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Förord 
 

 

Denna uppsats hade inte varit möjlig att genomföra utan mycket värdefull hjälp från min 

handledare Birgitta Fagrell. Särskilt tacksam har jag varit för hennes kompletteringar av 

litteraturen, som på ett värdefullt sätt bidragit till att uppsatsen fått fler dimensioner än vad jag 

från början hade avsett. 

Jag vill också tacka alla de studenter, som deltagit i enkäten. Utan er medverkan hade det inte 

blivit någon uppsats.  

Ett tack går också till Gunnar Elvejung som på ett förtjänstfullt sätt opponerade på min 

uppsats och därmed bidrog till att den fick en bra genomlysning.



 
 

Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Avsikten med uppsatsen är att se om det sker någon förändring hos idrottslärarstudenter under 

utbildningens gång vad avser attityden till yrkesrollen och vissa undervisningsmoment. 

Ytterligare ett syfte har varit att försöka bedöma vilka grupper i studenternas närhet, som har 

haft störst betydelse för dessa attitydförändringar.  

Mina frågeställningar har berört några undervisningsmoment, yrkets status och påverkan från 

grupper i närmiljön.  

 

Metod 

Undersökningsgruppen har varit lärarstudenter på GIH i slutet av deras utbildning.  Frågorna 

har handlat om deras attityder i början och i slutet av utbildningen. Jag har valt en enkätstudie 

med slutna svarsalternativ, med femgradiga och sjugradiga skalor. Den har bestått av 21 

frågor. Den har besvarats av 36 studenter av 42 möjliga och den genomfördes under våren 

2008  

 

Resultat 

Resultaten visar att det sker förändringar för det första i attityden till yrkesrollen, vilken 

förstärks positivt. För det andra sker en ändring i attityden till olika undervisningsmoment, där 

de moment man i början inte bedömde så viktiga, fick ökad betydelse senare i utbildningen.  

Av grupper i närmiljön ökade betydelsen av de personer, som stod för den 

verksamhetsförlagda utbildningen mest.  

 

Slutsats 

Det sker stora förändringar i såväl attityden till yrkesrollen, som till innehållet i den 

undervisning man vill bedriva. Man har fått en mer positiv attityd till sin yrkesroll. Man har 

ändrat inställningen till olika utbildningsmoment, och man har satt kunskapen i högsätet.
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1. Inledning och bakgrund 
 

 

1.1 Introduktion 
 

En ny lärarutbildning finns i Sverige sedan början på 2000-talet. I utredningsuppdraget för 

den nya lärarutbildningen pekar man på de allvarliga brister, som fanns i tidigare utbildning. 

Dels ansåg man att lärarutbildningen saknade en plats i ett större sammanhang, och dels ansåg 

man att studenterna hade små möjligheter att utveckla social och elevvårdande kompetens. 

Ledande principer för utbildning blev att utveckla förmågan till sökande efter kunskap och 

värdering av information. Man var också angelägen om att utbildningen mer än tidigare borde 

vila på vetenskaplig grund. Det blev viktigt att förstärka forskningen om lärande och dess 

betydelse i utbildningen. Man ansåg också att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen 

skulle få en mer central roll. Man markerade också att den nya utbildningen mer skulle 

förankras i konkreta och praktiska erfarenheter. En viktig del var också att utbildningen skulle 

bidra till det livslånga lärandet. Till skillnad från tidigare utbildning önskade man nu att alla 

lärare, oavsett inriktning, hade en gemensam grund att utgå ifrån. Man ansåg att den delen 

skulle utgöra 60 högskolepoäng av den totala poängnivån som varierade mellan 120 och 220 

poäng.1   

 

Under utbildningen till lärare med inriktning idrott och hälsa kommer studenterna att få 

intryck från många olika håll förutom den undervisning som ges på lärosätet. Idag är 

utbildningen så mångfacetterad, att andra grupper än bara lärarna har betydelse för vilken 

inriktning studierna tar. Omvärld, närstående, handledare och andra har idag större betydelse 

för den lärare man blir, än dessa grupper hade för 20 år sedan2. De processer man genomgår 

sker givetvis både medvetet och omedvetet. Tillsammans leder dessa till att man utvecklar sin 

lärarroll. Det handlar naturligtvis från början om vad man har med sig i ”ryggsäcken” i form 

av mognad, intressen, erfarenheter och talang, men sannolikt spelar olika grupper olika roller 

under utbildningens gång. Det är naturligtvis självklart att själva utbildningen står för 

huvuddelen av synen på yrkesrollen, men yrkesidentiteten formas inte bara av det rena 

                                                 
1 Regeringens proposition 1999/2000:135, En förnyad lärarutbildning. (Stockholm: 2000),  
s. 10-12 
2 Ibid., s. 8-9 
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kunskapsstoftet, utan sannolikt också men i mindre grad av påverkan från t.ex. kurskamrater, 

elever, och andra.  

Att döma av den litteratur som finns, har intresset för attityder hos lärare varit ganska stor och 

man hittar många artiklar som handlar om hur lärare förhåller sig till elever, kolleger och 

omvärld. Kunskapen om vad som sker förändringsmässigt efter hand, som man blir mer 

erfaren, är mindre belysta, liksom kunskaper om idrottslärarstudenters förändringsbenägenhet 

under studietiden.  

 

 

1.2 Bakgrund 
 

Sveriges första idrottslärarutbildning startade i Stockholm år 1813 av Per Henrik Ling. 

Stockholm var länge den enda utbildningsplatsen för idrottslärare i Sverige. Det var först på 

1960-talet, som vi fick en andra ort med utbildning till idrottslärare, nämligen Örebro. Efter 

det har utvecklingen gått i rekordfart, och i början av 2000-talet kunde man utbilda sig vid 12 

högskolor/universitet. Idag kan man studera till lärare i idrott och hälsa vid 16 av landets 

lärosäten3. Detta blev möjligt genom den nya lärarutbildningen, som gav förutsättningarna för 

att vidga utbildningsområdena på respektive högskola. Under denna senaste period har det 

skett stora förändringar av innehållet i utbildningen också vid GIH. Detta visar sig i att man 

ändrat namnet på högskolan under den senaste 30-års perioden. Från att från början kallats 

Gymnastiska Centralinstitutet har det bytt namn till Gymnastik och idrottshögskolan, GIH 

1966, Idrottshögskolan, IH 1992 och sedan tillbaka till GIH 2005. Att man valde att återgå till 

namnet GIH berodde på att IH aldrig fick något genomslag i det allmänna medvetandet.  

 

Parallellt med detta har det skett en kraftig omstrukturering av utbildningen. Lings tanke var 

att skapa män med karaktär och känsla för fosterlandet. Man ansåg sig härigenom höja 

försvarsförmågan. Kvinnor fick tillgång till denna utbildning först 1864. Idrottsämnet kom 

sedan att diskuteras under lång tid. Det var först på 1990-talet som man ansåg att idrott bör 

betraktas som ett huvudämne i en kandidatexamen. Det tog alltså 185 år från Ling till dess att 

                                                 
3 Jane Meckbach & Ingmar Wedman,  Idrottslärarstudenten vid GIH, (www.idrottsforum.org (ISSN 1652-7224) 
2007-01-31, s. 2 
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idrott etablerades som ett akademiskt ämne. Idrott som forskarutbildningsämne etablerades 

inte förrän i början av 2000-talet.4  

 

Ämnets innehåll har naturligtvis förändrats och utvecklats under denna långa tidsepok. Från 

att ha varit ett ämne huvudsakligen inriktat på olika typer av kroppsövningar, har det idag 

utvecklats till en akademisk disciplin med mångfacetterad inriktning. Ämnet spänner idag 

över teori, livsstil, friluftsaktiviteter, idrottsskador, kostvanor och mycket annat utanför 

traditionell gymnastik. 

 

Nya läroplaner förutsätter en ny lärare. Idag används begreppet lärande istället för utlärning. 

Lärare skall inte bara förklara utan istället vägleda eleverna till att hitta egna svar. Egenskaper 

som social kompetens har blivit viktigare, och nya huvuduppgifter har blivit att lära elever att 

söka kunskap och att systematisera och analysera. Man kan säga att lärarens uppgift mer blivit 

handledarens och inte längre kunskapsutlämnarens. Avsikten var också att de teoretiska 

kunskaperna skulle ha sin utgångspunkt i den verksamhetsförlagda utbildningen, som skulle 

vara den grund som man skulle bygga vidare på.5 

 

Intresset för förändringsbenägenhet är stor, och man möts dagligen av uppmaningen att vara 

med på förändringståget, annars kommer man att bli hjälplöst efter. Ett stort antal ”experter” 

påpekar att om man skall kunna möta framtidens krav, måste man vara flexibel.  

Inom idrottslärarutbildningen möts man av ett antal faktorer, som kan leda till att man ändrar 

sin inställning till såväl ämnet som kolleger och elever. De erfarenheter man tar med sig till 

utbildningen korrigeras och nya införlivas i det egna tänkandet. Är det ämnet i sig, kolleger, 

utbildare eller annat som leder till synen på den kommande yrkesrollen?  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Jane Meckbach, jane.meckbach@gih.se Svensk idrottsdidaktisk forskning - inblickar och utblickar. 
http://www.distans.hkr.se/rikskonf/PLENAR/Meckbach.pdf . (Acc. 2008-04-01) s 1-3 
5 Regeringens proposition 1999/2000:135, En förnyad lärarutbildning. (Stockholm: 2000),  
sid. 11 
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1.3 Litteraturgenomgång 
 

Utgångspunkten för min uppsats har varit att söka kunskap vad beträffar förändringar och 

förändringsbenägenhet hos studenter. Det var framför allt en artikel från 1992 av Renwick 

och Vize som handlar om vad lärarstudenter på Nya Zealand anser om sin benägenhet att 

möta förändringar under sina studier6. Detta ledde mig vidare till studier av Jak Peterson7, 

som undersökt motivationen, ansvaret och engagemanget i utbildningen. För henne betyder 

praktiken och egna erfarenheter mest. Hammar Chiriac8 pekar på att utbildningen i sig leder 

till förändringar, och hon tycker att så väl kraven som ansvarstagandet har ökat. 

Dessa artiklar fick mig intresserad av att undersöka påverkansfaktorer under utbildningen och 

hur inställningen till vissa undervisningsmoment förändrades under utbildningstiden.  

 

Meckbach et al9 intresserar sig för vem som blir antagen till student vid GIH. De har nyligen 

publicerat ett arbete, där man analyserar backgrundsvariabler hos den blivande idrottsläraren. 

Undersökningen koncentrerar sig på de kunskaper och färdigheter, som föreligger vid 

intagning till högskolan. De konstaterar, att man vill bli idrottslärare för att man är intresserad 

av idrott och fysisk aktivitet. Många idrottar eller ägnar sig åt annan fysisk aktivitet redan 

under gymnasieåren. De konstaterar också att de allra flesta idrottslärarstudenter är nöjda med 

den utbildning de får, men ca 10 % anser att kraven är för låga. Studentspegeln 200210 tar 

också upp frågeställningen om studenterna är nöjda med sin utbildning. Vad beträffar 

studenters attityder till sin utbildning redovisar man att studenter vid Idrottshögskolan 

fungerade väl i sin studiemiljö. I denna skrift fick IH höga värden på variablerna förmåga att 

reflektera över egna värderingar, studentsamarbete och lärarstöd. Generellt kan man 

konstatera att utifrån resultaten i Studentspegeln 2002 är idrottslärarstudenten mycket nöjd 

med sin utbildning. Meckbach och Wedman11 försöker i en annan artikel 

                                                 
6 Margery Renwick & June Vize, Windows on teachers education: student progress thru colleges of education. 
Face 3: the third year. (New Zealand Council for Educational Research 1992) 
7 Tatiana Jak Peterson, Utbildningens betydelse för lärande, (Linköpings Universitet, Institutionen för beteende 
vetenskap 2000) 
8 Eva Hammar Chiriac, Lära på lärarprogrammet, studenternas vardag på utbildningen, (Linköpings 
Universitet: Skapande vetande 50 2006) 
9 Meckbach, M., L. Wahlgren, I. Wedman., Attityder kunskaper och färdigheter hos den framtida läraren i idrott 
och hälsa. Ur Aktuell beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning, Svebis årsbok 2006, (Lund: SVEBI 
2006) s. 191 
10 Studentspegeln 2002, (Stockholm: Högskoleverket, 2002), sid 17,23,33.  
11 Jane Meckbach & Ingmar Wedman,  Idrottslärarstudenten vid GIH, (www.idrottsforum.org (ISSN 1652-
7224) 2007-01-31, sid 11-12 
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Idrottslärarstudenten vid GIH visa vem lärarstudenten vid GIH är och kommer fram till att 

studenten betraktar sig själv som framstående, och att de upplever sin studietid positivt. 

Vad jag kan förstå är det endast några få som undersökt förändringen över tid, när det gäller 

attityden till yrket, och vilka grupper eller utbildningsmoment som har störst påverkan på 

eventuellt ändrade attityder till det kommande yrket.  

Om studenterna är nöjda med sin utbildningstid hänger samman med hur vardagen fungerar. 

Detta har studerats av Hammar Chiriac12, som har studerat studenternas vardag under sin 

utbildningstid. Hennes studie beskriver utbildnings- och studiekultur på lärarprogrammet i 

Linköping. Hon pekar på att stora förändringar har skett i utbildningen, kraven har ökats, 

statusen har höjts, det egna ansvarstagandet har ökat. Hennes slutsats är att lärarprogrammet 

förändrats positivt på många sätt. Ytterligare en studie som visar att studenterna uppskattar 

vardagsarbetet är den studie av Annerstedt och Bergendahl13 som bland annat visar att 

idrottslärarstudenter uppskattar den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. I deras studie 

pekar man också på att kraven måste tydliggöras, och att studentinflytandet måste öka. Det är 

intressant att studenterna själva ställer höga krav på de egna behoven av kunskap.  

Jak Peterson14 studerade blivande förskollärares tankar om sitt eget lärande. Hon pekar både 

på positiva och negativa effekter av utbildningen. Motivationen, ansvaret och engagemanget 

ökar men en negativ synpunkt är att den blivande läraren blir mer abstrakt i sina bedömningar. 

Hon visar bland annat vilka faktorer som mest bidragit till förändringar i deras tänkande och 

förhållningssätt till yrket (praktik, egna erfarenheter, litteratur, fördjupad förståelse, 

diskussion, samverkan teori/praktik). I sin sammanfattning hävdar Jak Peterson genomgående 

att detta att ha varit ute på praktik, och att ha läst litteratur, har störst betydelse för att man har 

ändrat sitt beteende15.  

Johansson16 har i en C-uppsats vid Uppsala universitet djupintervjuat 8 lärare om deras 

attityder till förändringar, som rör deras yrkesroll, och bland annat kommit fram till att lärare 

idag är mycket mer än kunskapsförmedlare. I hennes uppsats framkommer att lärare ser på sig 

själva som professionella yrkesutövare, men att mycket tid får läggas ned på sådant som inte 

direkt har med kunskapsförmedlingen att göra. De intervjuade lärarna har också en positiv 

                                                 
12 Eva Hammar Chiriac, Lära på lärarprogrammet, studenternas vardag på utbildningen, (Linköpings 
Universitet 2006) s. 121 
13 Claes Annerstedt och Lars Bergendahl,  Attraktiv utbildning, (Göteborgs Universitet, Institutionen för 
pedagogik och didaktik 2002) s. 73-74 
14 Tatiana Jak Peterson, Utbildningens betydelse för lärande, (Linköpings Universitet, Institutionen för 
betendevetenskap 2000), s. 37-38 
15 Taiana Jak Peterson, ibid., s. 99 
16 Tina Johansson, Läraryrket i förändring - mer än bara kunskapsförmedling, C-uppsats vid pedagogiska 
institutionen vid Uppsala universitet 2000:4 (Uppsala: Universitetet 2000) s. 1-38 
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inställning till sitt yrke. Hennes resultat visar att lärare är förändringsbenägna. De, som hon 

har intervjuat upplever sig arbeta med IT och att de har en handledande roll. Elevvård betyder 

mer och mer och kunskapsförmedling blir bara en del i den totala lärarrollen. Detta betyder att 

den moderne läraren har en helt ny attityd till sin lärarroll. Och i rapport 282 17 från 

Skolverket konstaterar man också att lärare har ett multiprofessionellt förhållningssätt till sitt 

yrke. En majoritet av lärarna tycker också, att det är roligt att undervisa. I denna rapport 

framkommer också, att den stora förändringen i lärarrollen ligger i att man ägnar mycket tid åt 

annat än kunskapsförmedling. 

När det gäller rent konkreta attitydförändringar har Lieberman och Remedios undersökt om 

motiven till studierna ändrades under utbildningens gång, och kom fram till att längre fram i 

utbildningen blev det viktigare att få ett bra betyg än att ta till sig innehållet i 

utbildningsmomentet. De ställer frågan om betyg kan bidra till att underminera studenternas 

intresse för sina studier.18  

En viktig bakgrundsfaktor gäller åldern på dem som läser vid olika utbildningar. Enligt 

Högskoleverkets rapportserie 2001:26 R19 studerar fler kvinnor än män vid högskolor och 

universitet idag. Särskilt tydligt är detta i de yngsta åldersgrupperna.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den moderne läraren förstår att hon/han befinner sig i en 

tid, då man inte klarar sig i yrkesrollen utan att vara beredd att följa med i utvecklingen. 

Forskningen visar också att denna förändring sker och accepteras av lärarna. Om denna 

förändringsbenägenhet grundläggs under utbildningen skall min undersökning försöka bidra 

med. Den skall också försöka bidra med reflektioner över vilka faktorer. som man är mest 

angelägen om att förändra.  

 

Den första målsättningen med studien är att se om det sker några förändringar i inställningen 

till de olika huvudmomenten i utbildningen till lärare med inriktning idrott och hälsa, och 

vilka mekanismer som styr denna påverkan. Den andra målsättningen är att identifiera de 

närgrupper som under utbildningstiden har störst betydelse för ändringar i attityden till yrkes 

status. 

                                                 
17 Lusten och möjligheten - om lärarens betydelse, arbetssituation och förutsättningar,  Rapport 282 2006 
(Stockholm, Skolverket 2006)  
18 David A. Lieberman,  & Richard Remedios, “Do undergraduates´ motives for studying change as they 
progress through their degrees?” British journal of educational psychology 77 (2007), sid 379-395. 
19 Studenterna i Sverige, Högskoleverkets rapportserie 2001:26 R (Högskoleverket 2001), sid 21 
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De teoretiska utgångspunkter grundade på den forskning jag har tagit del av kan kortfattat 

beskrivas så här; Viljan till förändring är beroende av följande faktorer: för det första viljan 

till förändring, för det andra förändringar i samhällets struktur. 

 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är:  

Att undersöka om studenterna förändrat sin syn på yrkesstatusen under utbildningens gång. 

Att ta reda på vilka förändringar som sker i attityden till olika moment, som man genomgår 

under utbildningens gång.  

Att undersöka vilka grupper i studentens närhet, som har betydelse för att förändringar 

kommit till stånd . 

 

Detta har lett till följande frågeställningar: 

Hur har studentens syn på lön, ledighet och respekt för yrket förändrats under utbildningen? 

Vilka moment i idrottslärarutbildningen upplevs som mest relevanta inför den kommande 

yrkesutövningen i början respektive i slutet av utbildningen? 

Hur har studentens syn på de grupper som finns i närmiljön förändrats under utbildningen? 

 

 

2. Metod 
 

2.1 Kvantitativ metod 
 

De frågeställningar, som  belyses, anser jag genomfördes bäst genom en kvantitativ metod. 

Syfte var att konstatera skillnader och då lämpar sig en kvantitativ metod bäst. Dessutom  

skapade detta förutsättningar för att jämföra med andra studier. Dessutom slipper man 

problemen med intervjuareffekten. Till detta kommer att studien kan genomföras till låga 

kostnader. 

 

2.2 Urvalsgrupp och procedur 
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Undersökningsgruppen utgjordes av 42 studenter som i som går tredje året av utbildningen till 

lärare, inriktning idrott och hälsa .Gruppen utgör en hel population och det är alltså inte frågan 

om en stickprovsundersökning. De utgör en grupp av idrottslärarstudenter, som är kvar till 

tredje året av sin utbildning. Det rör sig om dem som, inledde sina studier höstterminen 2005. 

Frågorna har rört deras förhållande till sin utbildning, dels med utgångspunkt från det de 

tycker idag och dels utifrån det de kommer ihåg från när de började sina studier. Skalorna har 

varit femgradiga, utom i två frågor där jag valt att låta dem som svarar göra det dels utifrån en 

femgradig relativ och dels utifrån en sjugradig relativ skala.  En  fråga var öppen och handlar 

om inställningen till olika undervisningsmoment.20 Enkäten bestod av 21 frågor uppdelade i 

de tre frågeställningarna, där fyra av frågorna utgjorde bakgrundsdata. Enkäterna delades ut i 

samband med att alla studenter var samlade till undervisning. Den personliga kontakten 

gjorde, att det inte behövdes något följebrev. Alla fick ett svarskuvert som de skulle sända 

tillbaka med relativt kort varsel. Jag valde den personliga utdelningen, eftersom jag hade 

hoppats att detta skulle leda till en hög svarsfrekvens. Trots detta blev svarsfrekvensen lägre l 

än 50% efter första stoppdatum. Meningen med utdelandet var att alla kunde ta enkäten med 

sig hem och i lugn och ro, eftersom det krävdes lite eftertanke avseende minnen från den 

tidiga utbildningen.  Efter deadline har jag vid två tillfällen, när studenterna var samlade, 

påmint om att jag behövde fler svar. Detta har till slut lett till svarsfrekvensen blev  85,6% (36 

av 42). Det externa bortfallet var litet. Orsaken går inte att fastställa, men borde inte kunna 

bero på att enkäten var svårtolkad. Det interna bortfallet var också litet. Den personliga 

kontakten med undersökningsgruppen är en av anledningarna till den höga svarsfrekvensen.  

Möjligen hade resultatet av  undersökningen blivit annorlunda, om de som avslutat studierna 

innan år tre också hade deltagit i undersökningen. Man kan därför säga att  undersökningen 

speglar resultat från dem, som nu går tredje året av sin utbildning vid GIH. 

Urvalsgrupperna reducerades till män och kvinnor, men på grund av materialets skevhet 

utifrån ålders- förstahandsvals- och erfarenhetsperspektiv, har  valdes den uppdelningen bort. 

 

2.3 Bearbetning och analys 
 

Bearbetningen följer metoder för enkätstudier och innehåller ett antal ordinalskalor som 

redovisas i form av stapeldiagram och tabeller. Jag har använt mig av frekvensanalys och 

rangordnat resultaten efter svarsfrekvensen på frågorna om förändring. Den öppna frågan har  

                                                 
20 Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik, 2:a upplaga (Lund: Studentlitteratur 2005) 
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sammanfattats genom att kategorisera utifrån ett antal ofta förekommande utsagor. Materialet 

har analyserats  utifrån män och kvinnor men på grund av materialets skevhet vad gäller 

ålder- förstahandsval- och erfarenhetsperspektiv har dessa bakgrundsfaktorer inte ingått i 

analysen. 

 

 

2.4 Validitet och reliabilitet  
 

Beträffande undersökningens validitet har jag försökt att koncentrera mig på att göra frågorna 

så enkla att ingen tveksamhet kan råda om, vad man svarat på. Frågornas utformning har 

gjorts utifrån de faktorer, som forskningen menar är av betydelse för förändringsbenägenhet. 

Sannolikt bidrar detta till att höja validiteten. Det går inte att bedöma viken typ av validitet det 

är frågan om.  

När det gäller reliabiliteten går det inte att bedöma den, eftersom det inte funnits möjlighet att 

göra studien mer än en gång. Det går alltså inte att bedöma, om man skulle få samma svar vid 

en upprepning av enkäten.  

 

 

2.5 Metodkritik 
 

Den valda metoden innefattar slutna frågor med ett undantag. Detta begränsar 

tolkningsmöjligheten av resultaten. Ytterliggare en svaghet är, att ställs krav på studenterna, 

att de skall komma ihåg, vilken inställning de hade för tre år sedan. Jag såg ingen annan väg 

att komma fram till eventuella skillnader till attityder. Alternativet hade varit att jämföra två 

olika grupper, nämligen förstaårsstudenter och sistaårsstudenter. Det alternativet valdes bort, 

då det skulle leda till stora metodologiska problem, när man jämför två olika grupper.  

Man kan vara kritisk mot metoden ur den synpunkten att det kräver gott minne hos dem som 

deltar i studien. Man kan också kritisera det förhållandet att man inte kunnat följa studenterna 

över tid, utan i stället har man endast vid ett tillfälle avläst attityderna.  

Ett bortfall, som man möjligen kan tänka sig som påverkar resultatet av studien, är det faktum 

att ett antal studenter hoppat av utbildningen under de gångna åren.  
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3. Resultat 
 
 
Svaren från enkäterna presenteras utifrån mina tre frågeställningar.  

1. Vilka delar i yrkesrollen har störst betydelse för yrkets status? 

2. Vilka moment i idrottslärarutbildningen upplevs som mest relevanta inför den kommande 

yrkesutövningen i början respektive i slutet av utbildningen? 

3. Vilka grupper bidrar mest till att det sker en förändring i attityden till olika aspekter av 

idrottsläraryrket under utbildningens gång? 

 

Jag har dels valt att besvara vissa frågor utifrån perspektivet alla, och andra svar delades  upp 

mellan män och kvinnor, när jag sett att det förelåg skillnader mellan könen 

 

3.1 Bakgrund och erfarenhet 
 

Undersökningsgruppen utgörs av studenterna vid år tre på lärarprogrammet. Min redovisning 

börjar med bakgrundsfaktorerna ålder och kön. Åldern visar att det är en kraftig 

överrepresentation bland unga, men fördelningen mellan könen är jämn.  
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Figur 1: Åldersfördelningen inom hela gruppen (N=36) 
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Figur 2: Åldersfördelningen män/kvinnor. (N=36) 

 

Figur 1 och 2 visar åldersfördelningen hos min undersökningsgrupp. 23 av 36 tillhör den 

yngsta åldersgruppen det vill säga nästan 64 procent. Gruppen består av 17 kvinnor och 19 

män. Åldersfördelningen mellan kvinnor och män är lika fördelad. Det råder en kraftig 

övervikt för åldersgruppen 21-25 år.  

 

Fördelning på kvinnor och män avseende förstahandsval visas i tabell 1  

 

Tabell 1: Fördelning förstahandsval uppdelat på kön 

 

 

 

 

Tabell 1 visar att 33 av 36 har haft idrottslärarutbildningen som förstahandsval. 

 

Studenternas erfarenhet innan studierna uppdelat på kön visas i tabell 2. 

 

Tabell 2: Fördelning erfarenhet uppdelat på kön 

 

 

 

 

  Val   
Kön Första  Andra 
Kvinnor 15 2
Män 18 1

 Erfarenhet   
Kön Erfarenhet  Ej erfarenhet 
Kvinnor 5 12
Män 5 14
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Tabell 2 visar att 26 av 36 saknar erfarenhet av lärarverksamhet innan påbörjande studier. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den enda uppdelning, som medger någon analys 

är den mellan kvinnor och män i detta material.  

 

3.2 Uppfattning och förändringar om yrkesrollen 
 

När det gäller frågställningen om hur synen på yrkesrollen förändrats under utbildningen, 

visar figur 3 om man blivit mer eller mindre positiv till sin framtida roll som lärare. 
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Figur 3: Attityden till utbildningens betydelse för den framtida lärarrollen. (n=36) 

 

Denna tabell visar att utbildningen har stor betydelse för utvecklingen av en positiv syn på 

den framtida rollen som idrottslärare. 11 av kvinnorna och 16 av männen genomgår en positiv 

attitydförändring. Ingen utvecklas mot att se sin framtida yrkesroll som en belastning. Tre 

kvinnor och fem män stärker sin attityd mycket, och bara fyra studenter känner tveksamhet 

inför den kommande rollen som idrottslärare.  
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När det gäller attityden till hur man ser på yrkesrollen i början och slutet av utbildningen visar 

figur 4 förändringarna i statusen hos yrkesrollen. 
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Figur 4: Attityden till statusförändringar till yrkesrollen. (N=36) 

 

Trenden från figur 3 att man ser fram emot att arbeta som idrottslärare följs inte upp med 

samma positiva attityd till statusen. Figuren visar också att det finns skillnad mellan kvinnor 

och män. Kvinnor svarar mer positivt än män på denna fråga. Tio kvinnor och sex män 

förstärks i attityden till statusen. Gemensamt för män och kvinnor är att endast tre kvinnor och 

tre män upplever att statusen försämrats under utbildningen.  
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När det gäller respekten för ämnet idrott och hälsa redovisar figur 5 den ändring i attityd som 

man genomgår under utbildningen.  
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Figur 5: Attityden till respekten för ämnet. (N=36) 

 

Man kan konstatera att respekten för ämnet har ökat för både kvinnor och män. Ytterligare ett 

resultat är att varken kvinnor eller män svarar att respekten för ämnet idrott och hälsa har 

blivit mindre under de år man utbildat sig till lärare med inriktning idrott och hälsa.  

Kvinnorna uppvisar en mycket mer positiv förändring till respekten för ämnet än männen. 

Fem kvinnor och tre män anser att deras respekt för ämnet ökar mycket mer och nio kvinnor 

och tio män svarar att de får mer respekt.  
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En av frågorna handlade om ämnets giltighet i skolan, och om utbildningen leder till att 

idrottslärarstudenter upplever att relevansen för idrottsämnet i skolan ökar under 

utbildningens gång.  
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Figur 6: Attityder till ämnets relevans (N=36) 

 

Av figuren kan man utläsa att 14 kvinnor och 12 män anser att utbildningsåren lett till att 

ämnet ökat i betydelse. Särskilt för kvinnor är detta resultat tydligt, då endast tre har svarat 

ingen skillnad. Dessutom anser ingen att de fått en mer negativ attityd till ämnet idrott och 

hälsa under utbildningen. Detta gäller både för kvinnor och män.  
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Jag har också frågat om inställningen till lönen och den relativt sett långa ledigheten har 

påverkat dem under utbildningens gång.   
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Figur 7: Attityden till lönens och ledighetens betydelse. Kvinnor och män sammanslaget. 

(N=36) 

 

28 av studenterna har inte ändrat sin inställning till ledigheten, och 26 stycken har inte ändrat 

sin inställning till lönen. Det är ingen som svarat att varken lön eller ledighet fått mindre 

betydelse.  

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att studenterna anser att utbildningen stärker 

positionerna för de blivande idrottslärarna, när det gäller hur man uppfattar sin roll, och hur 

man tror att man kommer att bli sedd av omvärlden. Intressant är också att man valt yrke inte 

för lönen eller den relativt sett långa ledigheten, utan istället för att man blivit mer övertygad 

om att man valt rätt yrke. 

 

 

3.3 Förändrad syn på relevansen av olika moment 
 

En fråga handlade om hur utbildningen påverkat studenten i fem moment. Dessa är 

bollsporter, dans, friluftsliv, gymnastik och teori. Jag har valt att undersöka om deras attityder 
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till dessa fem moment förstärkts eller försvagats under utbildningens gång, det vill säga om de 

blivit mer positiva eller mer negativa till dessa fem undervisningsmoment. (se figur 8 & 9) 
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Figur 8: Förändringar till olika moment (kvinnor N=17) 
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Figur 9: Förändringar till olika moment (män N=19) 

 

Figur 8 och 9 visar att inställningen till de olika momenten stärks under utbildningen. Man 

kan se skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnorna har stärkts mer i positiv riktning än 

männen. Hos kvinnor stärks inställningen framförallt i gymnastik men också i friluftsliv och 

dans, och hos män framförallt i dans och gymnastik. Däremot stärks inte attityden i 
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bollsporter lika mycket vare sig hos män eller kvinnor. Hos kvinnor är det bara en som svarat 

negativt till frågan om bollsporter och en till dans. Hos männen är det fyra stycken som svarat 

negativt till frågan om bollsporter och en har svarat mycket negativ till dans. 

 

Här fanns det också möjlighet för studenterna att ge en öppen kommentar till det moment som 

förändrats mest. Nedan följer sammanfattningar och exempel på kommentarer som gjorts. 

 

För männen har uppenbarligen dans varit det moment, som för dem inneburit en stor 

förändring. Av 14 fria kommentarer handlar sju om dans. 

Två exempel på kommentarer är: 

1. ”Dansen är riktigt kul nu har jag en bra inställning till de”. 

2. ”Dans, har insett att det är viktigt och inte omöjligt att lära ut”. 

I motsats till dansen har ingen av männen kommenterat momentet teori.  

Däremot finns det kommentarer om att ämnet idrott och hälsa har en övergripande profil. Med 

det menar jag, att det som tidigare kunde ses som ett ensidigt ämne fått en mer mångfacetterad 

karaktär. Resultaten visar att de olika momenten fått mer jämlik betydelse. Det finns också 

flera kommentarer till momentet friluftsliv. Dessa kommentarer visar att man kommer till 

utbildningen med liten erfarenhet av friluftsliv. 

 

Kvinnorna har upplevt att utbildningen i friluftsliv förändrat dem mest. Deras svar spretar mer 

än männens men av 14 kvinnliga utsagor handlar fem om friluftsliv, som är det moment som 

fått flest kommentarer.  

Exempel på kommentarer är: 

1. ”Friluftsliv har påverkat min attityd – positivt. Man får så många olika intryck av att vara 

ute i naturen, man tränar både kropp o själ”. 

2. ”friluftsliv – Även om friluftsliv verkar komplicerat att genomföra med en skolklass så har 

jag lärt mig att det går att förenkla”. 

En kvinna kommenterar att det är viktigt med teori, men det är faktiskt den enda i hela 

gruppen, som över huvud taget valt att kommentera det teoretiska utbildningsmomentet.   

 

Nästa fråga gäller de fem huvudmomentens relevans i utbildningen. Man har fått rangordna 

den betydelse momenten hade i början av utbildningen, och vilken betydelse den har fått i 

slutet av utbildningen. På detta sätt får man ett mått på inställningen till de olika momenten.  
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Figur 10: Momentens relevans år 1 och år 3 kvinnor. (N=16)  

Skalan 1-5 där 1 är lägsta relevans och 5 är högsta. 
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Figur 11: Momentens relevans år 1 och år 3 Män. (N=18)  

Skalan 1-5 där 1 är lägsta relevans och 5 är högsta. 

  

För kvinnor har från början boll och gymnastik störst betydelse. Dessa båda ämnens relevans 

minskar dock till förmån för friluftsliv, teori och dans. Trots detta har hos kvinnorna 

gymnastik, friluftsliv och dans störst relevans när man kommer till slutet av utbildningen. Det 

som sker hos kvinnor är att de värdesätter friluftsliv mer och boll mindre.  

 



20 
 

För män har från början av utbildningen boll och gymnastik högsta relevansen. Dessa båda 

ämnen har också fortsättningsvis högst relevans men i mindre grad vad avser boll. De ämnen 

som får större betydelse är dans och teori, medan friluftsliv får obetydligt mindre betydelse. 

För män får momenten mer likvärdig relevans under utbildningens gång.  

 

En viktig fråga är hur man fördelar sympatierna för olika moment i början och slutet av 

utbildningen. I tabellerna tre och fyra kan man se hur momenten har förskjutits i förhållande 

till varandra.  

 

Förändring över tid av rangordning hos momenten fördelat på kvinnor och män. 
Tabell 3 
        

Tabell 4 
     

 Rangordning      Rangordning   
Kvinnor  År 1 År 3    Män År 1 År 3 

1 Gymnastik Gymnastik   1 Boll Boll 
2 Boll Friluftsliv   2 Gymnastik Gymnastik 
3 Dans Dans   3 Friluftsliv Teori 
4 Friluftsliv Teori   4 Teori Dans 
5 Teori Boll   5 Dans Friluftsliv 

 

 

För att förstå tabell tre och fyra måste man ha klart för sig att förflyttningarna är relativa, och 

bara speglar deras inbördes ordning. De visar inte momentens verkliga betydelse. Ett resultat 

visar att gymnastik ligger kvar högt hos både kvinnor och män. Hos kvinnor ligger momentet 

högst både i början och i slutet av utbildningen och hos män ligger momentet näst högst både 

i början och slutet av utbildningen.  

Här kan man konstatera att bollsporter blir mindre relevant för kvinnor. Bollsporter är det 

moment som har gjort den största förflyttningen för kvinnor. Den förflyttningen visar att 

bollsporter har blivit mindre betydelsefull. Det som framför allt förflyttas mest i positiv 

riktning är framförallt friluftsliv.  

Dans och teori har för männen stigit i grad på bekostnad av friluftslivet. Detta betyder dock 

inte att friluftsliv fått mindre betydelse totalt sett. Tabell tre och fyra skall läsas tillsammans 

med figur 10 och 11 för att få en mer allsidig förståelse för momentens positioner. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga moment förstärks under utbildningstiden. 

Detta visas i figur 8 och 9. När det gäller de inbördes relationerna mellan de olika momenten 

kan man konstatera att gymnastik är viktigt både i början och slutet av utbildningen. Hos både 

kvinnor och män förändras bollsporter mest i negativ riktning. I positiv riktning förändras 

momentet friluftsliv mest hos kvinnor och hos män momentet teori.  
 

 

3.4  Olika gruppers påverkan för attityden till yrket 
 

Vad beträffar frågeställningen: vilka grupper bidrar mest till att det sker en förändring i 

attityden under utbildningens gång, visar figur 12 och 13 vilka förändringar som har ägt rum. 
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Figur 12: Gruppers betydelse under utbildningen (N=17) 

Skala 1-7 där 1 är lägsta relevans och 7 är högsta. 
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Figur 13: Gruppers betydelse under utbildningen (N=18) 

Skala 1-7 där 1 är lägsta relevans och 7 är högsta. 

 

För kvinnor har gruppen lärare och kunskap störst betydelse så väl i början som i slutet av 

utbildningen. För kvinnor minskar också närståendes betydelse men inte omvärldens.  

Här kan man se att för män har från början lärare och kunskap haft störst betydelse, men att 

det ändras till att kunskap och handledare får störst betydelse i slutet. Närstående och omvärld 

får mycket mindre betydelse i slutet.  

För båda grupperna gäller att man håller kunskapens flagga högt eftersom den gruppen får 

högsta absoluta tal både hos män och kvinnor, när man är att på väg att ge sig ut i yrkeslivet.  

 

Förändring i inbördes ordning mellan grupper relaterade till närmiljön, fördelat på kvinnor 

och män. 

Tabell 5 Kvinnor               Tabell 6 Män 

 Grupper       Grupper   
 Rangordning År 1 År 3   Rangordning År 1 År 3 

1 Lärare Kunskap   1 Kunskap Kunskap 
2 Kunskap Lärare   2 Lärare Handledare 
3 Närstående Elever   3 Kursare Kursare 
4 Kursare Handledare   4 Omvärld Elever 
5 Elever Omvärld   5 Elever Lärare 
6 Omvärld Kursare   6 Närstående Omvärld 
7 Handledare Närstående   7 Handledare Närstående 
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För både män och kvinnor ser man att den verksamhetsförlagda utbildningen får större 

betydelse med tiden. För männen kan man säga att betydelsen av lärarens insatser sjunkit i 

betydelse. Hos båda grupperna har närstående och omvärld liten betydelse både i början och i 

slutet av utbildningen.  

 

Nästa fråga gäller om man har ändrat inställning till vilka grupper man vill undervisa. 

 

Tabell 7: Attityd till undervisningsstadier uppdelat i kön. 

 Kvinnor Män 
Äldre till Yngre 6 0 
Yngre till Äldre 2 2 
Oförändrad 9 17 

 

Denna tabell visar att de allra flesta är säkra i sitt val under utbildningens gång, vilken 

åldersgrupp de föredrar att undervisa. En liten skillnad kan ses mellan kvinnor och män, i det 

att det finns en tendens hos kvinnorna att föredra undervisning för yngre åldrar.  

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det sker förändringar under utbildningens gång. 

Det som förändras mest är inställningen till den verksamhetsförlagda utbildningen. En grupp 

vars betydelse också förändras är gruppen närstående, som får mindre betydelse senare i 

utbildningen.  

Handledarna vid den verksamhetsförlagda utbildningen får större betydelse längre fram i 

utbildningen, medan de närstående betydelse får lägre prioritet.  

 



24 
 

4. Diskussion 

 

 

4.1 Allmänt 
 

Den här uppsatsen handlar om vilka förändringar, som kan ske hos idrottslärarstudenter under 

de år de läser vid GIH i Stockholm. Jag har belyst tre frågeställningar, för det första om man 

ändrar uppfattning om den status man förknippar med yrket, för det andra om man får en 

ändrad attityd till en del av de undervisningsmoment som man studerar, och för det tredje har 

jag försökt att ta fram vilka grupper i närmiljön som kan ha störst betydelse för dessa ändrade 

attityder. 

Det är mycket sannolikt, att olika påverkansfaktorer bidrar till ett förändrat synsätt till den 

framtida rollen som idrottslärare under utbildningens gång. Mycket lite finns skrivet om 

attityder och attitydförändringar bland idrottslärarstudenter. Jag har inte kunnat hitta en enda 

artikel som handlar om attitydförändringar hos idrottslärarstudenter under utbildningstiden. 

Däremot har jag hittat en artikel från 1992 som visar att Nya Zeeländska lärarstuderande 

ändrar sina attityder till ett flertal moment i utbildningen, bland annat till användning av 

datorer och undervisning i Maori, som de tyckte sämre om medan att undervisa i läsning och 

gymnastik och idrott såg man mera positivt på.  

Kunskaper från bland annat studentspegeln 200221 visar att idrottslärarstudenter vid GIH är 

mycket nöjda med sin utbildning. Detta är i god överensstämmelse med det som jag har 

kommit fram till i min undersökning.  

Meckbach och medförfattare22 diskuterar en mängd bakgrundsvariabler hos dem som antas 

till idrottslärarutbildning. Bland annat studerade de intressen vid sidan av studierna och 

färdigheter som behärskas vid antagningen. Ett av deras syften har varit att skapa underlag för 

upplägg och genomförande av studierna. Det andra syftet är forskningsmässigt, och avser att 

spegla den framtida idrottsläraren i ljuset av vissa karaktäristiska. Jag har inte undersökt 

bakgrundsvariabler, men ett av mina resultat är att även det som man från början inte var så 

intresserad av, till exempel dans, blir mer intressant senare i utbildningen. Det ser jag som ett 

tecken på att studenterna ändrar attityd under utbildningens gång till innehållet i utbildningen. 

                                                 
21 Studentspegeln 2002, (Stockholm: Högskoleverket, 2002) 
22 Meckbach, M., L. Wahlgren, I. Wedman., Attityder kunskaper och färdigheter hos den framtida läraren i idrott 
och hälsa. Ur Aktuell beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning, Svebis årsbok 2006, (Lund: SVEBI 
2006) 
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Att koppla förutsättningarna till hur förändringarna sker under utbildningen kan vara en 

uppgift att ta reda på i framtiden. Vad skall man ha med sig ”i ryggsäcken” för att bli ”en 

optimal idrottslärare”. 

Meckbach och Wedman23 försöker i en annan artikel ge en bild av vem lärarstudenten på GIH 

är, och kommer fram till att studenten upplever sin skoltid som positiv och betraktar sig själv 

som framstående. Min studie visar att eftersom de flesta har GIH som förstaval, de sannolikt 

är säkra på valet att bli idrottslärare. Det kan man se som en positiv attityd till läraryrket. Det 

betyder att mina resultat stämmer med Meckbachs och Wedmans. 

Litteratursökning vad avser attitydförändringar under utbildningens gång ger få träffar och 

inga på svenska. Ett intressant resultat från Storbritannien kan man se hos Lieberman och 

Remedios24 som konstaterade att betyg blev viktigare än innehåll i utbildningsmomentet ju 

senare i utbildningen man kom. Deras resultat visar att ändringar i inställning till olika 

företeelser under utbildningens gång är riktig. Kan man tolka det så att det inte förelegat något 

intresse hos den svenska professionen att ta reda på vad som händer med studenterna under 

utbildningen? Eller anser man att man har kontroll över de mekanismer som styr utvecklingen 

till bra idrottslärare. Det går inte att dra paralleller till deras resultat med de förhållanden som 

finns på GIH, eftersom GIH inte tillämpar samma betygskalor. Frågan om attitydförändringar 

kan man idag inte svara på. Därför försöker min uppsats beskriva om det sker några 

förändringar i attityden till: 

För det första om det sker några förändringar i attityden till yrkesrollen under utbildningens 

gång.  

För det andra betydelsen av några av de moment som ingår i idrottslärarexamen. Där har jag 

valt att titta på bollsport, dans, friluftsliv, gymnastik och teori.  

För det tredje vilka delar i studentens närmiljö som har haft störst betydelse under 

utbildningens gång, och om det skett några förändringar när det gäller dessa gruppers 

betydelse. 

 

 

 

                                                 
23 Jane Meckbach & Ingmar Wedman,  Idrottslärarstudenten vid GIH, (www.idrottsforum.org (ISSN 1652-
7224) 2007-01-31 
24 David A. Lieberman,  & Richard Remedios, “Do undergraduates´ motives for studying change as they 
progress through their degrees?” British journal of educational psychology 77 (2007) 
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4.2 Ålder, kön och förstahandsval 
 

Det första intressanta resultatet av undersökningen visar att rekryteringen till Idrottshögskolan 

har en ungdomlig profil. Det stora flertalet av dem som antagits har varit i åldersgruppen 21-

25 år vid undersökningstillfället. Eftersom det var så få från de äldre åldersgrupperna gick det 

inte att göra någon uppdelning i ålderskategorier när det gällde tolkningen av resultaten. Den 

enda uppdelningen som gick att göra var den mellan kvinnor och män. Eftersom det var så 

många unga i min undersökningsgrupp utan erfarenhet kunde jag inte heller göra statistiska 

beräkningar på dem med erfarenhet och dem utan erfarenhet. Detta är i linje med Meckbach 

och Wedman25 som konstaterar att medelåldern för GIHs lärarstudenter var 24 år (kvinnor 23 

och män 26). Det blir då självklart att unga människor inte kunnat skaffa sig särskilt mycket 

erfarenhet inom närliggande områden. Eftersom man inte genom att man är så ung fastnat i en 

fålla, kan man tänka sig att möjligheten till att påverkas är större än om man skulle varit äldre. 

Också när det gäller förstahandsval stämmer mina resultat med Meckbach och Wedman som 

också kommit fram till att de flesta som utbildar sig till idrottslärare har haft den inriktningen 

som förstahandsval. Detta betyder bland annat att man inte hunnit skaffa sig referenser från 

andra utbildningar och inte heller särskilt mycket yrkeserfarenhet. Detta bidra till att man ”får 

upp ögonen” för nya saker under utbildningens gång. 

 

 

4.3 Faktorer för yrkesrollens betydelse 
 

Resultatet av mina undersökningar visar framför allt att man valt ett framtida yrke som man 

känner sig positiv inför. Speciellt viktigt är att påpeka att utbildning starkt bidrar till att man 

förstärker sin känsla för det framtida yrket. Mina resultat visar att det finns skillnader mellan 

män och kvinnor och att kvinnor har en mer positiv utvecklingstendens än män. Speciellt 

tydligt kan man se det i frågan som rör statusen där kvinnor i utbildningens slutskede tycker 

att deras framtida roll som idrottslärare har vunnit mycket i status. När det gäller om ämnet 

fått högre relevans respektive respekt, visar min undersökning att även dessa båda kategorier 

genomgår en positiv förändring, men att skillnaden mellan kvinnor och män här inte är så 

stor. Det viktigaste resultatet är att man ser mer fram emot att få börja arbeta som idrottslärare 

sent i utbildningen.   
                                                 
25 Jane Meckbach & Ingmar Wedman,  Idrottslärarstudenten vid GIH, (www.idrottsforum.org (ISSN 1652-
7224) 2007-01-31 
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Intressant är också att, när det gäller faktorer som lön och ledighet, sker inga 

attitydförändringar under utbildningen. Att lönen eller ledigheten skulle sakna betydelse kan 

man emellertid inte läsa ut av svaren på mina frågor. Kan detta betyda att man redan från 

början är klar över vilken lön man kommer att få, och att man är väl förtrogen med vilka 

villkor som gäller för ledighet. Att bli idrottslärare handlar inte i första hand om att bli rik, 

men sannolikt har arbetstiderna sett på årsbasis en viss betydelse för att man valt detta yrke. 

Att så många svarat oförändrad attityd betyder nog att man väl förstår förutsättningarna när 

det gäller arbetstid och löner. En sannolik tolkning är att man upplever att lönen kommer att 

bli relevant och att den ledighet som erbjuds också upplevs som riktig. Ytterligare en 

synpunkt är att man inte valt yrket för lön och ledighet utan att man valt ”rätt yrke”. 

Att själva utbildningen har betydelse måste betraktas som självklart. Min undersökning ger ett 

intressant resultat så till vida att män i högre grad än kvinnor genomgår en förändring i 

attityden till yrkesrollen som man får av själva utbildningen. Det känns ändå skönt att 

konstatera att utbildningen i sig, det vill säga tre års ”gnuggande” till idrottslärare, har skapat 

en mer positiv produkt i slutet av utbildningen.  

Ytterliggare ett intressant resultat är att jag fått utomordentligt få svar på den negativa sidan. 

Detta betyder att så gott som alla av dem som skall ut i yrkeslivet gör det med högt buret 

huvud. Men det betyder sannolikt också att den som under resans gång förstått att hon/han 

satsat fel avbryter studierna. Min uppsats har den svagheten att man inte tagit hänsyn till dem 

som har hoppat av. Samtidigt har min avsikt inte varit att ta reda på orsaker till avhopp, utan 

jag har valt att se på förändringar.  

 

 

4.4 Innehållet i undervisningen 
 

När det gäller den eventuellt ändrade attityden till innehållet i undervisningen kan man 

konstatera att det från början finns ett stort intresse både hos kvinnor och män för bollsport. 

Detta speglar sannolikt den erfarenhet de har från den tiden de själva gick i skolan, och att 

många som söker till GIH har egen erfarenhet av olika bollsporter. Både för män och kvinnor 

sker en ändring av inställningen till bollsporter under utbildningen i den riktningen att de får 

mindre relevans för den blivande läraren, än vad hon eller han hade tänkt sig från början. 

Trots detta visar mina resultat att utbildningen bidrar till att de allra flesta ändå har en mer 

positiv syn på bollsport.  
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Ett intressant resultat är att männen får en mer positiv inställning till dans och gymnastik. 

Detta beror sannolik på att de konfronteras med dessa moment på ett mer allvarligt sätt i och 

med de börjar studierna på GIH. I svaren på den öppna frågan kan man tydligt utläsa den nya 

positiva hållningen bland männen framför allt till dans. Jag har kunnat konstatera att 

utbildningen slipar av skevheter i intresset för olika moment. Speciellt är detta tydligt hos 

männen där man i årskurs tre har ändrat inställning till de olika undervisningsmomenten, så 

att det som man från början tyckte var viktigast fått mindre betydelse, medan sådant man inte 

visat så stort intresse för ökat i betydelse. Tydligast är detta i momentet bollsporter som 

minskat och i momenten teori och dans som ökar mest. En annan tendens ser man hos 

kvinnorna, som i första hand vill ha mindre utrymme för bollsport. De tycker att gymnastik, 

dans och friluftsliv är de grunder undervisningen skall bygga på.  

Både män och kvinnor uppvärderar teoriundervisningen. Detta har säkert betydelse sett i 

ljuset av de nya läroplaner som tagits fram, och ändringen av ämnet idrott och hälsa från ett 

rent fysiskt förhållningssätt till en mer akademisk disciplin. 

För att skapa en mer fullständig bild är det viktigt att tolka figurerna 10 och 11 utifrån den 

synvinkeln att momenten har sina absoluta värden. Till exempel hos män har bollsporter 

tillsammans med gymnastik även i slutet av utbildningen högst värden även om bollsporter 

har minskat och gymnastik håller sig på samma nivå. Detta betyder att för männen är 

bollsporter och gymnastik viktigast, eftersom de får högst värden.  

För kvinnor förhåller det sig något annorlunda. Hos dem kan man se att bollsporter får ett litet 

absolut värde i slutet vilket sannolikt kommer att betyda att i deras undervisning kommer 

bollsport inte att prioriteras. Hos dem ligger framför allt gymnastik högt.   

 

 

4.5 Gruppernas betydelse 
 

När det gäller gruppernas betydelse är det viktigaste resultatet att sent i utbildningen får den 

verksamhetsförlagda utbildningen större betydelse. Detta är ganska självklart eftersom man 

genom de erfarenheter man fått lättare kan ta till sig den undervisning, som ges ute på fältet. 

Eftersom den uppenbarligen har den stora betydelsen måste dessa handledares kompetens 

vara av största värde. Detta är helt i linje med de direktiv som utarbetades i samband med att 

en ny idrottslärarutbildning presenterades i början på 2000-talet.  
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Att närstående får mindre betydelse senare i utbildningen, får också betraktas som en 

självklarhet. Det är klart, att man vill ha stöd av sin närmaste så länge man inte står på 

tillräckligt fast mark, medan när man kommer längre fram i utbildningen, det är lättare att stå 

på egna ben.  

Att kunskapen ligger i topp tycker jag pekar på att studenterna både i början och slutet av 

utbildningen uppskattar den undervisning de får. Det får man anse vara ett högt betyg till 

högskolans personal.  

Sannolikt har kvinnor och män olika förhållningssätt till sina lärare. Det verkar som om 

männen utvecklar ett mer självständigt beteende i slutet av utbildningen, medan kvinnor 

fortfarande relaterar mer av sina kunskaper till det som lärarna förmedlar. Det får betraktas 

som självkart att man försöker skapa sig en mer självständig hållning med tiden. Min uppsats 

visar också detta.  

Att omvärldens betydelse får olika riktning hos män och kvinnor med tiden är mer svårtolkat. 

Kan det vara så att männen från början är mera angelägna om att framstå som riktiga i 

omvärldens perspektiv, men att de med ökad säkerhet inte behöver bry sig så mycket om vad 

andra anser.  

Hos kvinnorna är det tvärtom. Kan det vara så hos dem, att de blir efter hand mer känsliga för 

vad omvärlden tycker och också mer uppmärksamma på det som händer runt omkring.  

Hos kvinnorna får också kurskamraterna mindre betydelse. Kan det också vara en effekt av att 

man känner sig säkrare, eller kan det ha något att göra med att en ny konkurrenssituation 

uppstår i samband med att man är i slutet av utbildningen. Samtidigt måste tabellerna förstås 

från det perspektivet att flera andra grupper fått större betydelse. Det vi ser är bara en relativ 

skala, där alltså elever och handledare fått ökad betydelse på kurskamraternas bekostnad.  

 

När det gäller attityden till undervisningsstadier verkar det som om de flesta antingen tror att 

de kan arbeta på alla stadier, eller att de redan från början har bestämt sig för vilket stadium 

de tänker arbeta på. Tendensen är att kvinnorna kan mer än männen tänka sig att arbeta med 

yngre barn, medan man hos männen ser en mycket svag tendens mot att vilja arbeta med äldre 

barn.  
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4.6 Slutsats 
 

Min uppsats visar att det över tiden sker förändringar i såväl attityden till yrkesrollen som till 

innehållet i den undervisning man vill bedriva. De mest intressanta resultaten har varit för det 

första att man verkligen ser fram emot att få arbeta som idrottslärare det vill säga statusen har 

ökat, och att man har fått en mer positiv attityd till sin yrkesroll. För det andra att man ändrat 

inställningen till några olika undervisningsmoment och att dessa väger mera jämt i slutet av 

utbildningen. En tredje viktig slutsats är att kunskapen är i ”högsätet”. Det handlar inte längre 

om att ”bara springa och hoppa” utan idrottsämnet är numera en mer integrerad del i den 

totala utbildningen i skolan.  

 

4.7 Fortsatta studier 
 

Det vore intressant att koppla de studier som gjorts av Meckbach och Wedman som handlar 

om hur den blivande idrottslärarstudenten ser ut till vilka faktorer det är som gör dem 

förändringsbenägna. Kan man läsa ut något i förutsättningarna hos dem som börjar studera på 

GIH och använda den kunskapen till att forma en så bra idrottslärare som möjligt. Fortsatta 

studier kan också handla om att vi mer tydligt identifierar de faktorer som leder till att man 

förändras.  

Resultaten kan också kopplas till studier om attitydförändringar hos dem som arbetar kvar i 

yrket.
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Bilaga 1 
 
Frågeställningar:  
 
Hur har studentens syn på lön, ledighet och respekt för yrket förändrats under utbildnigen? 

Vilka moment i idrottslärarutbildningen upplevs som mest relevanta inför den kommande 

yrkesutövningen i början respektive i slutet av utbildningen? 

Hur har studentens syn på de grupper som finns i närmiljön förändrats under utbildningen? 

 
 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Attityder, Yrkesroll, Förändringar, 
Idrottslärarstuderande, Omvärld, 
Undervisningsmoment, Idrottslärarutbildning 

 Läraryrke, Närgrupper, Lärarutbildning 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Dessa sökord var relevanta för utgångspunkten i min uppsats. Jag var intresserad av förändringar i 
yrkesrollen medan man studerade och intresserad av utbildningsmoment och deras betydelse. 

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

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

GIH bibliotek 
sökkatalog, 
Google 
 

Attityder till idrottsläraryrket,  
Attitydförändringar hos idrottslärare under 
utbildning, 
Idrottslärares syn på förändring, 

19 
128 
 
24200 

0 
0 
 
1 

 
KOMMENTARER:  
Jag hade svårt att hitta relevant litteratur via sökning över nätet. Jag hade inte tillgång till vissa 
databaser men fick hjälp av min handledare. Hon har bidragit med de flesta av min 
litteraturreferenser.  

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

 
Förändras dina attityder till idrottsläraryrket under utbildningens gång? 
 
Mitt examensarbete handlar om attitydförändringar under utbildningens gång. Min 
målsättning är att försöka se hur mycket dina attityder förändras genom din utbildning. Detta 
kräver av dig att du måste försöka komma ihåg hur det var under första utbildningsåret. Jag är 
tacksam om du tar dig tid och så bra som möjligt svarar på frågorna. Självklart sker 
undersökningen helt anonymt. 
 

1. Är du man/kvinna □ Man □ Kvinna 
 
 

2. Hur gammal är du? □ 21-25 □ 26-30 □ 31-35 □ 36< 
 
 

3. Är utbildningen ditt förstahandsval?  □ Ja □ Nej 
 
 

4. Har du några tidigare erfarenheter av idrottsläraryrket? □ Ja  □ Nej 
 
Om ja vilken? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
5.  
Hur har utbildningen påverkat din attityd till bollsporter som del i idrottslektioner?  
 

□ Mer positiv      □ positiv      □ oförändrad      □ negativ      □ mer negativ 
 
 
6.  
Hur har utbildningen påverkat din attityd till för dans som del i idrottslektioner? 
 

□ Mer positiv      □ positiv      □ oförändrad      □ negativ      □ mer negativ 
 
 
7.  
Hur har utbildningen påverkat din attityd till friluftsliv som del i idrottslektioner? 
 



 
 

□ Mer positiv      □ positiv      □ oförändrad      □ negativ      □ mer negativ 
 
8.  
Hur har utbildningen påverkat din attityd till gymnastik som del i idrottslektioner? 
 

□ Mer positiv      □ positiv      □ oförändrad      □ negativ      □ mer negativ  
 
9.  
Hur har utbildningen påverkat din attityd till teori som del i idrottslektioner? 
 

□ Mer positiv      □ positiv      □ oförändrad      □ negativ      □ mer negativ 
 
 
Kommentera den av frågorna 5-9 där du förändrat din syn mest. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
10.  
När Du gick år 1 av din utbildning, vilken av de fem ämnena/momenten ovan hade högsta 
relevansen i lärarutbildningen? Rangordna från 1 – 5 där 1 är högst och 5 lägst.  
(Rangordna de fem ämnena från frågorna 5-9 och deras relevans för dig när du gick på år 1.) 
 
1. ____________________________________________ 
 
2. ____________________________________________ 
 
3. ____________________________________________ 
 
4. ____________________________________________ 
 
5. ____________________________________________ 
 
 
11. När du nu går år 3 av din utbildning hur rangordnar du de fem ämnena /momenten i 
lärarutbildningen? Rangordna från 1 – 5 där 1 är högst och 5 lägst.  
(Rangordna de fem ämnena från frågorna 5-9 och deras relevans för dig när du nu går på år 
3.) 
 
1. ____________________________________________ 
 
2. ____________________________________________ 
 
3. ____________________________________________ 
 



 
 

4. ____________________________________________ 
 
5. ____________________________________________ 
12.  
Har utbildningen lett till att du känner dig mer eller mindre positiv i din framtida roll som 
lärare nu på år tre än du gjorde under år 1? 
 

□ Mycket mer positiv   

□ Mer positiv   

□ Oförändrad   

□ Mindre positiv   

□ Mycket mindre positiv 
 
 
13. 
Vilken av de stora 1900-talets pedagoger har betytt mest för mig under utbildningen? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
14. 
Har din attityd ändrats beträffande undervisning av olika åldersgrupper? Hur har din syn 
förändrats? 
 

□ från äldre till yngre åldrar 

□ från yngre till äldre åldrar 

□ inte alls 
 
 
15. Rangordna grupperna som har haft störst betydelse för dig för din syn på yrket? 
 
Lärare på GIH     Kurskamrater    Elever    Närstående    Omvärlden    Kunskap/Utbildningen 
Handledarna vid VFU 
 
Rangordna som du tyckte   Rangordna som du  
 Termin 1   Tycker idag 
 
1.________   1.________________________  
2._________   2.________________________  
3._________   3.________________________  
4.________   4.________________________  
5._________   5.________________________  
6._________   6.________________________  
7._________   7.________________________  
 



 
 

 
 
 
16. Hur har din attityd till yrkesrollen förändrats under utbildningens gång? 
 

□ Förstärkts mycket □ förstärkts □ ingen skillnad □ försvagats □ försvagats mycket. 
 
17. Hur upplever du att din syn på statusen i yrkesrollen förändrats under utbildningen? 
 

□ Förstärkts mycket □ Förstärkts □ Ingen skillnad □ Försvagats □ Försvagats mycket. 
 
 
18.  
Har din inställning till lönens betydelse ändrats under utbildningens gång? 
 

□ Lönen har mycket större betydelse nu   □ Lönens betydelse större nu  □ Ingen skillnad   

□ Lönens betydelse mindre viktig nu   □ Lönens betydelse har blivit allt mindre. 
 
 
19.  
Hur har utbildningen förändrat din respekt för ämnet? 
 

□ Mycket mer respekt nu       □ Mer respekt nu      □ Ingen skillnad      □ Mindre respekt 

nu      □ Mycket mindre respekt nu. 
 
 
20.  
Ämnets giltighet i skolan har diskuterats. Har utbildningen lett till att du ändrat inställning till 
ämnets relevans? 
 

□ Mycket viktigare  

□ Viktigare  

□ Ingen skillnad  

□ Mindre viktigt  

□ Mycket mindre viktigt. 
 
 



 
 

21.  
Hur har din inställning till betydelsen av långa ledighetsperioder förändrats under 
utbildningens gång? 
 

□ Mycket större betydelse nu 

□ Större betydelse nu 

□ Ingen skillnad  
□ Mindre betydelse nu  

□ Mycket mindre betydelse nu 
 
 
 
Tack för dit samarbete! 
Mvh Mats Sundell 
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