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Sammanfattning 

Detta är en studie om vilken typ av människor som väljer att bli idrottslärare och varför 
de väljer just att undervisa i ämnet Idrott och Hälsa. Syftet med denna studie är att 
undersöka om det finns gemensamma faktorer som går att urskilja för personer inom 
idrottsläraryrket och även försöka förstå vad som krävs för att bli idrottslärare.  
Studiens teoretiska utgångspunkt har sin grund i Pierre Bourdieus teorier om symboliskt 
kapital.  

Metoden som används är semistrukturerade intervjuer med fem lärare som i dagsläget 
undervisar i Idrott och Hälsa på högstadiet. Dessa lärare har arbetat olika länge och 
arbetar på olika skolor och har på sina sätt format sin egen undervisningsstrategi och 
hur de ser på yrket och vad som krävs för att lyckas. 

Resultatet visar att det krävs vissa specialegenskaper för att kunna bli idrottslärare, inte 
bara ett grundintresse för idrott utan även egenskaper att kunna leda, motivera, bygga 
relationer och framför allt att inspirera och motivera till ett aktivt liv. Idrottslärarna är 
eniga i sina svar att det inte är vem som helst som kan bli idrottslärare och att det skulle 
behövas någon form utav lämplighetsprov, antingen vid ansökningen till utbildningen 
eller under första verksamhetsförlagda utbildningen när lärarstudenterna får prova på att 
praktisera under en period i en skola.  

 

Nyckelord: Idrott och Hälsa , lärarbrist, lärarutbildning, Pierre Bourdieu, symboliskt 
kapital 
Key words: Pierre Bourdieu, Sports and health, Symbolic capital, Teacher education, 
Teacher shortage  
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1. Inledning 
Att få elever att röra på sig har blivit än viktigare med tanke på den debatt som finns 
gällande stillasittande barn. Ett exempel på detta är Anderssons debattartikel 
”Förödande med en stillasittande livsstil” i Svenska Dagbladet (2017-24-04) där 
Andersson menar att idrottslärarens viktigaste uppgift är att inspirera eleverna till en 
hälsosam livsstil. Idag rör sig barn och ungdomar på sig mindre och mindre och enligt 
Andersson är det idrottslärarens ansvar att försöka ändra denna negativa trend. Det finns 
forskning, bland annat en regeringsrapport av Dartsch, Norberg och Pihlblad (2017) 
som skriver att unga i Sverige rör sig för lite både i och utanför skolan. En rapport från 
Centrum för Idrottsforskning (2016) som tyder på att barn och ungdomar som dagligen 
tränar sin fysiska hälsa får lättare att koncentrera sig på lektionstid vilket leder till ökad 
inlärning och bättre skolprestationer  
 
Debatten och lösningen mot stillasittandet tycks vara att locka fler människor till 
lärarutbildningen för att kunna anställa fler och täcka den lärarbrist som råder med att 
höja lärarlönerna och samtidigt avlasta dem administrativa uppgifterna i läraryrket, 
något som Lärarförbundet (2016) skriver. Det intressanta är att eleverna även sitter stilla 
på rasterna, de sitter hellre på en bänk och surfar på mobilen än att vara ute och aktivera 
sig. Jag menar att engagerade lärare med små medel som rastaktiviteter där eleverna 
bjuds in att delta i ett par minuter skulle kunna motverka den delen. En del elever jag 
mött berättar att de ibland skolkade från gymnastiken på grund av att de upplevde ämnet 
som jobbigt eftersom de var tvungen att byta om inför andra i klassen eller att de minns 
redskapsgymnastiken med fasa där de ofta gjorde sig illa på den trubbiga bocken.  
Under min egen verksamhetsförlagda utbildning, VFU, fick jag och mina 
studiekamrater uppleva en rad olika händelser där barn och ungdomar inte alltid tyckte 
att idrott och hälsa var det roligaste ämnet. Vi blev undrande och förvånade när vi var 
och varannan dag mötte situationer med elever som inte ville delta i undervisningen. 
Det är just dessa elever som behöver mest hjälp och ledning av en engagerad 
idrottslärare i hopp om att få dem uppskatta ämnet. Trots ovan förekommande 
situationer så väljer vissa människor att bli idrottslärare. Dessa idrottslärare ser 
situationerna snarare som utmaningar än ett problem. 
 
Vilka är de som trots allt vill ta sig an dagens elever för att engagera och entusiasmera 
dem att röra på sig mer och samtidigt lyckas få dem att inse att idrotten faktiskt är ett 
ganska kul ämne, bara man kommer dit och är ombytt och lägger ner lite energi under 
lektionerna. Det kanske kan vara en viss typ av människor som väljer att utbilda sig till 
idrottslärare och att vi eventuellt har en hel del gemensamt vad gäller idrottsliga 
erfarenheter, intressen, social förmåga och en speciell inställning till att lyckas. Det 
kanske har mer med inställning och engagemang att göra än idrottsliga meriter och stor 
ämneskunskap för att få elever att tycka idrott och hälsa är kul och att de till och med 
kan tänka sig att byta om och delta i undervisningen. 
 
Kougioumtzis (2006) skriver i sin avhandling att idrotten i skolan fyller en funktion 
med bland annat ett socialt sammanhang för överföring av kunskaper och färdigheter. 
Den kunskap som denna studie strävar efter  är att försöka se om det krävs vissa 
egenskaper för att bli idrottslärare och om det kan härledas till Pierre Bourdieus teorier 
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om det symboliska kapitalet, något som beskrivs mer ingående i nästa kapitel. Arbetet 
har en didaktisk inriktning, det vill säga, där analysen och förståelsen är grunden för vad 
det är som påverkar undervisningen och lärandet. Det finns även en del didaktiska 
grundfrågor som används: Vem blir idrottslärare och varför? 
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2. Teoretisk bakgrund 
Att det har forskats om vem som blir lärare och hur man blir lärare är inget nytt.  
Det finns en hel del avhandlingar och studier som går att hitta på DiVA och ganska 
snabbt dyker det upp flera studier som handlar just om Idrott och Hälsa men ingen som 
belyser själva idrottslärarna och deras personlighet och hur den kan speglas i 
undervisningen som denna studie handlar om. För att både kunna bidra till ett tydligt 
resultat och en förklaring till vem som faktiskt blir idrottslärare har jag valt att utgå ifrån 
den franska sociologen Pierre Bourdieus teori om symboliskt kapital. Det symboliska 
kapitalet består av olika delar som till exempel socialt, ekonomiskt och kulturellt 
kapital.  
 
Dessa kapital är tillgångar som vi människor har och som visar på att vissa grupperingar 
tänker på samma sätt vad gäller politiska frågor eller vad som krävs för att bli en 
framgångsrik idrottslärare. Det kanske finns en rad gemensamma faktorer som förenar 
idrottslärare att vara en specifik yrkesgrupp. Bourdieu (1999) menar att genom stil, 
intresse och till och med klädval visar man sin tillhörighet, vilken grupp man tillhör. 
Symboliskt kapital visar också att vissa grupper har väldigt lika erfarenheter socialt och 
att grupperna har samma synsätt och tankesätt, något som jag hoppas kunna visa sig i 
min resultatdel. 
 
Symboliskt kapital är ett samlingsnamn för tre olika kategorier som ekonomiskt, socialt 
och kulturellt kapital. 
 
Ekonomiska kapitalet står för just pengar och ekonomi, vilka förutsättningar som finns. 
Socialt kapital visar vad man har för släktband, vänner eller nätverk. 
Kulturellt kapital innebär hur man för sig, talar eller vilka kunskaper man har, kort sagt 
det som menas med att vara kultiverad.  
 
Bourdieus teori om symboliska kapital kommer att vara stöd för denna studie för att 
försöka komma fram till vilka grupper och vilka gemensamma faktorer som kan vara 
mest lämpade för idrottsläraryrket.  
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3. Litteraturbakgrund 
Det var en utmaning att hitta litteratur som behandlade detta arbetets 
problemformuleringar och syfte. Med hjälp av vissa studiers referensförteckningar gick 
det att få fram ytterligare litteratur. Först började sökningen på DiVA och resultatet blev 
följande: En sökning på ordet ”Idrottslärare” på DiVA gav 102 träffar och en sökning på 
”vem blir lärare” ger 25 träffar där en studie handlar om vilken är fritidspedagogens 
roll, sett ur Bourdieus kapital, fält och habitus.  
Det finns ingen intervjudel och det står inget om gemensamma nämnare så som 
egenskaper eller erfarenheter som lärare kanske har. Dock hittades Anvägs (2013) 
examensarbete ”Vem är jag och vad gör jag här?”. Han förklarar de olika begreppen av 
Bourdieus teorier men det står ingenting i studien om hur han egentligen tillämpar 
teorin. Först var tanken att avgränsa till svenska studier men efter sökningar på 
engelska, som resulterade i fler träffar, har även utländska studier använts i studien. 
 
Vidare uppkom Håkansson (2011) som skriver om symboliskt kapital vad gäller 
gängbildning, musikgrupper och andra konstellationer som skapas genom gemensamt 
kapital vilket överensstämmer med denna studies idrottslärare som sammanförs till en 
kår med gemensamma intressen och åsikter. Broady (1998) beskriver precis som 
Håkansson hur Bourdieus resonemang om hur människor formas och till slut bildar en 
viss typ utav kår tack vare gemensamma faktorer. Broady (1991) har skrivit litteratur 
om Bourdieus teorier, han beskriver att ”kapital” är tillgångar eller resurser som besitts 
av en grupp. Kopplingen mellan Håkansson och Broady är det symboliska kapitalet och 
dess innebörd mellan egenskaper och grupper. 
 
Först hittades Larsson (2010) som beskriver idrottsbakgrund och idrottsintresse hos 
lärarstudenter som väljer idrott som inriktning. Larsson och Håkanssons studier 
stämmer väl överens då båda har kommit fram till att en det finns faktorer som har 
samma eller väldigt liknande bakgrund och intresse som i sin tur leder till ett val, 
idrottslärare i både Larssons och denna studie. Hedbergs (2014) studie ger även det svar 
på att en idrottslärares intressen och tidigare bakgrund påverkar yrkesvalet samt 
genomsyrar själva undervisningens upplägg.  

 
”Denna faktor bygger mycket på individens tilltro till sin förmåga samt 
dennes stöd från föräldrar och andra i omgivningen (socialt kapital).” 
Davidsson, Dovemark och Hägglund (1999 s.15) skriver om betydelsen för 
individens bakgrund som i sin tur leder till vilken utbildning som väljs. 

 
Intresset för sport och att få leda andra är skäl till att människor väljer att utbilda sig till 
idrottslärare enligt Andrew, Richards och Padaruth. (2009). På samma sätt visas i 
Ronspies (2011) studie om att egna positiva erfarenheter utav skolidrott och att utbilda 
unga i idrott ligger till grund varför vissa blir idrottslärare. Författarnas slutsatser är 
relevant för denna studie eftersom deras resultat även stärker teorin för ett socialt 
kapital, en grupps gemensamma intressen och bakgrund. 
 
I en rapport från Lärarnas Riksförbund (2007) visar en undersökning att en majoritet av 
de lärarstudenter som sökt utbildning ansåg att de sökte utbildningen för att kunna få 
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leda och undervisa. Undersökningen får stöd av Holm (2001 s.22) som skriver i sin 
rapport att gemensamma drag som intresse för personer som blir lärare är ”Framförallt 
ansågs intresset för barn, intressanta arbetsuppgifter, intresse för utbildningens ämne 
samt möjlighet till personlig utveckling ha påverkat valet.” 
Rapporten visar utifrån lärarstudenternas svar och denna studies teori att det är vissa 
gemensamma faktorer som avgör ett visst yrkesval.  
 
Kougioumtzis (2016) belyser att den sociala förmågan är viktig i idrottsämnet för att 
kunna inspirera och undervisa elever på bästa sätt. Studien visar även en jämförelse på 
internationell nivå, som understryker hur viktig den sociala faktorn är för en 
idrottslärare vilket går i linje med det jag försöker att få fram i mitt resultat. Andrew, 
Richards och Padaruth, (2009) skriver om den fysiska utbildningens påverkan på 
lärarens roll och leverne. Precis som tidigare forskning stärker studien teorierna om hur 
intresse, bakgrund och social förmåga är viktiga egenskaper hos en idrottslärare. 
Ronspies (2011) forskar om vilka sociala faktorer som avgör studenters utbildningsval 
samt vilka som blir idrottslärare och varför de väljer idrott. Studien påvisar samma 
frågeställning som denna studie och stämmer även väl till ovan nämnd litteratur. 
Ytterligare forskning som bekräftar betydelsen för idrottslärarens bakgrund är Sandahl 
(2005) som skriver i sin avhandling att idrottslärarnas egen bakgrund inom idrott och 
föreningsliv sätter sin prägel på hur lektionerna planeras och genomförs.  
 
Förutom intresse för idrott, skapa relationer och ha en bakgrund inom föreningslivet  
finns ytterligare ett tydligt mönster hos idrottslärarna när det handlar om vad som är 
viktigast med idrotten, vikten av att skapa glädje och intresse bland eleverna. Anväg 
(2013) skriver i sin studie hur idrottslärarna påpekar att fokus bör ligga på glädje och 
inte i prestationen för eleverna. Förutom att få igång eleverna rent fysiskt är huvudsyftet 
att eleverna anser att det är kul med idrott och får på så vis en positiv bild till skolämnet. 
Likaså skriver Meckbach (2004) i sin intervjustudie att idrottslärarna bedriver 
undervisning för att få fler elever att börja träna på fritiden. Det finns även forskning 
som tyder på att ett välbalanserat ledarskap medför framgång och stabilitet för elever, 
något som Olsson (2016) skriver i sin avhandling om en klassrumsobservation under 
flera år som visar på att lärare som såg alla sina elever som sitt ansvar oavsett stödbehov 
påverkade eleverna på ett positivt sätt, vilket i sin tur ledde till bättre skolarbete.  
 
Men oavsett hur idrottsintresserad lärarstudenterna är och oavsett hur duktig 
lärarstudenterna är på att instruera i olika idrottsmoment så kan det upplevas svårt ändå 
när utbildning är över och yrkeslivet inom skolvärlden väntar. 
 

”De förväntningar som idrottslärarna har när de kommer ut stämmer ofta inte helt 
överens med vad de möter i verkligheten och att lärarutbildningen borde visa en 
bättre verklighetsbild av yrket”, konstaterar Ehrenstrålhe och Silander (2014, 
s.1). 

 
Det har även gjorts undersökningar på vad som är viktigast med idrottslärarens ämne 
och Karlefors (2002) skriver att det viktigaste för eleverna är att ha roligt genom fysisk 
aktivitet, lära sig sköta sin hälsa, lära sig samarbeta, prova på många olika 
idrottsaktiviteter, få bättre självförtroende och förbättra sin fysik. 
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Lärarnas Riksförbund (2007) har med sina rapporter och undersökningar, där bland 
annat studenter har svarat på vad som är viktigast i idrottsämnet, bidragit till relevant 
information som går i linje med vad Karlefors skriver. 
 
Sammanfattning 
Litteraturbakgrunden visar att det finns viss forskning vars resultat pekar på att det finns 
olika faktorer som avgör människors val av utbildning och karriär. Resultaten visar även 
vad idrotten i skolan bör leda till, i det här fallet glädje och inspiration till att elever ska 
röra på sig mer. Litteraturen pekar också på vad idrottsläraren själv  är det viktigaste 
med idrottsämnet. Både internationell, Andrew, Richards och Padaruth. (2009) och 
nationell forskning, Davidsson, Dovemark och Hägglund (1999)  menar att 
idrottsintresset och erfarenheter inom idrottsföreningar får människor att bli 
idrottslärare.  
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4. Syfte och frågeställningar 
Syftet i denna studie är att undersöka om det finns gemensamma faktorer som går att 
urskilja för personer inom idrottsläraryrket och även försöka förstå vad som krävs för att 
bli idrottslärare.  
 
Dessa är ett par utav studiens frågeställningar: 

 Vilka faktorer har varit viktiga i yrkesvalet till idrottslärare?  
 Vad säger de intervjuade idrottslärarna vara betydelsefulla egenskaper för att 

utöva yrket? 
 Vad uttalar idrottslärare om eventuella lämplighetsprov/antagningsprov och 

deras konsekvenser för idrottslärarutbildningen?  
 
Dessa frågor kommer att utgöra grunden för studien och även genomsyra 
intervjufrågorna som kommer att ställas till dem idrottslärare som valt att ställa upp på 
en intervju. 
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5. Metod 
Metoden blev en semistrukturerad intervjumetod. Kapitlet kommer förklara varför 
denna metod blev vald och vilken information den givit studien (Undersökning och 
Datainsamlingsmetod), hur källorna valdes (Urval), vilka källorna är (Presentation) och 
hur intervjuerna bearbetades samt bearbetningen av datamaterialet (Bearbetning).  
Delarna delas upp i separata avsnitt för att lättare kunna påvisa studiens syfte.  
 
5.1 Undersökningen och datainsamlingsmetod 
Fem aktiva idrottslärare blev intervjuade och valet av intervjumetod föll på en 
semistrukturerad metod med förberedda frågor anpassade utefter mina intervjupersoner 
med en möjlighet till att kunna ställa följdfrågor beroende på vilka svar som gavs. För 
att få ut mesta möjliga relevans från varje intervjutillfälle användes en kombinerad 
bakåtriktad och framtidsinriktad intervju. En bakåtriktad metod innebar att möjligheten 
att få fram vad och hur intervjupersonerna ställer sig till frågorna och den 
framtidsinriktade metoden innebar att det skulle gå att få svar på vad intervjupersonerna 
skulle tänka om framtida incitament som ett lämplighetsprov på lärarutbildningen. 
Precis som Bryman (2002) punktar upp gällande en semistrukturerad metod att 
forskaren bör ha en tydligt fokus, istället för en allmän vilja att studera ett område, 
kommer forskaren att använda sig av just denna metod för att kunna ta sig an specifika 
frågeställningar. En semistrukturerad metod ger även intervjupersonerna en större och 
bredare möjlighet att kunna besvara frågorna som i sin tur kan leda till att resultatet 
påverkas på ett positivt sätt för relevansen i resultatet. Metoden ger även möjlighet till 
att fler frågor kan ställas inom området och därmed även ge fler svar än det var tänkt 
från början. Frågorna behöver heller inte komma i ordningsföljd och även nya frågor 
kan ställas under intervjun om intervjuaren knyter an till det som intervjupersonen sagt 
(Bryman 2002). 
 
Stukàt (2011) skriver att öppna intervjuer är en bättre metod än till exempel 
ostrukturerade observationer för att kunna tolka och förstå ett resultat bättre.  
Materialet bearbetas med hjälp av bland annat det sociala kapitalet för att få en 
”förförståelse” som spelar stor roll och ses som en tillgång för tolkningen.  
Precis som Stukàt skriver gällande forskarens ”förförståelse” speglar min inledning, 
frågeställning, diskussion och analys mina egna tankar, känslor och erfarenhet. 
 
5.2 Urval av intervjupersoner 
Urvalet resulterade i att intervju fem aktiva idrottslärare från fem olika skolor i en 
kommun i Mellansverige. Urvalet bestod av både män ock kvinnor i ålder 30 till 60 år i 
förhoppning att kunna se om det skulle finnas ett mönster i deras svar oavsett ålder eller 
om svaren skulle skilja sig just på grund av åldersskillnad. Utöver detta skulle samtliga 
intervjupersoner ha arbetat som idrottslärare i minst ett år för att ha någon slags 
yrkeserfarenhet. Dessutom ansågs samtliga intervjuobjekt ha mer än 30% idrott i sin 
undervisningstid eftersom många lärare idag har två ämnen som de undervisar i. 
Tanken var att dessa personer lättare skulle kunna reflektera och svara på frågorna än 
om idrottslärarna hade varit mer aktiva i andra ämnen. Samtliga lärare skulle också 
undervisa på högstadiet för att kunna få ett mer begränsat område i studien.  
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För att kunna få fem stycken lärare att tacka ja till att ställa upp på en intervju skickades 
det ut ett brev (bilaga 2) per e-post till samtliga högstadieskolor i en kommun i 
Mellansverige, 16st till antalet. I den förberedande delen när förfrågan till rektorerna 
samt inbjudan till lärarna om att delta skickades ut följdes reglerna om samtyckeskravet. 
Kravet innebär att samtliga intervjuobjekt ska få fullständig information om studiens 
och intervjudelens syfte och upplägg. Därför poängterades att det var högst frivilligt att 
delta och att de som valde att delta fick intervjufrågorna (bilaga 1) skickade till sig i god 
tid innan intervjun ägde rum.  
 
Först skickades brevet per e-post till samtliga rektorer vars skolor som valts ut för att 
informera dem om att avsikten var att få hjälp med detta examensarbete och vikten av 
deras idrottslärares medverkan och svar. Brevet skickades till samtliga rektorer med en 
kort presenterade av mig själv, varför de hade blivit kontaktade, samt kravet på att 
informera om syftet och problemformuleringen. Brevet innehöll även information om 
hur lång tid intervjun skulle ta och att alla skulle få vara anonyma samt att det 
insamlade materialet skulle behandlas strikt konfidentiellt, allt för att få dem att känna 
trygghet och på det sättet svara sanningsenligt för att få ett relevant och ackurat resultat. 
Att skriva en vetenskaplig studie sätter en del krav på genomföraren som har ett viktigt 
ansvar gentemot intervjupersonerna. Detta ansvar har varit med genom hela studien och 
inte minst vid intervjutillfällena. För att kunna vara mer konkret gällande ansvaret 
användes Vetenskapsrådets publikation ”God forskningssed” (2017) och dess fyra 
begrepp sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. Sekretess: ”Grundprincipen 
är att allmänna handlingar är offentliga och att uppgifter kan sekretessbeläggas endast 
om de faller under en bestämd paragraf i offentlighets- och sekretesslagen”. Detta är 
något som intervjupersoner blev informerade om, att studien kommer att falla under 
allmänna handlingar, att vem som helst ska kunna ta del av studien men att allt material 
enbart ska användas till denna studie och inget annat.  
Det andra begreppet är tystnadsplikt: ”Med sekretess följer tystnadsplikt i den meningen 
att om en uppgift är sekretessbelagd, gäller också tystnadsplikt beträffande denna 
uppgift”. Med andra ord gäller inte tystnadsplikten om känslig information skulle dyka 
upp under intervjutillfället vilket ingen av intervjupersonerna hade några invändningar 
på. Som tidigare skrivet var anonymitet något som utlovades till samtliga deltagare, att 
namn enligt alfabetisk ordning skulle användas för att inte peka ut någon eller att 
utomstående ska kunna identifiera personerna i fråga. 
 
Återkopplingen från rektorerna var blandad, större delen av dem svarade inte och de 
som faktiskt svarade hade blandade åsikter med allt ifrån att det var upp till 
idrottslärarna själva att bestämma om de ville medverka eller ej till att det gick utmärkt 
att direkt höra av sig till idrottslärarna. Att det var en del rektorer som inte svarade på 
brevet beror kanske på att de har fullt upp med annat och väljer att prioritera och svara 
på andra brev. Återkopplingen från idrottslärarna var även den blandad då majoriteten 
valde att inte svara men de som till slut svarade var det inga större problem med att 
boka en snabb tid för intervju. 
 
På grund av uteblivna svar sprack den satta tidsplanen och tiden gick åt till att skicka 
påminnelser till dem som först svarat men sen inte återkopplade på datumförslag för 
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själva intervjutillfället. I det första utskicket med datumförslag fick lärarna själva 
återkomma med en tid och ett datum inom en 4-veckors period för att inte begränsa och 
riskera en sämre svarsfrekvens. När återkopplingen uteblev skickades istället fyra 
förslag på datum och tid som ett försök att hjälpa dem svarande att begränsa och 
underlätta deras kalenderplanering. Detta gav resultat och efter ytterligare en kort tid var 
intervjuerna bokade. 
 
5.3 Presentation 
Här följer en presentation av de fem intervjupersonerna för att kunna påvisa att 
källornas bakgrund i form av utbildning, erfarenhet samt att de arbetar med det ämne 
och årskurser som var kravet för att ge studien dess relevans. Eftersom 
intervjupersonerna är anonyma har kommer dessa att namnges i alfabetiskt ordning. 
Som exempel är den första intervjupersonen en kvinna och får därför namnet Agneta. 
 
Agneta 34 år och är anställd som idrottslärare på heltid på en kommunal skola. Hon 
undervisar endast i årskurs 7-9 eftersom skolan har fem stycken idrottslärare att tillgå. 
Från början av sin yrkeskarriär valde Agneta att även utbilda sig till hälsopedagog men 
det ämnet undervisar hon inte i. Hon tog examen för sju år sedan och har sen dess 
arbetat på samma skola. Innan hon började studera till lärare arbetade hon som 
massageterapeut.  
 
Adam är 46 år och har jobbat längst tid som lärare av samtliga intervjupersoner, 20 år 
på en och samma kommunala högstadieskola. Förutom idrott är han utbildad 
svensklärare men undervisar även i matematik. Adam utbildade sig till idrottslärare på 
Gymnastik och Idrottshögskolan samt Lärarhögskolan i Stockholm mellan 1991-1995, 
något som han själv beskriver som “mina fyra bästa år i livet”.  
 
Beatrice 39 år, är intervjuperson nummer tre och även hon arbetar på en kommunal 
skola. Till skillnad från Adam undervisar Beatrice enbart i idrott och hälsa, trots att hon 
även har en lärarexamen i svenska. Hon undervisar dessutom ganska spritt med en 
årskurs 7, fyra stycken årskurs 8 och tre stycken årskurs 9. För femton år sedan tog 
Beatrice sin lärarexamen på GIH I Stockholm och har sedan dess arbetat som 
idrottslärare. 
 
Bertil som har arbetat i sexton år som idrottslärare på en och samma kommunala skola. 
Bertil är även utbildad i att kunna undervisa i matematik på högstadienivå och 
undervisar därför även i ämnet. Bertil tog sin examen utomlands där han var tvungen att 
klara olika fysiska prov för att bli antigen till idrottslärarutbildningen. Han är 51år och 
utbildade sig först till ingenjör för att sedan sadla om till lärare.  
 
Den femte och sista intervjupersonen är 48-årige Charlie. Charlie började för tjugoett år 
sedan att arbeta som idrottslärare. Han undervisar årskurs 7-9 och har även sedan en tid 
tillbaka börjat undervisa i även matematik för samma årskurser. Även Charlie gick sin 
utbildning i Stockholm på GIH. Förutom sin nuvarande skola har han jobbat på flera 
andra högstadieskolor i kommunen.  
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5.4 Bearbetning av intervju 
För att ingjuta trygghet hos intervjupersonerna genomfördes intervjuerna på deras skola 
på en tid som passade deras schema. Samtliga intervjupersoner kom inte med några 
andra önskemål om plats, utan alla ansåg att det var ett bra förslag att ses hos dem, dels 
för att spara tid och dels för att inte behöva störa lektionsschemat. 
En vecka innan varje intervjutillfälle mejlades frågorna ut så intervjupersonerna i lugn 
och ro kunde läsa igenom och fundera innan vårt möte. Tanken för detta var att 
resultatet skulle få mer uttömmande svar än om frågorna endast visats upp vid själva 
intervjutillfället. Enligt Brymans (2002) samtyckeskrav ska intervjupersonerna  få 
fullständig information om studiens syfte och upplägg.  
 
Vid intervjutillfällena tillfrågades intervjupersonen om de fått och läst intervjufrågorna, 
något som visade sig att alla hade gjort. Vi satt alltid för oss själva på idrottslärarens 
kontor eller någon utav skolans grupprum. På så sätt kunde vi samtala ostört utan att 
behöva avbryta eller pausa intervjun för att behöva svara på frågor från en elev eller 
kollega, något som Stukat (2005) förklarar vikten av. När vi väl hade satt oss 
informerades intervjupersonen lite mer ingående om vad studien handlar om och hur 
deras svar skulle bidra till studiens resultat. Dessutom informerades att hela intervjun 
skulle spelas in och sparas i en mobiltelefon, som alla intervjupersoner godkände, och 
att det enbart skulle ställas frågor samt följdfrågor om det var nödvändigt, i annat fall 
skulle enbart intervjukällan prata. Om intervjupersonen inte förstod frågan som så 
omformulerades frågan eller förklarades frågan mer ingående för att underlätta. Tiden 
för intervjun var beräknad att ta ca 30-40minuter men i verkligheten tog det inte längre 
tid än ca 15-25minuter vilket kändes mer effektivt tack vare att intervjupersonerna i 
förhand visste mer eller mindre vad de skulle svara. Det i sin tur ledde till att svaren 
upplevdes mer utförliga eftersom de hade fått tänka i lugn och ro innan intervjutillfället.  
 
5.5 Bearbetning av datamaterialet 
På www.studentportalen.uu.se fanns en lathund som användes och den tipsade om att 
först skriva ut hela intervjun på datorn för att sen systematiskt gå igenom varje fråga 
och svar, Hedin (1996). Enligt lathunden skulle en timmes intervju ta åtta timmar att 
skriva ner, med andra ord skulle det ta fem hela arbetsdagar att bara gå igenom 
intervjuerna. Som tur var fanns ett annat och mycket mer tidseffektivt sätt. Efter varje 
intervju lyssnades den senaste intervjun igenom flera gånger eftersom allt var färskt i 
minnet. Efter att ha lyssnat skrevs intervjuerna ut och det mest relevanta från svaren 
som gick i linje med syfte och frågeställningar markerades. Svaren användes senare i 
resultatdelen där varje fråga blev en egen rubrik med citerat från intervjupersonerna. På 
det sättet gick det lättare att dra paralleller till det symboliska kapitalet och även att 
studiens frågeställningar blev besvarade. Kvalitén på inspelningarna var hög vilket 
gjorde att det blev enkelt att höra allt som sas och enkelt att skriva ner det som var 
viktigast för studiens del. 
 
Den fördjupning som gjorts i denna studie har som syfte att ge upphov till ökad 
förståelse för idrottsläraryrket som i sin tur kanske kan bidra till att fler människor med 
dem rätta egenskaperna söker sig till yrket. Resultatet ska ge en så rättvis och trovärdig 
bild som möjligt av vad intervjupersonerna svarat. Kanske kan resultatet även ge 
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intervjupersonerna och andra idrottslärare möjligheten att kunna belysa de viktigaste 
egenskaperna som format deras karriärer sett ur ett symboliskt kapital dock menar 
Bryman (2002) att en vanlig utmaning med en kvalitativ intervjumetod är just att kunna 
visa på undersökningens äkthet då urvalet oftast är begränsat. Detta finns det full 
förståelse för och därför så går det inte att dra så långtgående slutsatser. 
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6. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit av intervjuerna. Resultatet 
redovisas med en sammanställning av intervjupersonernas svar med relevanta citat från 
intervjuerna. Sen analyseras resultatet samt sammankopplas med arbetets teoretiska 
utgångspunkter för att kunna redovisa relevanta svar på studiens syfte och 
frågeställningar. Resultatet och analysen kommer att styckas upp i fem delar där den 
första delen redovisar om varför intervjupersonen valde att bli lärare. Stycke nummer 
två handlar om det finns ett samband mellan dem som blir idrottslärare i form av 
intressen, livserfarenheter och personlighet . Det tredje stycket kommer att resultera i 
hur intervjuobjekten resonerar om vilka egenskaper som behövs för att bli idrottslärare 
och om vem som helst kan bli idrottslärare. Stycke nummer fyra handlar om vad 
intervjupersoner resonerar kring att ett anpassat antagningsprov skulle införas för att 
kunna komma in på idrottslärarutbildningen och det sista och femte stycket kommer 
svara på frågan som hela studien handlar om, vem blir idrottslärare och varför? 
Varje stycke kommer att sammanfattas samt kopplas samman till Bourdieus teorier.  
 
6.1 Vad fick intervjupersonen att bli idrottslärare? 
Intresset för motion och idrott och möjligheten att få undervisa och få elever att bli 
intresserade av motion och idrott låg bakom beslutet att studera till idrottslärare.  
Ingen av intervjupersonerna hade för avsikt att från början bli lärare, för ingen hade att 
egentligen funderat på att stå och undervisa i skolan.  
Agneta berättar: 

 
Ja, om jag ska vara helt ärlig så gick jag ju mest på GIH för idrottsutbildningen 
från början och jag har en bakgrund inom, jag har jobbat som massör, spaterapeut 
och på såna anläggningar och mycket  hotellverksamhet men alltid tyckt att 
idrotten är det som jag ändå känner är vägen till hälsan. (Agneta) 

 
Intervjupersonerna har istället börja studera allt ifrån hälsopedagogik, fritidspedagogik 
eller träningsmetodik och efter hand förstod de att det fanns möjlighet att vidareutbilda 
sig till idrottslärare och på det sättet kunna få ut maximalt av deras grundintresse, 
motion och idrott. Beatrice berättar om hur det kom sig att hon började studera till 
idrottslärare, något som inte var helt självklart från början: 

 
Alltså, grejen var inte att jag bestämde mig för att bli lärare, jag ville liksom plugga 
till något som jag tyckte var kul för att jag kände liksom att jag vill plugga vidare 
men vad ska jag plugga, jag måste plugga nånting som jag tycker är kul då och 
fortfarande och det var liksom träning och hälsa. Jag var väl kanske lite inne på 
hälsopedagog och jag tror faktiskt att jag kom in på det men sen så tänkte jag så här 
att det är nog bättre att bli lärare, det finns nog mer jobb där. (Beatrice) 
 

Av svaren att döma var det erfarenheten och bakgrunden inom idrott och hälsa som 
fick intervjupersonerna att slutligen börja studera till idrottslärare. Att 
intervjupersonerna hade samma intresse och bakgrund är tydligt vilket går att 
koppla till Bourdieus (1992) sociala rum, en grupp vars gemensamma intressen kan 
även påvisa gemensamma livsstilar.  
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6.2 Vilka gemensamma faktorer har idrottsläraren?  
Intervjupersonerna var eniga att det stora intresset för en aktiv livsstil och intresset för 
idrott var en gemensam faktor. Ytterligare ett intresse var viljan till att leda, organisera 
och strukturera elever, grupper eller idrottsdagar. Det var utmaningen i att lyckas se till 
att klasser och större grupper kunde utföra det man just instruerat i och samtidigt 
säkerställa att det gjordes under ordnade former. 
Vad gäller gemensamma faktorer för personen som idrottslärare svarade två av källorna 
att ens personlighet som social person var viktig för att skapa relationer och färdigheten 
att kunna skapa förtroende till eleverna, för utan dessa blir det mycket svårare att få 
eleverna att ställa upp på allt som man vill att de ska lära sig. 

 
Även om inte vi idrottslärare behöver kunna visa allt så bygger ju en del av 
undervisningen på nån slags förtroende, skapa ett förtroende hos eleven och att den 
ser att jag vet vad jag pratar om och ser att jag kan en del saker utan att jag behöver 
vara en fena på gymnastik eller vad det nu kan va. (Adam) 

 
Adam konstaterar att förtroendet är en viktig del av idrottsläraryrket och att det inte 
enbart handlar om att idrottsläraren måste vara bäst i att visa alla idrottsmoment. Adam 
får medhåll av Agneta som berättar hur hon kom fram till att relationsbyggandet är en 
viktig del i idrottsläraryrket: 
 

Så var vi ute på första verksamhetsförlagda utbildningen(VFU), praktiken, och 
kände direkt så här att det här är det värsta jag har gjort, det var inte kul alls. Men 
på nåt sätt så insåg jag, jag var nog tillräckligt gammal och hade jobbat, jag gick ju 
inte direkt från gymnasiet till lärarutbildningen vilket jag tror är en fördel, och jag 
insåg ganska snabbt varför jag inte tyckte det här var kul och det handlade om 
relationer, för när du har VFU så blir du inkastad nånstans på en skola där du inte 
har någon relation till, du har inte en relation till en handledare…men att hålla 
lektioner är inga problem, det är inte det jag behöver öva på utan det är 
relationen…jag insåg ganska snabbt att det en lärare gör på jobbet det är relationer, 
att genom relationen kan lära elever saker. (Agneta) 

 
Livserfarenhetens centrala begrepp har enligt intervjukällorna med deras egen 
idrottsbakgrund att göra samt vad man har för positiva eller negativa erfarenheter av sin 
egen skolidrott. Oavsett vad för idrottserfarenhet intervjupersonerna hade har dessa 
erfarenheter skapat deras drivkraft att själva stå och undervisa i ämnet i uppfattningen 
att kunna göra skillnad för eleverna. Skillnaden är att skapa glädje och lust till intresse 
som eleverna förhoppningsvis ska ta med sig in i vuxenlivet.  
Adam fyller i ovan resonemang om att skapa glädje och kunna få föra det vidare till 
eleverna: 

 
Jag har ju sportat i hela livet med många olika saker, så det kändes naturligt och 
roligt Det är ju en glädje i rörelse, så det kändes väldigt naturligt att ta någonting 
som låg mig nära och varmt om hjärtat och att kunna förmedla det liksom. (Adam) 

 
Relation, förtroende, glädje och engagemang är något som återkommer som svar på 
ovan fråga. Med andra ord delar idrottslärarna samma åsikter vilket utgör en av 
grunderna för att bli en grupp eller kår inom Bourdieus (1999) teori. 
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6.3 Idrottslärares egenskaper 
Vilka egenskaper som intervjupersonerna ansåg nödvändiga för en idrottslärare var 
flera. En framträdande egenskap var att en idrottslärare ska vara en social person som är 
genuint intresserad av eleverna och anser om att skapa relationer. Charlie och Agneta 
säger: 

 
Positiv, engagerad, bry sig om elever. Nåt som jag uppfattar som vanligt är att 
idrottslärare bryr sig om elever och stora andelar är med i trygghetsarbetet på 
skolorna. Därför man bryr sig om hur eleverna mår på ett annat sätt än andra 
ämnen. (Charlie) 
 
Just det här med relation, alltså, om man tittar på ett kollegium så vet man att så här 
att idrottslärarna är dem man kan gå till när man behöver hjälp med i stort sett lite 
vad som helst, inte bara något som har med idrott att göra. (Agneta) 

 
Charlie och Agneta menar att det är specifikt idrottslärarna som är de som visar mest 
empati och engagemang, något som jag återkommer till i den andra frågeställningen i 
denna fråga. 
Enligt intervjupersonerna är det även viktigt att ha god förmåga att leda klassen för att 
alla ska samarbeta och sträva åt samma mål, att klara av ett moment eller lösa en uppgift 
tillsammans. För att kunna få en skolklass eller en hel skola att genomföra till exempel 
en friluftsdag krävs det både planering, ledarskap och struktur. Även att stå inför flera 
hundra elever och få alla att lyssna, förstå och utföra det som idrottsläraren har tänkt sig. 
Bertil förklarar vad han bedömer är viktigt vad gäller ledarskapet: 

 
Förmågan att leda en grupp i rörelse, så att vara tydlig och ha tydlig struktur. Hur 
ska lektionen flyta på när man samlar eleverna och ger instruktioner jämfört med 
en klassrumsundervisning. Att man får det att fungera så eleverna vet vad de hela 
tiden ska göra så de inte börjar göra dumheter. Tydlighet ock kunna organisera och 
instruera. (Bertil) 

 
Majoriteten av intervjupersoner uppger att ledarskapet är en av de viktiga egenskaperna 
i kombination med den sociala kompetensen och det gedigna sportintresset. Har läraren 
dessa egenskaper finns alla förutsättningar för att lyckas med idrottsämnet och framför 
allt lyckas med att få eleverna att bli intresserade till en hälsosammare livsstil. Bourdieu 
(1999) menar att höga nivåer av socialt kapital kan kopplas samman till bättre 
hälsotillstånd, förbättrat hälsotillstånd är en drivkraft hos mina intervjupersoner. 
 
6.4 Kan vem som helst bli idrottslärare? 
Det som Charlie och Agneta tidigare var inne på skiljer sig idrottsämnet från övriga 
ämnen där idrottsläraren besitter egenskaper som inte är lika självklara hos övriga 
ämneslärare. Faktorerna som intervjukällorna framhävde var bland annat den trygghet 
som de skapar vilket i sin tur leder till att eleverna tyr sig till just idrottsläraren. 
Beatrice resonerar:  

 
Du måste vara en stark person för att få ihop hela gruppen, annars blir det ju super 
rörigt, du kan ju inte va en liten mes utan du måste ju vara bestämd och du måste 
kunna visa saker som du tycker är jobbiga. (Beatrice) 
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Svaret visar på att Beatrice även är inne på att läraren måste vara stark i sig själv och ha 
bra självkänsla för att kunna klara av yrket medan Agneta hävdar att vem som helst inte 
kan bli idrottslärare på grund av följande: 

 
Det är bara att titta på när man anordnar en friluftsdag, alltså det är inte vem som 
helst som står och håller i 25–32 elever i schack, på att samla, i rätt ordning skicka 
iväg, tar emot och ha koll på dem sakerna. Det krävs dels en social kompetens men 
också en praktisk kompetens som jag inte tror att, det finns absolut teoretiska lärare 
som klarar det men jag tror att det är många av dem som så fort det går utanför det 
här klassrummet där jag har dem samlade och sitter i sina bänkar så blir det enormt 
stressande, så absolut att det krävs vissa egenskaper och att inte vem som helst 
klarar yrket, det är jag övertygad om. (Agneta) 

 
Charlie fyller på med resonemanget:  

 
Jag har sett exempel på vem som helst som har varit idrottslärare så att det finns 
skräckexempel. Jag tror att det är tidsbegränsat, jag tror inte att man klarar det så 
länge om man inte har, om man inte vill elevernas bästa om man blir idrottslärare 
för sin egen skull. (Charlie) 

 
Bertil och Adam förklarar hur de ser på det hela: 

 
Nä, vem som helst kan inte bli idrottslärare. Man måste kunna organisera den här 
rörliga massan på nåt sätt och då också på nåt sätt förmedla det här engagemanget 
för idrott, rörelse och hälsa. (Bertil) 
 
Intresse och en bredd av idrottandet och en genuin nyfikenhet på människor. Du får 
hellre vara lite sämre idrottsmässigt men fortfarande kunna vara den där 
inspirerande personen som kan ta in och ta hjälp av alla tekniska 
hjälpmedel...hellre den sociala biten om jag tvingas välja nånting men en 
kombination av båda, det är ju optimalt. (Adam) 

 
Det Bertil och Adam är inne på är vikten av att kunna visa engagemang och ha social 
kompetens i form av att vara både en bra inspiratör och få eleverna att utföra olika 
idrottsmoment. Det är förmågan att kunna ta sig an andra människor, få dem att känna 
sig bekväma som är det centrala i hur en idrottslärare måste arbeta för att lyckas. 
 
6.5 Behövs det ett lämplighetsprov? 
Utbildningar till musiklärare, polis eller brandman kräver att den sökande genomgår ett 
lämplighetsprov, om det skulle behövas ett lämplighetsprov för idrottslärare svarar 
intervjukällorna följande: Agneta menar att VFU: n som blev ett uppvaknande för henne 
skulle kunna fungera som ett slags lämplighetsprov. Klarar lärarstudenten inte av att 
genomföra VFU: n ska studenten anses olämplig som idrottslärare och ska inte få 
fortsätta utbildningen. 

 
Så önskar jag att själva utbildningen i sig sållar bort dem efter första VFU: n, alltså 
att du är olämplig för att du inte har förmågan att samla grupper och skulle man 
ställa ett krav på lärarutbildningen idag är det arbetslivserfarenhet, för att jag inte 
tror på att gå från att vara elev till att kliva upp och utbilda sig till lärare i slutet på 
juni tills att du kliver in i en helt annan roll i Augusti...att helt plötsligt gå från en 
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roll till en annan om man tänker att man går trean i gymnasiet och precis tagit 
studenten och sen ska du plötsligt vara vuxen och stå och ha den pondusen och lära 
folk, jag är inte riktigt övertygad om att det funkar. (Agneta) 

 
Även Charlie förespråkar att VFU: n ska bli ett avgörande moment i 
idrottslärarutbildningen: 

 
De som inte lär sig det som behövs borde få reda på det, man borde kunna tala om 
för några att de inte är lämpliga som idrottslärare men att de skulle kunna riktig in 
sig på forskning i stället…när man upptäcker att folk inte är lämpliga ska man tala 
om det och rikta in dem på ett annat spår och hjälpa dem på traven eller få dem att 
ändra inställning eller öka engagemanget eller vad det är som saknas. (Charlie) 

 
Adam föreslår ett annat sätt som skulle kunna fungera som ett lämplighetstest: 

 
Inför utbildningen kanske man ska ha en slags summativ del, du kan naturligtvis 
trilla igenom och vara mindre skicklig på vissa delar men totalt sett tror jag att du 
ändå har en hygglig nytta av att ha färdigheter som du ska ha med dig in. (Adam) 

 
Det handlar om att summera elevens kunskaper för att sen kunna göra en bedömning. På 
samma sätt menar Adam att det skulle gälla även blivande idrottslärarstudenter, 
summera kunskaperna som studenten besitter och göra en bedömning utifrån ett 
lämplighetsprov. 
 
Bertil som utbildade sig i Tyskland genomgick ett fysiskt lämplighetsprov inför 
idrottslärarutbildningen, däremot fanns det inget lämplighetsprov för dem sociala 
förmågorna. Bertil berättar själv: 

 
Som jag såg det var det ju mest för att sålla bort folk som inte är riktigt  
intresserade men vissa av dem här praktiska momenten var riktigt tuffa, man 
behövde verkligen träna inför det. Man behövde göra en serie i gymnastik , man 
skulle visa bröstsim korrekt, spela pingis, i friidrott skulle man prestera vissa 
saker…i princip tycker jag att man gör folk en björntjänst om man låter dem 
plugga i två år och sen komma ut till en skola och då ”oj jag kan inte stå inför en 
klass”, det funkar inte. (Bertil) 
 

Intervjupersonernas anser att det vore bra med ett lämplighetsprov, om inte som 
inträdesprov så skulle i alla fall VFU: n fungera som ett bra lämplighetsprov. 
 
6.6 Vem blir idrottslärare? 
Adam summerade på följande sätt: 

 
Nån som tycker att friskvård och idrott är kul och som trivs med människor och 
som har det i fokus blir idrottslärare. (Adam) 

 
På samma sätt summerar övriga intervjupersoner att det är människor med 
idrottsintresse och framför allt intresse för andra människor som blir idrottslärare. 
Charlie och Bertil avslutar med att säga: 

 
Nån som har idrottsintresse och ett engagemang för att lära och hjälpa andra och få 
andra att få intresse för friskvård och hälsa. (Charlie) 



 

22 
 

 
Det är olika anledningar och motiv men som sagt att den gemensamma nämnaren 
är att man tycker att det är kul med idrott och tycker att det är kul att föra vidare 
och kul att jobba med elever. (Bertil) 

 
Alla intervjupersoner är överens om att den som blir idrottslärare är en person 
vars gemensamma faktorer är socialt engagemang, ledarskap, organisatorisk 
förmåga och en fallenhet att kunna inspirera elever till ett aktivare liv. 
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Sammanfattande analys  
I denna del tolkas, konstateras och jämföras resultatet utifrån studiens teoretiska ram. 
Det här som det symboliska kapitalet kommer att visa sig utifrån intervjupersonernas 
resonemang. Bourdieu (1986) menar att grupper skapas utifrån ett visst kapital och 
existerar enbart i symboliska utbyten som görs tillsammans. Det första resultatet, precis 
som Bourdieu menar, utgör idrottslärarna en grupp av människor som har samma 
intressen, liknande tankar och resonemang, helt enkelt det en gemensam kår står för. 
Frågan om hur det kom sig att intervjupersonerna valde att bli lärare besvaras med att 
det var intresset för idrott som avgjorde, inte intresset för att undervisa eller att yrket i 
sig var en dröm sen barndomen. Grupper med makt är de som lyckas övertyga sig själva 
och andra om sin egenutvaldhet, att det slag av kapital som de själva besitter är värt 
något. En sådan tro på att biskopar är bäst på religion och att företagsledare på ekonomi 
är resultatet av strider där segrarna hävdar sin doms-rätt över erövrat område. Broady 
(1998). Det Broady menar är att det är en förutsättning att inneha rätt kompetens för att 
kunna utföra en viss typ utav arbete. Vidare granskar Broady hur det kommer sig att det 
är en viss typ utav människor som bildar en viss typ utav grupp och vilka symboliska 
faktorer det är som avgör detta. Det finns ett samband med Broadys granskning och den 
första frågan med att besvara vad det är som avgör att intervjupersonerna väljer 
idrottsläraryrket. 
 
Vidare visar det andra resultatet att idrottsläraren verkar ha en tro på att det är de som är 
bäst på att undervisa i idrott och vet vad som krävs för att lyckas. Intervjupersonerna är 
säkra på att de stora gemensamma nämnarna för den som blir idrottslärare är en person 
som har intresse för att bygga relationer och engagera för att få eleverna att uppfatta 
idrott som något roligt. Resonemanget bottnar i att samtliga källor hade en idrottslig 
bakgrund med lagsporter som dominerande faktor. Lagsporten med dess ledare tycks ha 
en förmåga att skapa relationer inom laget för att alla lagdelar ska fungera och att var 
och en av lagmedlemmarna ska känna en tillhörighet, och att var och en….att man 
faktiskt tillför något till laget och lära sig att samarbeta.  
 
Just idrottslärarnas kollektiva minnen från när de själva var aktiva och vad för 
användbara saker de fick lära sig som de sedan tagit med sig och har nytta av i sitt yrke 
är också ett resultat som kan relateras till det….på det symboliska kapitalet.  
Ytterligare ett exempel på vilka gemensamma nämnare eller samband som finns mellan 
idrottslärare är som ovan nämnts intresset att förmedla glädje och intresse för ett 
hälsosammare liv. Återigen återspeglar nämnaren vilka erfarenheter idrottslärarna själva 
bär med sig från det egna idrottandet och föreningslivet.  
 
Nu till det tredje resultatet som belyser de viktigaste egenskaperna som en idrottslärare 
bör ha, enligt intervjupersonerna, var uteslutande social kompetens, ett genuint intresse 
för eleverna och vara en bra ledare samt organisatör. Resonemanget får även stöd av 
Kernell (2002 som redogör en lärares viktiga ansvar i skolan med allt ifrån att vara 
lyhörd och nyfikna inför elevernas tankar och utgångspunkter, visa ödmjukhet, 
lyhördhet och tålamod till att läraren ska kunna fungera socialt – det vill säga med 
bibehållen integritet upprätthålla en fungerande och konstruktiv relation tillsammans 
med elever, föräldrar och kollegor. Den texten sammanfattar allt som 
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intervjupersonerna egentligen svarade men det intressanta är att de är de mjuka värdena 
som kännetecknar en bra eller dålig idrottslärare. Ingen nämner något om att det skulle 
vara en bra egenskap om man var stark, smidig, snabb eller uthållig för att kunna 
bemästra idrottsgrenar på bästa sätt. En jämförelse kan vara en lärare i tyska som inte 
talar språket flytande eller kan skriva felfritt på tyska, den läraren skulle få det väldigt 
svårt att hålla lektion genom att bara vara socialt kompetent eller ha ett genuint intresse 
för eleverna. Idrottsläraren behöver alltså inte vara bäst på att kunna bemästra praktiska 
moment. Det viktigaste är att vara expert på själva inlärningsmomentet, att få eleverna 
att känna glädje inför idrotten som ämne. Vi kan alltså slå fast att det som är viktigt i 
idrottslärarutbildningen, att klara av och få godkänt i alla fysiska moment inte är en 
markör om du blir en bra idrottslärare eller ej. En elitidrottare som idrottslärare men 
utan social kompetens skulle med andra ord inte klara yrket lika bra som en idrottslärare 
som är ok på idrott men besitter en social kompetens. 
 
Det fjärde resultatet går lite ihop med det tredje resultatet där resonemanget handlar om 
social kompetens men den stora skillnaden är att intervjupersonerna nu säger för första 
gången att vem som helst inte kan bli idrottslärare.  
 
Sett till det femte resultatet så skulle det behövas ett slags antagningsprov i form av 
lämplighet eller ej. Samtliga intervjupersoner behövde tid att tänka och reflektera och 
väga för och nackdelar med vad ett sådant prov skulle resultera i. Efter att ha gett dem 
lite olika scenarion och alternativa synsätt, som att det skulle bli färre som valde fel 
inriktning till att det skulle bli en kvalitetssäkrare för vem som till slut står i 
idrottshallen och undervisar. Till slut enades samtliga om att det skulle vara bra om det 
fanns ett upplägg, antingen innan antagning eller under VFU: n. Något som verkligen 
skulle kunna göra skillnad nu när resultatet slår fast att det krävs vissa egenskaper och 
färdigheter för att lyckas.  
 
Slutligen det sjätte resultatet utifrån Bourdieus tankar skulle en samling människor med 
samma specifika egenskaper utgöra gruppen idrottslärare som i sin tur skulle dra nytta 
av gruppen i form av det symboliska kapitalet vad gäller kår, erfarenheter, intresse och 
tankar. Resultatet får även stöd av Kougioumtzis (2016) att läraren måste kunna 
inspirera och glädja elever i idrottsämnet, samma viktiga egenskaper som 
intervjupersonerna påpekar. 
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7. Diskussion 
I denna del diskuteras resultatet av analysen utifrån syftet med denna studie, om det 
finns gemensamma faktorer samt förstå vad som krävs för att bli idrottslärare och 
studiens frågeställningar: 

 Vilka faktorer har varit viktiga i yrkesvalet till idrottslärare?  
 Vad säger de intervjuade idrottslärarna vara betydelsefulla egenskaper för att 

utöva yrket? 
 Vad uttalar idrottslärare om eventuellt lämplighetsprov/antagningsprov och dess 

innebörder för idrottslärarutbildningen?  
 
Diskussionen kommer utgå ifrån den generella bilden av vem som blir idrottslärare 
utifrån resultatet ifrån intervjupersoner som alla är verksamma idrottslärare på 
högstadiet. Dessutom dras paralleller om vem som blir idrottslärare och det faktum att 
intervjupersonerna är positiva till ett lämplighetsprov för idrottslärare. Först diskuteras 
metod delen följt av resultatet som delas in i fyra underrubriker och till slut syftet. 
 
7.1 Metoddiskussion 
Vad gäller metoden i sig, att använda en semistrukturerad intervju var ett användbart 
verktyg. Intervjumetoden hjälpte till att besvara syftet och frågeställningarna på ett 
konstruktivt sätt. Genom att intervjua olika personer inom samma yrkesgrupp blev det 
tydligt hur Bourdieus teorier stämde väl in på det som intervjupersonerna svarade. Det 
symboliska kapitalet och främst det sociala kapitalet genomsyrade gruppens svar och 
tankesätt. Det var heller inga problem att redovisa respektive intervju och plocka ut det 
mest relevanta för resultatdelen, mina frågor var väl formulerade och passade för att få 
svar på studies syfte. Vetskapen finns om att det inte går att generalisera resultatet efter 
fem intervjuer men däremot så går det, utifrån de svar intervjupersoner givit, att göra en 
tydlig antydan om studiens resultat.  
Det gick snabbt att få svar ifrån idrottslärarna när förfrågan om att delta hade skickats 
ut, inom loppet av två veckor hade datum och tid styrts upp med samtliga 
intervjupersoner. Efter att ha läst ett flertal examensarbeten där det oftast framgår hur 
svårt det har varit att hitta frivilliga till en intervjustudie infann sig en övertygelse om att 
det skulle vara betydligt svårare. 
 
Att skicka ut intervjufrågorna i förväg underlättade, enligt intervjukällorna, eftersom det 
gavs tillfälle att få reflektera och tänka till i lugn och ro innan själva intervjutillfället. 
Under själva intervjuerna blev det tydligt att intervjukällorna hade förstått frågorna och 
hade utvecklade svar. Effekten blev även att följdfrågor kunde ställas för att få en 
djupare reflektion. I efterhand hade det dock varit intressant att ha testat att enbart 
skicka ut frågorna i förväg till en del utav intervjukällorna för att se om svaren hade 
blivit annorlunda och sin tur givit studien ytterligare en vinkel. 
 
Vad gäller själva tiden för intervjutillfällena antog jag att det skulle ta upp till 40 
minuter för att i lugn och ro gå igenom varje fråga men det visade sig att det egentligen 
tog upp till 25 minuter. En förklaring kan vara att frågorna skickades ut i förväg och på 
så sätt blev mer tidseffektivt. En annan förklaring är att jag enbart pratade när jag ställde 
följdfrågor eller var tvungen att förklara en fråga mer ingående, i annat fall var jag tyst. 
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Det inget som indikerar på att det skulle ha haft en negativ inverkan på något sätt. 
Intervjupersonerna upplevdes inte heller vara stressade eller ha ont om tid på annat sätt 
som i sin tur skulle kunna ha påverkat deras svar negativt. 
 
När det kommer till urvalet var min tanke att intervjupersonerna skulle ha en ålder från 
30 år till 60 år, detta för att kunna se om det fanns skillnader i svaren beroende på hur 
länge eller vilken ålder personerna hade. Det jag kom fram till var att oavsett erfarenhet 
eller ålder så tyckte och svarade intervjupersonerna i stort sett på samma vis. 
 
Nu i efterhand skulle kortare och kanske enklare frågor ha ställts som kunde ha 
resulterat i kortare utläggningar från intervjupersonerna. Ibland blev känslan att 
intervjupersonerna gled in på andra saker än att direkt svara på frågan. Med det sagt 
hade det kanske underlättat för dem en del genom att ha haft enklare 
frågeformuleringar. Annars fortskred intervjuerna smidigt och att inspelningsfunktionen 
på mobiltelefonen funkade väl med bra ljudkvalité och lätt att manövrera. Det svåra i 
detta arbete var att få fram relevant litteratur. En orsak till detta kan vara valet av 
sökorden samt kombinationerna av ord som användes vid sökningarna. Dock användes 
uppemot 20 olika sökord och cirka 15 olika ordkombinationer som till slut resulterade i 
relevant litteratur. Utan att säkert veta så finns det säkerligen fler ord och kombinationer 
än så vilket troligtvis kunde resultera i fler sökträffar. De första sökträffarna handlade 
inte alltid om samma område. Det gällde att tolka och analysera texterna för att kunna 
dra nytta av dem och ha med dem i denna studie. Däremot fanns en del amerikanska 
studier som handlade om egenskaper och den sociala förmågan hos idrottslärare. Det 
fanns även ett arbete som handlade om lärarens olika habitus, direkt taget från 
Bourdieus teori men i den stod inget som var direkt kopplat till det symboliska kapital 
jag hade som teori. Att fokus hamnade på det symboliska kapitalet är den största 
skillnaden på övriga avhandlingar, studier och examensarbeten tagit upp. Givetvis hade 
det varit önskvärt att hitta någon eller några avhandlingar som berör det sociala kapitalet 
inom läraryrket.  
 
Utifrån de resultat som kom fram så har frågor blivit besvarade vilket var en 
nödvändighet för att komma fram till det resultat studien går ut på, att det är en viss typ 
utav människor med specifika egenskaper som blir idrottslärare. Hade svaren däremot 
inte legat i paritet med mina egna förväntningar så hade studien kanske fått ett annat 
resultat och studiens teori samt problemformulering sett annorlunda ut. Samtidigt så var 
det viktigt  att inte låta egna förväntningar påverka intervjupersonernas svar. Inför varje 
intervjutillfälle informerades personen om att frågorna först skulle läsas upp just för att  
inte kunna påverka intervjupersonerna på något sätt. Svaren från intervjupersonerna var 
tydliga, majoriteten av intervjupersonerna gav i stort sett samma eller liknande svar. För 
att kunna bedöma om resultatet är generaliserbart krävs det att urvalet är tillräckligt 
stort, de fem idrottslärare är till antalet standard för att genomföra den nivå detta arbete 
ligger på och deras svar är som sagt väl likvärdiga.  
 
7.2 Resultatdiskussion 
Samtliga intervjupersoner berättar att det inte var läraryrket i sig som fick dem att söka 
till lärarutbildningen utan det var idrotten som sådan som låg bakom deras beslut. Det 
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visar både på att intervjupersonerna delar samma intresse men det visar också att 
läraryrket i sig inte lockade till en början. Det språk som intervjupersonerna använder i 
sin argumentation, är enligt Bourdieu (1992) inte enbart ett kommunikationsmedel utan 
även ett sätt att driva sina intressen och visa prov på sin sociala kompetens. Språket är 
alltså ytterligare en gemensam faktor för idrottslärarna. 
 
Resultatet av att läraryrket blir sekundärt kan få didaktiska konsekvenser på sikt. Det är 
inte enbart idrottsintresset som ska ligga till grund för att bli idrottslärare utan fokus ska 
ligga på hur undervisningen bedrivs och organiseras i kombination med ett intresse. Just 
idrottslärarens bakgrund inom idrottens föreningsliv som även påverkar upplägget och 
planeringen av lektionerna konstaterar även Sandahl (2005). 
 
7.2.1 Idrottslärarnas gemensamma faktorer 
Intervjupersonerna ansåg att social kompetens och förmågan att bygga relationer var 
avgörande. En av intervjupersonerna hävdade även att ämneslärare inte besitter dessa 
egenskaper på samma sätt som en idrottslärare. Om vi återgår till det som Skolverket 
(2017) skriver på sin hemsida om vilka förmågor som krävs för att bli idrottslärare 
kontra ämneslärare så är det raka motsatsen till mitt resultat. Skolverket skriver att det 
är viktigt som ämneslärare att ha social kompetens, något jag kan hålla med om att det 
skulle gälla alla lärare oavsett inriktning, men att inte ha med den mest väsentliga och 
relevanta egenskapen för en idrottslärare är extremt märkligt. Kanske kan det vara att 
det är olika personer som skrivit dessa egenskaper, de har kanske inte synkat med 
varandra vad den andre har skrivit. Skolverket kanske anser att en idrottslärare faktiskt 
inte behöver ha någon social förmåga utan att det är viktigare att idrottsläraren är lyhörd 
inför andra och har fysiska förutsättningar för att klara idrottsmomenten. Det står även 
att en ämneslärare måste vara stresstålig för situationer som kan uppstå i klassrummet, 
ytterligare en viktig förmåga som en idrottslärare bör ha men som Skolverket inte 
formulerar som nödvändigt. Intervjupersonerna var även enade om att lyckas 
idrottsläraren att bygga relationer till sina elever så blir effekten att fler elever deltar på 
idrotten. Idrottsämnet har blivit ett viktigt ämne i skolan, Olsson (2016) beskriver att ju 
större utmaning det är för eleven att delta desto större engagemang lägger läraren på att 
skapa en god relation. 
 
7.2.2 De viktigaste egenskaperna 
Egenskaperna går i linje med dem gemensamma nämnarna som jag beskrev tidigare. 
Social kompetens och att vara genuint intresserad av eleverna var absolut de viktigaste 
egenskaperna enligt intervjupersonerna. Jag hade nog trott att egenskaper så som att 
vara atletisk eller att behärska alla idrotter skulle vara viktigt men det var ingen som 
nämnde det. Det skulle innebära i praktiken att utåtriktade och trevliga människor skulle 
passa bra som idrottslärare, själva idrottsutövandet skulle själva idrottslärarutbildningen 
stå för. 
Vissa sociala egenskaper är något man antingen har eller inte har eller kanske kan lära 
sig men alla kan lära sig att dansa, simma eller spela volleyboll. En person eller grupp 
innehar eller införskaffar sig specifika resurser, det är det som är socialt kapital, 
Bourdieu (1982). Just de praktiska idrottsmomenten erbjuder idrottslärarutbildningen 
men utbildningen borde innehålla mer didaktiska övningar och inslag i form av längre 
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VFU så studenter har möjlighet att även öva på sina sociala egenskaper menar 
Ehrenstrålhe och Silander (2014). Med det sagt anser intervjupersonerna att det inte är 
vem som helst som kan bli idrottslärare. Det behövs ledaregenskaper, social kompetens, 
intresse för att organisera samtidigt som det krävs att läraren bygger relationer. Det låter 
inte egentligen inte så svårt men med facit i handen så hävdar dels intervjupersonerna 
och dels forskning (Olsson, 2016) att ett bra ledarskap leder till framgång för eleverna, 
Detta konstaterande går även i linje med Bourdieus symboliska kapital som ses som en 
viktig faktor i ett visst socialt sammanhang, nämligen idrottslärarens uppdrag i skolan.  
 
7.2.3 Resonemanget om ett lämplighetsprov 
Det kan ha varit min egen vilja till ett lämplighetsprov som kan ha påverkat 
intervjupersonernas svar. Intervjupersonerna fick tycka och tänka helt på egen hand utan 
yttre påverkan på något sätt. Men förhoppningen är ändå att resonemanget kan öppna 
för en framtida positiv insikt hos dem som väljer att söka sig till idrottsläraryrket. Det är 
när vi börjar diskutera utmaningar som gör att vi kanske kan förändra antagningen med 
hjälp av ett lämplighetsprov. Idrottslärarutbildningen ska till slut resultera i att 
idrottslärare under studietiden ska ha fått nödvändiga verktyg för att hantera yrket på 
bästa sätt. Det blev även tydligt efter intervjupersonernas svar, om vilka egenskaper 
som krävs samt om vem som helst kan bli idrottslärare, att ett lämplighetsprov skulle 
vara nödvändigt för att kunna tacka nej till vissa sökande som inte anses vara lämpliga 
för just idrottsläraryrket.  
 
I dag finns ett lämplighetsprov för ämneslärare och hur Skolverket tillsammans med 
Jönköping University resonerade kring ämnet blev det oundvikligt att inte koppla ihop 
det med det symboliska kapitalet. Att det faktiskt är en grupp eller kår som delar ett 
högt socialt kapital. Lärarnas tidning (2014) skriver att det i Sverige mellan 1948–1977 
fanns ett lämplighetsprov för lärare och 2015-2016 beslutade den dåvarande regeringen 
att ett nytt lämplighetsprov skulle utformas och testas på två lärosäten, 
Linneuniversitetet och Jönköping University. 
Dessa tester är nu avklarade och resultatet av dessa har resulterat i följande: 
Skolvärlden.se skriver i en artikel (2017) på sin hemsida att det nu är klart att Jönköping 
University kommer att permanent använda lämplighetsprov i form av en 
antagningsintervju samt en skriftlig uppgift. ”På sikt skulle det kunna bidra till att höja 
kvaliteten på lärarutbildningen”, säger Fausto Callegari, utvecklingsledare vid 
Jönköping University.  
 
Men det är inte enbart högskolor som vill se ett lämplighetsprov, även lärarstudenterna 
själva är positiva till ett lämplighetsprov, något som en rapport från 2016 av Lärarnas 
Riksförbund visar där över tusen studenter tillfrågades. 
Studenterna fick svara på påståendet att för att antas till lärarutbildningen bör alla 
sökande, utöver att uppfylla övriga behörighetskrav, genomgå en särskild 
lämplighetsbedömning för yrket med minst godkänt resultat. En stor majoritet (87 
procent) av de tillfrågade studenterna instämmer helt eller delvis i påståendet. Stödet för 
lämplighetsbedömning var särskilt stort bland grundlärarstudenterna men ingen av de 
övriga examina avviker från den generellt positiva uppfattningen.  
(Lärarnas Riksförbund 2016) 
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Förutom att den sökande skickar in sitt slutbetyg eller resultat från högskoleprov skriver 
Jönköping University (2017) om hur proceduren ser ut och varför de har infört den: 
Antagningsprovet är obligatoriskt och består av en intervju och en skriftlig 
reflektionsuppgift som genomförs på plats i Jönköping. […] Vi har valt att införa det 
som en viktig del i vår ständiga strävan att vara en lärarutbildning av hög kvalitet, med 
höga ambitioner och med höga förväntningar på våra blivande studenter.[…]..Hur vi 
uppfattar och bedömer din motivation för ämneslärarstudierna och för yrket, din 
förmåga till självreflektion samt din kommunikativa och interaktiva förmåga. 
Antagningsprovet innebär samtidigt att du själv på olika sätt ges möjlighet att fundera 
över ditt tänkta studie- och yrkesval. (Jönköping University 2017) 
 
7.2.4 Vem som blir idrottslärare och varför 
Om vi ska utgå från vad intervjupersonerna svarade är bilden ganska klar om vem som 
blir idrottslärare. Allt ifrån social kompetens, ledarskap, organisatör med bultande 
idrottshjärta var egenskaper som nämndes. Den person som klarar av att stå inför en 
klass, få alla att lyssna engagerat, ta till sig syfte och instruktion och sen utföra det hela 
med glädje, den personen ska bli idrottslärare. Bestämda sorters sociala egenskaper, 
åsikter och värderingar påvisar bestämda livsstilar och grupper menar Bourdieu (1982).  
Jämfört med ämneslärare i svenska, matematik eller språk har inte dessa lärare samma 
egenskaper som idrottslärarna och skulle därför inte klara av idrottsämnet lika bra. Det 
är intervjupersonernas uppfattning som även får stöd av Bourdieus teori om en grupps, i 
detta fall idrottslärarna, naturliga egenskaper.  
 
Skolverket visar på sin webbplats gymnasieinfo.se vilka förmågor som krävs för att bli 
idrottslärare kontra ämneslärare. De viktigaste förmågorna som en idrottslärare bör ha 
eller utveckla är organisationsförmåga, pedagogisk förmåga, rörlighet och vara 
uppmärksam. 
Förmågor som kan vara bra att ha eller utveckla för ämneslärare är kommunikativ, 
organisationsförmåga, pedagogisk förmåga, social förmåga och att vara stresstålig. 
 
Skolverket anger den sociala förmågan men menar att det är viktigare att ämnesläraren 
besitter den förmågan än en idrottslärare som istället bör ha fysiska förutsättningar för 
idrott och friluftsliv samt att det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för andra. 
Resultatet och analysen visar att det behövs ett lämplighetsprov för lärarutbildningen, 
något som vissa lärosäten, Jönköping University, har diskuterat och testat. Men 
resultatet visar också att det skulle behövas ett lämplighetsprov för blivande 
idrottslärare, beroende på hur det nuvarande provet är utformat även kunna applicera 
detta på idrottslärarutbildningen. Resultatet visar också att det anses att en idrottslärare 
bör besitta sociala egenskaper för att kunna skapa relationer och trygghet för eleverna. 
Till och med att det är viktigare att en idrottslärare måste ha den sociala förmågan än en 
ämneslärare, precis som resultatdelen i denna studie påvisar. Intervjukällornas 
resonemang om vikten av ett lämplighetsprov och sociala förmågan som idrottslärare 
pekar på symbolisk kapital. När sociala grupper identifierar något som värdefullt 
tilldelas det ett värde vilket blir gruppens övertygelse, Broady (1991). Effekten av ett 
lämplighetsprov skulle troligen leda till att vi kan säkra kvalitén på kommande 
ansökningar utifrån ett socialt kapital. Om det anses vara nödvändigt med att testa 
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blivande lärares sociala förmågor så borde det vara viktigt att även testa blivande 
idrottslärares sociala förmågor. Jag ser även vikten av ett lämplighetsprov för att kunna 
säkerställa den didaktiska förmågan i och med att en av faktorerna som påverkar 
undervisningen är förmågan att kunna skapa relationer och bygga förtroende.  
 
Precis som intervjupersonerna nämner bör en idrottslärare vara strukturerad och besitta 
ledaregenskaper. Har inte idrottsläraren det blir det lätt kaos där redskap, bollar och 
annat material kan flyga runt i idrottshallen. Även idrottshallen som lektionssal kräver 
med tanke på sin storlek och ofta höga ljudnivå en stresstålighet för att lektionen ska 
kunna genomföras så strukturerat som möjligt. I en vanlig, betydligt mindre, lektionssal 
har läraren en bättre överskådlig sikt över eleverna och vad som händer och sker. 
Givetvis kräver även en vanlig lektionssal en stresstålighet hos läraren men att just den 
förmågan inte finns med på listan för idrottslärare är som sagt märkligt. Jag hoppas att 
mina resultat kan bidra till en fortsatt diskussion om att forma ett lämplighetsprov för 
blivande idrottslärare. Dels för att hjälpa blivande lärarstudenter att hamna på rätt 
inriktning och få ut maximalt av sin utbildning och framför allt för att våra elever ska 
kunna få dem bästa förutsättningarna att känna glädje inför idrottsämnet som i sin tur 
förhoppningsvis leder till att fler elever börjar motionera på ett eller annat sätt även på 
fritiden för ett hälsosammare liv. För detta krävs att dessa elever får hjälp av rätt person 
på rätt plats.  
 
Den viktigaste slutsatsen för denna studie är att det krävs specifika sociala egenskaper, 
egenskaper som utgör en kår utav människor som besitter högt socialt kapital. 
Intervjupersonerna ser ovan resonemang som något självklart och som de tar för givet, 
något som Bourdieu (1991) förklarar som en specifik egenskap sett ur en grupps 
symboliska kapital. Intervjupersonernas svar är tydliga, den som blir idrottslärare är inte 
vem som helst. 
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8. Förslag till fortsatt forskning 
Det finns flera möjliga områden som denna studie kanske kunde vidareutvecklas i och 
därför kommer kapitlet att dela in dessa områden i fyra delar där varje område kommer 
att presenteras. 
 
Det första området skulle ur ett europeiskt perspektiv kunna vara en jämförelse av olika 
europeiska länders skolors idrottslärare om det går att se ett samband mellan deras 
idrottslärare. Vad finns det för likheter utifrån hur dessa skolor ser på ämnet idrott och 
om det rent av kanske finns ett europeiskt lämplighetsprov? Eller är lärarutbildningen 
och vilka som väljer idrott densamma som i Sverige?  
 
Ett andra område skulle kunna vara att följa dessa studenter som idag har genomgått 
lämplighetsprovet när dessa ska ut i arbetslivet. Detta för att se om och hur 
lämplighetsprovet har påverkat studenterna både som person och som lärare. Arbetar 
dessa handplockade lärare annorlunda än de lärare som inte har genomgått ett 
lämplighetsprov?  
 
Som tredje område skulle det vara oerhört intressant att jämföra mellan olika kommuner 
eller till och med dela in Sverige i tre regioner, syd, mellan och norr med samma 
problemformulering som denna studie. Kan en idrottslärare i norr ha ett helt annat 
socialt kapital än en idrottslärare i Mellansverige och hur påverkar det undervisningen? 
 
Det fjärde och sista området skulle kunna vara att det finns skillnader i själva kulturella 
kapitalet? Idrottslärare med utländsk bakgrund kanske har helt andra egenskaper eller 
har vi idrottslärare samma symboliska kapital oavsett härkomst? Om det skulle finnas 
olika slags kulturella kapital kanske det även går att undersöka om det kan finnas ett 
religiöst kapital och hur det påverkar idrotten som ämne och hur idrottslärare med just 
det kapitalet tar sig an uppgiften? 
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Bilaga 1, Intervjufrågor 

1.Vad gjorde att du bestämde dig för att just bli idrottslärare? 

2.Finns det ett samband med vilka som väljer att bli idrottsläraren utifrån hur man är 
som person, vilka livserfarenheter man har, vilket tankesätt som styr eller vad man har 
för intressen?  

3.Vad tror du att det krävs för att bli idrottslärare?, Vad utmärker en idrottslärare och 
vilka egenskaper behövs? Är det nödvändigt att ha dessa eller kan vem som helst bli 
idrottslärare? 

4. Brandmän och poliser gör lämplighetsprov eftersom det kräver vissa sociala och 
fysiska färdigheter, skulle ett liknande prov finnas för idrottslärarutbildningen? 

Vad skulle ett sådant prov innebära för sökande, skolan/eleverna och ämnet idrott? 

5. Vem blir idrottslärare och varför? 

 

Bakgrund inom skolan med antal yrkesverksamma år, ålder, undervisningsämnen samt 
när och var läraren utbildade sig och vilka årskurser han eller hon undervisar i. 
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Bilaga 2, Brev till informanter 

 
Hej .., 

Björn Stråby heter jag och är i full färd med att färdigställa ett examensarbete inom 
idrott och hälsa och behöver din hjälp med att komma vidare i mitt arbete! 

Idrott och Hälsa är ett hett ämne både i våra skolor och i media där utmaningen är att få 
eleverna att röra på sig mer. I kombination med att det råder lärarbrist i landet och att 
det i sin tur saknas idrottslärare handlar mitt examensarbete om vem som blir 
idrottslärare och varför. 

I min studie har jag valt att intervjua idrottslärare om hur de ser på sitt yrke, vad som 
gjorde att just de valde idrott som inriktning samt vad som är viktigt för att 
bli idrottslärare. Intervjun kommer ta ca 30-45 min och kommer genomföras på ett 
smidigt sätt samt på en tid som givetvis passar dig bra. 

Svaren kommer sen att utgöra resultatet för mitt examensarbete där jag ska försöka se 
vilka likheter som finns mellan idrottslärare utifrån filosofens Pierre Bourdieus 
teoretiska teori om ett symboliskt kapital.  

Din identitet kommer att hållas konfidentiell, inga fiktiva namn på personer eller skolor 
kommer att röjas. Dock kommer studien att bli en offentlig handling i sann forskaranda 
för att kommande forskare ska kunna ta del av materialet med chans för vidare 
forskning.  

Givetvis har jag kollat med din rektor, rektorns namn, och fått ok på att kontakta dig 
och det är självklart valfritt att delta och jag undrar därför om du har möjligt att hjälpa 
mig? 

Med vänliga hälsningar 

Björn Stråby 
Bjorn.straby@hotmail.com 
xxxx xx xx 

Handledare: 

Elisabeth Björklund 

Elisabeth.bjorklund @ hig.se 

 


