i rollen som förebild och att förmedla en hälsosam livsstil.  Dessa roller tycks komma mer 

automatisk hos studenterna på grund av deras egna idrottserfarenheter och kunskaper om träning, 

kost och andra hälsorelaterade områden. De verkar känna att deras eget intresse för idrott och hälsa 

kommer fram tydligt i dessa sammanhang. 

6.1.2 Ämneskunskap och -undervisning

Inom detta kunskapsområde – Ämneskunskap och -undervisning – visar studenterna osäkerhet i att 

variera prov och examinationsformer. En anledning till detta kan vara att studenterna bara får se 

prov- och examinationsformer som används under lärarutbildningen. Det kan då vara svårt att veta 

hur  dessa  bedömningsformer  kan  varieras,  speciellt  om  det  inte  tas  upp  i  undervisningen. 

Studenternas erfarenheter från VFU kan också påverka denna osäkerhet. De har fått inblick i vilka 

prov deras VFU-handledare använder. Läraren ska kunna utvärdera undervisningen och tillämpa 

olika instrument för utvärdering av olika kvaliteter och kunskaper (Annerstedt 2007, s. 183).
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Mest  förberedda,  inom  kunskapsområdet  – Ämneskunskap  och  -undervisning,  känner  sig 

studenterna  vad gäller  att  visa  rätt  teknik  inom olika  idrotter  samt  att  stödja  elevernas  fysisk-

motoriska utveckling. Att studenterna är säkra inom dessa områden hänger förmodligen ihop med 

utbildningens stora fokus på detta ämne och den praktiskt orienterade undervisningen. Man kan 

förutsätta att alla studenter har idrottslig bakgrund och kroppslig kompetens, vilket leder till att det 

är lättare för studenterna att lära sig olika idrotter och tekniker. Praktiska idrottslektioner bidrar 

också till inlärning av den fysisk-motoriska utvecklingen.

6.1.3 Arbetsmiljö i skolan och uppgifter utanför undervisning

Studenterna känner sig mest oförberedda inom området – Arbetsmiljö i skolan och uppgifter utanför 

undervisning. En anledning till detta kan vara att det inte har haft så stort fokus på detta under 

lärarutbildningen. Här spelar också kvalitén i VFU in. Under praktiken har studenterna möjlighet att 

se den riktiga skolvärlden och testa på de kunskaper som de har skaffat sig under utbildningen. 

Problemet kan finnas i kontrollen av innehållet och lärandet i VFU. Vissa studenter får möjlighet att 

delta och observera vid ett utvecklingssamtal och/eller att se hur VFU-handledaren sätter sina betyg 

och genomför sin dokumentation, men detta har inte säkerställts för alla. En del studenter verkar 

sakna  viktiga  erfarenheter  på  grund  av  bristande  handledning  eller  erfarenheter  under  VFU. 

Annerstedt (2007) lyfter också fram betydelsen av den verksamhetsförlagda delen. Under VFU ska 

studenterna ha möjlighet att tillämpa sina kunskaper och få stöd och råd i detta av handledaren. Han 

betonar också att studenten måste vara aktiv och själv ta reda på saker under VFU, för att maximera 

nyttan med praktiken. (Annerstedt 2007, s. 20)

Studenterna verkar känna sig förberedda för att använda lokaler och utrustning på bästa sätt, vilket 

sannolikt hänger ihop med utbildningens fokus på praktisk undervisning. Under idrottslektioner på 

GIH får studenterna praktiska erfarenheter och information om hur lokaler och utrustning används. 

Studenterna möter  dessutom detta  under  varje idrottslektion och får  också tänka ut  hur de kan 

använda utrustning och lokaler under studentledda lektioner och på VFU. Även studenternas egen 

idrottsbakgrund kan bidra till att de vet hur man kan utnyttja lokaler och utrustning.

6.1.4 Relationer mellan lärare och elever

Mobbning är generellt sätt ett väldigt svårt och problematiskt område. Det ta sig uttryck i många 

olika former, både verbalt och fysiskt. Mobbing kan vara subtil och osynlig och därmed väldigt svår 

för lärarna att upptäcka. En anledning till att studenterna känner sig oförberedda inom detta område 
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kan vara att  det inte har förekommit så mycket diskussioner och undervisning om ämnet under 

utbildningen. Om man dessutom inte har fått erfarenheter under VFU, så kan det vara svårt att veta 

hur man ska göra för att förebygga och minska mobbning. Studenterna tycks också sakna kunskap 

om de åtgärder som kan vidtas när mobbning upptäcks.

En del av studenterna visar också någon form av osäkerhet kring individanpassad undervisning. Det 

är utmanande att se alla elevers behov och anpassa undervisning efter detta, speciellt när det kan 

vara 30 elever i klassen. Idrottslärarstudenterna på GIH är en ganska homogen grupp, eftersom alla 

tycker  om  och  har  erfarenheter  av  idrott.  Larssons  (2009)  avhandling  bekräftar  också  detta. 

Homogeniteten kan leda till att studenterna inte får erfarenheter av olika synsätt på idrott och hur 

man utifrån detta kan individanpassa undervisningen efter elevernas kunskaper och behov.  

Största delen av studenterna känner sig förberedda på att kommunicera och skapa en bra relation till 

eleverna, vilket kan bero på att studenterna får mycket erfarenhet om elevbemötandet under VFU-

perioderna. Fokus under praktiken ligger väldigt ofta på undervisningen och det ger automatiskt 

erfarenheter av att kommunicera och skapa relationer till eleverna. Jönsson och Rubinstein Reich 

(2009, s.67) beskriver elevbemötandet, att kunna se och skapa en relation till elever, som eventuellt 

den viktigaste delen i lärarprofessionen.

6.2 Resultatets relation till tidigare forskning

Min studie visar att många idrottslärarstudenter känner sig oförberedda inom områdena bedömning 

och  utvecklingssamtal.  Samtidigt  känner  studenterna  i  stor  utsträckning  sig  förberedda  inom 

ämneskunskap  och  undervisning.  Detta  överensstämmer  med  undersökningen  En  hållbar 

lärarutbildning (SOU 2008:109). (Se Tabell 2.)

Även Karlefors (2009) har kommit fram till liknande resultat. I undersökningen Olika men också  

lika  beskriver svenska studenter att de har lätt för att kommunicera och skapa bra kontakt med 

elever. Det visar resultatet i min studie också. I undersökningsgruppen ansåg 44 att det är ganska 

eller helt kompetenta att kommunicera med och skapa en bra relation till eleverna. Karlefors (2009) 

studie visar att studenterna uppfattade omotiverade elever som en svårighet. Min studie visar på att 

studenterna känner sig kompetenta nog att väcka intresse för ämnet (82 % känner sig ganska väl 

eller helt förberedda). Min liksom Karlefors (2009) studie visar att en rättvis betygsättning anses 

som en svår uppgift. Ghanesiska studenter nämnde också lektionsplanering som en svår uppgift. I 

min studie visar dock resultatet att studenterna känner sig kompetenta i lektionsplanering. I alla 
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lektionsplaneringsrelaterade frågor (2,7,16) är typvärde 3: stämmer ganska bra.

Resultaten från studien av Xu och Wei om idrottslärares stress bekräftas till viss del i resultaten av 

min studie. I Xu och Weis studie fram kommer att lärare är stressade över bedömningar, elevernas 

säkerhet och den stora arbetsbördan (Xu & Wei 2010). I min studie känner idrottslärarstudenter 

oroliga över liknande saker. De känner sig oförberedda att skydda eleverna mot mobbning, att göra 

bedömningar enligt styrdokument och att bära allt ansvar som tillhör idrottsläraryrket.

6.3 Sammanfattning av resultatdiskussionen
Genom denna studie har jag fått kunskap om hur mina blivande kolleger ser på de utmaningar som 

finns inom vårt framtida yrke. Den största delen av studenterna känner sig förberedda inom de flesta 

kunskapsområdena (Typvärde var 3:  stämmer ganska bra i 25 och 4:  stämmer helt i 6 av de 37 

påståendena). Fast studenterna allmänt känner sig ganska kompetenta, visar de också osäkerhet. Det 

gör mig till viss del lättad att andra studenter också känner sig oförberedda och osäkra inom vissa 

kunskapsområden. Samtidigt gör det mig lite ledsen och bekymrad. Det är många som känner sig 

oförberedda inom vissa områden. Det kunde ha tagits hänsyn till det under utbildningen. Det finns 

flera undersökningar och referenser som tyder på att kraven i läraryrket har ökat. Många känner sig 

inte helt förberedda i yrket efter utbildningen och flera orkar inte vara kvar i yrket.

Det  vore  önskvärt  att  ansvariga  parter  tog  tag  i  situationen  och  vidtog  åtgärder  när  det  gäller 

skolsystemet, utbildningen och läraryrket. En orsak till att idrottslärarstudenterna känner sig osäkra 

inom vissa områden kan bero på att de ännu inte har gått genom alla kurser i sin utbildning. Det kan 

eventuellt vara så att studenterna kommer att känna sig mer kompetenta/förberedda efter att ha läst 

alla sina kurser och blivit färdiga med utbildningen. Jag hoppas att utbildningen kommer att erbjuda 

undervisning inom dessa områden, så att studenterna känner sig förberedda.

Utbildningens betydelse syns tydligt i idrottslärarstudenternas upplevda kompetens. Studenternas 

idrottsbakgrund och utbildningens fokus på ämnet/idrottskunskap kan förklara varför studenterna 

känner sig mest förberedda inom de områden som handlar om undervisning och ämneskunskap. 

Samtidigt är det tydligt att utbildningen inte omfattar alla områden som kan anses vara viktiga inom 

läraryrket. Studenterna kan behöva verktyg och information om hur man klarar av ansvar, krav, 

arbetsbörda, psykiska utmaningar och tidsorganisering. VFU är en viktig resurs, som kanske borde 

användas mer effektivt och kvalitén borde kontrolleras. Det är en utmaning och kräver engagerade 

VFU-handledare, bra VFU-skolor, tydligare VFU-uppgifter (också utanför undervisningen) och bra 
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kontakt mellan högskolan och VFU-skolorna. 

6.4 Metoddiskussion och framtida forskning

Den kvantitativa enkätstudien har fungerat bra. Detta med tanke på att det här var en liten studie 

med  begränsad  tid  för  datainsamling och bearbetning.  Den webbaserade  enkät  var  ett  lätt  och 

effektiv  datainsamlingssätt.  All  data  samlades  och  sparades  direkt  via  internet,  vilket  gjorde 

dataöverföringen  mycket  enkel  och  snabb.  Enkätundersökning  saknar  möjlighet  till  följdfrågor, 

vilket kan leda till att det saknas viss fördjupning (Ejlertsson 2005, s. 11-13) och därför skulle jag 

om det  blir  en  nästa  gång lägga  till  några  kvalitativa  delar  i  form av  öppna enkätfrågor  eller 

intervjuer.

Enkätmetodens problematik kom tydligt fram i det stora bortfallet, även om vissa åtgärder har gjorts 

för att minska bortfallet. Webbenkät sparade tid och var lätt tillgängligt, men den kan också vara en 

orsak som påverkade bortfallet. Användandet av en webbenkät innebar att allt ansvar för svarande 

gavs  till  urvalsgruppen.  Det  var  alltså  svårt  att  kontrollera  och  påverka  hur  många  från 

urvalsgruppen som svarade. Om enkät hade delats ut i klassrummet hade kanske svarsprocenten 

blivit högre. 

Populationen var från början en specifik grupp, det vill säga lärare som hade idrott och hälsa som 

inriktning. Jag valde först att endast skicka ut enkäten till två klasser och märkte sedan att på grund 

av ett stort bortfall att det inte var en tillräckligt stor urvalsgrupp. Jag borde ha skickat ut enkäten 

direkt till alla klasser på GIH för att få tillräckligt många respondenter.  

Det här var en liten studie och några långtgående slutsatser kan inte dras på grund av detta. Jag 

skulle vilja fortsätta med en liknande studie i framtiden. Jag är intresserad av att göra en studie 

samma syfte, men med en större urvalsgrupp eller med de idrottslärarstudenter som har börjat den 

nya  ämneslärarutbildningen.  En möjlighet  är  att  återkomma till  respondenterna  efter  att  de har 

arbetat några år inom yrket. Det skulle vara intressant att se hur de uppfattar sina första år i yrket  

och om det överensstämmer med enkätsvaren. Eventuellt är jag intresserad av att göra en jämförelse 

mellan  idrottslärarstudenters  upplevda  kompetens  i  Sverige  och  Finland  och  vilken  roll 

utbildningens olika innehåll kan ha för detta.
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Bilaga 1 Enkätformulär

1) Kön Kvinna ____

Man ____

2) Ålder ____

3) Jag som blivande idrottslärare känner mig kompetent/förberedd att:
1

stämmer inte 
alls

2
stämmer 

delvis

3
stämmer ganska bra

4
stämmer helt

1. Uppmärksamma alla elever _____ _____ _____ _____
2. Anpassa mina lektioner efter elevernas motoriska kunskaper _____ _____ _____ _____
3. Upprätthålla disciplin i undervisningssituationerna _____ _____ _____ _____
4. Kommunicera och skapa en bra relation till alla elever _____ _____ _____ _____
5. Stödja elevernas fysisk-motoriska utveckling _____ _____ _____ _____
6. Samarbeta med andra lärare _____ _____ _____ _____
7. Anpassa lektionsinnehållet till aktuell klass/undervisningsgrupp _____ _____ _____ _____
8. Skapa bra stämning i klassen _____ _____ _____ _____
9. Väcka elevernas intresse för idrott och hälsa _____ _____ _____ _____
10. Bedöma och betygsätta i enlighet med styrdokumentens riktlinjer _____ _____ _____ _____
11. Individanpassa lektioner _____ _____ _____ _____
12. Visa rätt teknik/rörelse i olika idrotter _____ _____ _____ _____
13. Få med allt som står i kursplanen _____ _____ _____ _____
14. Vara en bra förebild _____ _____ _____ _____
15. Genomföra ett föräldramöte _____ _____ _____ _____
16. Planera lektioner som är meningsfulla och i enlighet med 
styrdokumenten _____ _____ _____ _____

17. Genomföra lektioner med stora undervisningsgrupper _____ _____ _____ _____
18. Stödja elevernas socio-emotionella utveckling _____ _____ _____ _____
19. Genomföra det administrativa arbetet _____ _____ _____ _____
20. Bära allt ansvar som ingår i idrottslärarrollen _____ _____ _____ _____
21. Hålla ett utvecklingssamtal _____ _____ _____ _____
22. Hantera en nödsituation _____ _____ _____ _____
23. Behålla ett lagom stort känslomässigt engagemang till eleverna _____ _____ _____ _____
24. Hantera yrkets psykiska utmaningar _____ _____ _____ _____
25. Tillgodose alla elevers möjlighet att ta del av en varierad 
undervisning _____ _____ _____ _____

26. Hantera yrkets fysiska ansträngningar _____ _____ _____ _____
27. Stödja elevernas kognitiva utveckling _____ _____ _____ _____
28. Utnyttja lokaler och utrustning som finns på bästa sätt _____ _____ _____ _____
29. Planera olika prov och examinationsformer _____ _____ _____ _____
30. Organisera så att jag har tid med allt som yrket kräver _____ _____ _____ _____
31. Skydda varje elev mot skada, kränkningar och trakasserier _____ _____ _____ _____
32. Hantera konfliktsituationer _____ _____ _____ _____
33. Hålla mig uppdaterad kunskapsmässigt _____ _____ _____ _____
34. Förmedla hälsosam livstil _____ _____ _____ _____
35. Utvärdera min egen undervisning _____ _____ _____ _____
36. Strukturera mitt arbete och undervisning _____ _____ _____ _____
37. Skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö _____ _____ _____ _____
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Bilaga 2 Litteratursökning

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärarstudenter  
ser på utmaningarna som väntar på dem inom yrket.  

• Hur ser idrottslärarstudenter på sin kompetens inom följande områden inom läraryrket:  
lärarrollen och allmän pedagogik, ämneskunskap och undervisning, arbetsmiljö i skolan  
och uppgifter utanför undervisning samt relationer mellan lärare och elever?

Vilka sökord har du använt?
efficacy,  teacher,  physical  education,  competence,  preparedness,  necessity,  qualification,  
certification, burn out, Sweden, teacher students
lärarkompetens, idrott, lärarstudenter, idrottslärarstudenter

Var har du sökt?
GIHs bibliotekskatalog, Google Scholar, Ebsco

Sökningar som gav relevant resultat
Ebsco: Physical education and teacher and burn out
Ebsco: Physical education and Sweden
Google Scholar: Idrottslärarstudenter

Kommentarer
Det var lite utmanande att hitta vetenskapliga artiklar som var direkt relaterad till min studie.  
Google Scholar och Ebsco fungerade bra och man hittar massor av bra material, fast alla  
kunde inte användas till slutet. Vissa artiklar/avhandlingar var svåra att få tag i, eftersom de  
inte fanns i elektronisk form eller kunde lånas från biblioteket.
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