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Abstrakt
Det övergripande syftet med studien var att undersöka examinerade
idrottspedagogers vid Umeå universitet nuvarande arbete/arbetsupp
gifter och dess relevans i förhållande till den för idrottspedagogutbildningen tänkta arbetsmarknaden. Rapporten inleds med en kort
historisk tillbakablick där utvecklingen av Idrottspedagoglinjen
beskrivs. Utbildningen böljade med enstaka kurser i Idrottspedagogik
som genomfördes from höstterminen 1977. Idrottspedagoglinjen
startade höstterminen 1985. Studien genomfördes med postenkät till
samtliga examinerade idrottspedagoger. Svarsprocenten var drygt 90
procent. Resultatet visar bl a att 75 procent hade arbete/anställning i
någon form, 12% studerade, drygt 3% var föräldralediga, 1% full
gjorde sin värnplikt samt att knappt 9% var arbetslösa. De flesta
idrottspedagoger är anställda inom kommunal sektor, i olika idrottsorganisationer, i privat och slutligen statlig sektor i nämnd ordning.
Förhållandevis få tjänstgör inom Landsting och organisationer
utanför idrotten. Män tenderar i större utsträckning att uppfatta sina
arbetsuppgifter som relevanta i jämförelse med kvinnor. Vidare kan
utläsas att något större andel kvinnor har arbetsuppgifter utanför
områden som normalt betraktas som avsedda för genomgången
utbildning men där utbildningen ändå bedömts ha stor betydelse för
denna typ av arbetsuppgifter (Ej självklara). 76% bedömde sina
uppgifter som Relevanta medan 12% tillhörde gruppen Ej självklara
samt 12% gruppen med Ej relevanta arbetsuppgifter.
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INLEDNING
Utbildningar inom idrott har bedrivits vid pedagogiska institutionen
vid Umeå universitet i form av enstaka kurser i idrottspedagogik med
start redan höstterminen 1977. Tre 20 poängskurser på A-nivå
genomfördes. Erfarenheter från denna typ av idrottsutbildning till
sammans med den idrottspedagogiska forskningen gjorde att
institutionen utvecklade fortsättningskurser inom idrottspedagogik på
både B- och C-nivå. Även kurser med s k halvfart, distanskurser,
utvecklades och genomfördes. Studerandetillströmningen till kurser
na har allt sedan den tiden varit jämn och intresset stort för denna
typ av idrottsutbildning på universitetsnivå.
Innehållet i kurserna baserades på de ordinära pedagogikkurserna,
dvs processerna fostran, utbildning och undervisning. Idrottsprofilen
erhölls genom en fokusering på fysisk fostran, utbildning och under
visning i första hand inom den frivilliga idrottsrörelsen. Skolans
idrottsämne och den samhälleliga och privata hälso- och friskvårdssektom var andra områden som penetrerades inom utbildningen.
Pedagogiska institutionen tillsammans med den dåvarande regions
styrelsen gjorde också regelbundna reflexioner kring erfarenheterna
av de genomförda kurserna.
Det tilltagande intresset från de studerandes sida gjorde att det
successivt växte fram tankar om en längre sammanhållen utbildning
inom det idrottspedagogiska området. På förslag av pedagogiska
institutionen och med stöd av regionsstyrelsen inrättades en lokal
utbildningslinje omfattande 100 poäng. De första studerande antogs
med höijan höstterminen 1985. Totalt ca 700 studerande, varav ca
250 förstahandsintressenter, från hela landet sökte till de 30
platserna. Den linje som var tänkt att i första hand fungera med
lokalt rekryteringsunderlag blev riksrekryterande. Sedemera visade
sig att linjen även fortsättningsvis kom att attrahera studerande från
hela landet även om studenter från norra regionen idag utgör en
något större andel.
Genom en bred basutbildning i såväl pedagogik som företagsekonomi
samt den valfrihet bland övriga kurser som linjen omfattade erhöll de
blivande idrottspedagogerna den helhetssyn som kännetecknar
utbildningen. Genomgången Idrottspedagoglinje innebar också att den
studerande som valde att komplettera med ytterligare 20 poäng i
något ämne och som på så sätt kom upp i totalt 120 poäng, var
behörig att söka till forskarutbildning i pedagogik, eftersom studier
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motsvarande C-behörighet i idrottspedagogik (60 poäng inkluderade
uppsats 10 poäng), ingick i linjen.
Vad beträffar arbetsmarknaden bedömdes de utexaminerade idrottspedagogema vara väl rustade för att finna konstruktiva lösningar på
olika aktuella och framtida problem inom både privat och offentlig
sektor. Linjen var därmed ffamtidsinriktad för arbeten som distriktsoch förbundskonsulent eller kvalificerad administratör och andra le
dande befattningar inom idrottsrörelsen, inom landstingens ffiskvårdssektioner, kommunernas fritidsavdelningar och företagens
fntids-/friskvårdsavdelningar.
Idrottspedagoglinjen utvecklades hela tiden, i så måtto att lärare,
studenter och administratörer ständigt deltog i ett förnyelse- och för
ändringsarbete med både kursplaner och utbildningsbeskrivningar.
Den pionjärgrupp som antogs höstterminen 1985 (H85) deltog t ex
mycket intensivt i det dagliga arbetet med utvecklingen av linjen. De
arbetade också fackligt aktivt vilket bl a resulterade i att idrottspedagogema erhöll en egen avdelning inom ett av de större centrala
fackförbunden.
Alltefter utvecklingsarbetet fortskred uppstod behovet av ett utökat
samarbete med den medicinska fakulteten som hade god kompetens
inom det idrottsmedicinska området. Vårterminen 1989, när grupp
H85, utexaminerats genomfördes den första kursen, Idrottsmedicin
för idrottspedagoger, 20 poäng, med stöd av medel från Centrum för
Idrottsforskning. Det innebar i praktiken att snart sagt alla som
fullföljt Idrottspedagoglinjen, 100 poäng, valde att genomföra den nya
kursen i idrottsmedicin. Därigenom kunde 28 studenter erhålla
landets första Fil kand examen på idrottspedagoglinjen.
På detta sätt och med fortsatt intresse från både studerande, lärare
samt institutionsstyrelse och universitetsledning fortsatte arbetet
med utbildning och forskning inom idrottsområdet. I Verksamhets
planering 1986/87 för pedagogiska institutionen, daterad 1986-10-10,
och antagen av institutionsstyrelsen finns bl a följande skrivet:
Den lokalt inrättade idrottspedagoglinjen möter alltfort ett positivt
gensvar. Av ca 200 förstahandssökanden innevarande år gjordes ett
överintag så att det idag finns 33 registrerade nybörjare på linjen
varav 16 år studerande med hemort utanför norra regionen.

Ytterligare indikator på det genuina intresset för idrottspedagoglinjen
är det faktum att antalet avhopp från linjen varit och fortfarande är
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mycket begränsat (se tabell 1, sid 10).
Likaså utvecklades en allt intensivare seminarieverksamhet med
olika idrottsämnen som studieobjekt, ofta som ett tvärvetenskapligt
samarbete över både institutions- och fakultetsgränser. Här avses
både rena gästföreläsningar men även olika forskningsseminarier där
aktuella idrottsprojekt ventilerades (bilaga 1). Institutionens egna
idrottsforskning började också utvecklas och få en allt större dignitet.
Den första internationella stipendiaten med idrotten som studie
område vid något av Umeå universitets dåvarande partneruniversitet
inträffade under läsåret 1987/88, då en av idrottspedagogerna som
tillhörde grupp H85, studerade idrottsämnen vid York University,
Ontario i Canada. De första doktorsavhandlingarna med idrottslig
fokus framlades av Wester-Wedman (1988) och Olofsson (1989).
Umeå universitet, rektorsämbetet inrättade våren 1987 en speciell
arbetsgrupp för idrottsfrågor som en markering på och profilering
kring idrott. Den gruppen hade det övergripande ansvaret för alla
idrottsfrågor inom universitetets ansvarsområde. Här avses, förutom
idrottsutbildning/forskning, även andra områden t ex det alltmer
tilltagande intresset från studenter att bedriva universitetsstudier
parallellt med en aktiv elitidrottskarriär. Regering, med utbildnings
departementet som huvudansvarig för universitets- och högskole
utbildning/forskning, visade starkt intresse och engagemang och
tillsatte 1987 en särskild utredning kring frågor om utbildning och
forskning inom fysiskt fostran och idrott. Som en konsekvens av
denna utredning tillskrevs och besöktes olika universitet och hög
skolor med dokumenterat intresse för utbildning och forskning inom
idrottsområdet.
I ett protokoll, daterat 1987-09-03, från Arbetsgruppen för idrotts
frågor, med Ingemar Eriksson som ordförande, framgår att:
Arbetsgruppens svar på Lars Liljegrens skrivelse angående resurser
for utbildning och forskning inom området fysisk, fostran och idrott
skall vara utbildningsdepartementet tillhanda den 14 september
1987.

Bara några dagar senare, 1987-09-21, besökte den s k enmans
utredaren, planeringschefen, Lars Liljegren, Umeå. Vid besöket pre
senterades Umeå universitets pågående och planerade idrottsutbildningar och forskningsprojekt samt gällande villkor, behov och
önskemål för framtiden. De gynnsamma omständigheter både lokal-
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mässigt men framfor allt med det idrottsvetenskapliga forskningsoch utbildningsklimat över fakultetsgränser var starkt bidragande
orsak till att Lars Liljegren i sin promemoria inför SOU 1987:70
föreslog att utökade resurser inom idrottsutbildningarna skulle
tilldelas Umeå universitet.
Även dåvarande statsrådet, Ulf Lönnqvist besökte Umeå månaden
efter, närmare bestämt den 23 oktober 1987. Umeå universitet kom
därmed att framstå som ett, ur regeringens perspektiv, attraktivt
utbildnings- och forskningsuniversitet för idrotten och därtill hörande
områden. I betänkandet (SOU 1987:70) daterat, 1987-11-13, tydlig
görs detta med följande citat:
Mina förslag .... syftar till att skapa bättre klarhet i
lokaliseringsfrågan, ge olika orter profiler i inledningsskedet samt
möjlighet för flera orter att senare få en allt tyngre position i det
totala systemet för idrottens forskning och utbildning (s 8).
Vid universitetet i Umeå bör goda möjligheter finnas att senare
utvärdera den planerade utbildningen Idrottspedagogik med
medicin, 120 poäng. Jag koppas att man där vid planeringen av de
nya kurserna också tar hänsyn till idrottsrörelsens senaste egna
diskussion om innehållet, så som den tar sig uttryck i de
arbetspapper som jag har haft tillgång till i utredningsarbetet (s 39).

I samma betänkande redovisas de förslag som lämnas om idrottens
högre utbildning:
En diskussion om hur högskoleutbildningen Idrott 120 poäng kan
konstrueras i sina detaljer bör snarast starta, i samverkan mellan
samhällets organ och idrottsrörelsen........ Frågan om en ny
högskoleutbildning Idrott 120 poäng bör förutsättningslöst prövas (s
40).
Aktuella orter är t ex Stockholm, Umeå, Göteborg och Linköping,
där bl a pedagogiska och medicinska forskningsresurser finns som
kan ge den nya linjen nödvändig forskningsanknytning (s 41).

I betänkandet framgår också utredarens syn på de pågående idrottsutbildningama som tillräckliga för att bygga upp den nya linjen (s 41).
Senare samma höst presenterades också det regeringsförslag där
Umeå universitet föreslogs få tilldelning i form av två professurer, en
med idrottspedagogisk inriktning och en inom idrottsmedicin.
Utbildningsdepartementet bedömde därmed att Umeå universitet
befunnits vara lämpligt, i bemärkelsen att förutsättningarna fanns för
ett framgångsrikt och fruktbart arbete både inom forskning och
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utbildning med idrotten som fokus.
I den regeringsproposition, som sedan lades fram i början av januari
1988, fanns fyra idrottsprofessurer föreslagna, varav två till Umeå
universitet, en till Stockholms universitet (Historia, särskilt idrottshistoria) och den fjärde till Linköpings universitet (Skadeförebyggande idrottsmedicin). För Umeås del inrättades en professur i
idrottsmedicin och en idrottspedagogik från 1989-01-01. Ronny
Lorentzon utsågs av regeringen till den förstnämnda medan den
andra tillsattes med Martin Johansson som vikarie från och med 1
april 1989. Martin Johansson utsågs senare, 1991-12-01 till professor i
pedagogik, särskilt idrottspedagogik.
Från och med höstterminen 1990 utökades idrottspedagoglinjen till
att omfatta 120 poäng (Linjenämndens för AES-sektom beslut 199003-28, återremitterades för kompletterande uppgifter om övergångs
bestämmelser varvid slutgiltigt beslut togs 1990-05-29). Basen för
utbildningen var fortsatt beteendevetenskaplig men företagsekonomi
och idrottsmedicin hade också stor del av utbildningen. Sista terminen
inom linjen bestod av val bland fem olika från linjen fristående
kurser. Möjligheter erbjöds, för de som redan påbörjat den äldre
linjen omfattande 2,5 års studier, att övergå till den nya' linjen och
därmed kunna avlägga Fil kand examen innehållande 20 poäng i
idrottsmedicin.
Idrottspedagoglinjen omfattade således tre års heltidsstudier och gavs
från och med läsåret 1990/91 i form av en lokalt, av Linjenämnden
för AES-sektom vid Umeå universitet, inrättad linje. Genomgången
idrottspedagoglinje gav därmed automatisk behörighet att söka till
forskarutbildning i pedagogik.
Idag, 1996, har linjen i och med den nya utbildningsreformen (1993)
omdöpts till Idrottspedagogprogrammet (IP), i paritet med övriga pro
gram. Basinnehållet är fortfarande likvärdigt men den stora
skillnaden består i den allt större valfriheten som studenterna
erbjuds i och med den senaste reformen. Nytt ämnesinnehåll som
stor del av studenterna inom IP-programmet visat sig välja är Kost
och Idrott/Kostkunskap som arrangeras av och med institutionen för
kostvetenskap.
Vidare finns sedan några år tillbaka, dels möjlighet att avlägga
Kandidatexamen omfattande 120 poäng, dels studera ytterligare 40
poäng och således bygga på IP-programmet till att omfatta 160 poäng
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och därmed erhålla Magisterexamen med inriktning mot idrottspedagogik. Inom Kandidatexamen ingår att studenten på IP-programmet skriver en 10-poängsuppsats på C-nivå (60 poängsnivå) och
inom Magisterexamen en uppsats på D-nivå (80 poäng inom idrottspedagogik). Erfarenheterna hittills har visat att ca 25 procent av IPstudenter väljer att studera vidare och erhålla kompetens mot
svarande 4 års heltidsstudier, dvs avlägger Magisterexamen.

Problemorientering
Med denna historiska inledning som bakgrund ter det sig naturligt att
säga några ord om den arbetsmarknad och de arbetsuppgifter som de
utexaminerade idrottspedagogema ställs inför.
Idrottspedagogutbildningen är tänkt att i första hand vara teoretisk i
den bemärkelsen att de studerande inskolas i ett vetenskaplig sätt
att tänka och agera utifrån. Men samtidigt innebär detta t ex att
steget från utbildningen till att tillämpa vetenskaplig tanke och
metod inte får bli övermäktig för den blivande idrottspedagogen.
Förändrings- och utvecklingsarbetet inom idrotten och inom fritidsoch friskvårdssektorn kräver personer som har kunskaper om hur
arbetsformer och hur samspel mellan olika befattningar och nivåer
påverkar arbetsklimat och resultat. Det är därmed t ex speciellt
viktigt att kunna agera på ett ur vetenskaplig synpunkt adekvat sätt.
Jag tänker då närmast på att arbeta systematiskt i bemärkelsen att
arbetssättet blir strategiskt riktigt och grundat på problemidenti
fieringar och genomtänkta analyser.
Att kunna identifiera relevanta problem inom aktuellt verksamhets
område och att kunna föreslå adekvata lösningar och att även kunna
genomföra någon viss aktivitet antingen själv eller aktivt medverka
till att lämpad(e) person(er) driver de olika åtgärdsförslag som fram
kommer, blir exempel på centrala områden ur idrottspedagogens
verklighet.
Vidare är det viktigt att inneha kompetens att ta ansvar för
planering, genomförande och utvärdering av olika utbildnings
satsningar på sin arbetsplats oavsett det är inom idrottsrörelsen,
näringslivet, organisationen eller förvaltningen. Idrottspedagogföreningens medlemmar uttrycker sin kompetens på egen hemsida
på Internet:
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Vi kan identifiera problemen, planera for förändring, genomfora
utvecklingsprocessen och utvärdera hela arbetet. Detta kan vi göra
inte bara inom idrott och motion utan även inom andra branscher
privata såväl som offentliga (http://www.ts.umu.se/~ipf/).

Vi bör också betrakta idrottspedagogen som en drivande kraft, bland
övriga, bakom det forändrings- och utvecklingarbete som gör att
idrottsrörelsen utvecklas i den riktning som samhälleliga instanser
kan ställa upp på. Jag tänker då särskilt på etik och moralfrågor,
drogproblematik inklusive doping i alla dess former, tidig speciali
sering etc.
Utifrån dessa olika tankar kring idrottspedagogutbildningen, dess mål
och utbildningsinnehåll, upplever både lärare och studenter ett
egenintresse att försöka studera den arbetsmarknad och de möjliga
arbetsfält som en idrottspedagog verkar eller kan verka inom. Det är
säkert inte bara utbildningsarrangörers utan även samhällets mål att
se till att de olika utbildningssatsningar, som görs, vilar på god grund
så till vida att de som genomgår olika progam på universitet och hög
skola har en rimlig möjlighet att få ett arbete som står i någorlunda
paritet med den förberedelse som en universitetsexamen ändå utgör.
Denna studie är därmed också ett led i den strävan att försöka
kartlägga den arbetsmarknad som idrottspedagogutbildningen ytterst
strävar att utbilda för. Undersökningen riktar in sig på att granska de
olika tjänstesektorer där idrottspedagoger idag finns, vilken typ av
arbetsuppgifter de har samt något om det fackliga intresset. Vidare
avses att försöka fånga idrottspedagogens retroaktiva syn på utbild
ningen i stort.
I nästa avsnitt redovisas granskning av några svenska studier, med
huvudsaklig inriktning mot beteendevetenskap och där temat varit
att försöka klarlägga, i vilken utsträckning och inom vilka områden
examinerade studenter arbetar.

Tidigare studier
Bjelvenstedt & Hedenfelt (1996) visade utifrån en studie av exami
nerade studenter från Linjen för personal- och arbetslivsfrågor (Plinjen) åren 1990 - 1992 från Umeå, Örebro, Stockholm och Lund, att
48% hade arbete inom relevant P-område, 31% utanför P-området,
dvs totalt 79% var yrkesverksammina. Arbetslösheten låg på 8,1%

7

medan 1,4% studerade medan övriga klassades inom kategori: Axmat.
Vid en undersökning där studenter vid IP-utbildningen, utfrågades
om sin uppfattning om framtida verksamhetsområden och arbets
uppgifter framkom bl a att tankarna om arbetsmarknad kretsade
kring ett ganska begränsat antal områden till skillnad från t ex
studenter från P-linjen, som också den har beteendevetenskaplig
tyngdpunkt. P-studerande förväntade sig en arbetsmarknad som inte
var lika klart definierad och utstakad som IP-studentema förväntade
sig möta (Allergren, 1995).
En undersökning av de som avlagt minst 80 poäng på P-linjen vid
Högskolan i Växjö besvarade enkät med frågor om utbildning, arbete
och sysselsättning (Bonaunet & Maspers, 1996). Därvid framkom att
73% hade arbete medan 27% var arbetslösa. Huruvida gruppen
arbetslösa studerade, var föräldralediga eller var förmål för exempel
vis arbetsmarknadspolitiska åtgärder framgår inte.
Vid granskning av de studier som tidgare gjorts och koncentrerats på
målgruppen idrottspedagoger, framkom t ex att 21 av de 46 som
besvarat enkät (Blid, 1989) var sysselsatta inom idrottsföreningar
som bla konsulenter, inom specialdistriktsförbund och inom
kommuner. Samtliga dessa 21 personer hade arbeten som mot
svarade idrottspedagogtjänst enligt författaren. I undersökningsgrupppen ingick de förhållandevis få personer som utexaminerats
från Umeå universitet och Högskolan i Halmstad.
Vid en senare enkätstudie, som utfördes som ett studentarbete inom
ramen för en av idrottspedagoglinjens kurser, Praktikprojekt, an
vände sig Molander (1991) av en indelning i sex olika sysselsättnings
områden, utifrån angiven tjänstetitel, för examinerade idrottspedager
från Umeå universitet. Till den första kategorin, idrottspedagog,
kodades 23 personer. Övriga områden var Barn & ungdomsverk
samhet: 10 personer, idrottslärare: 5, studerande: 8, arbetslösa: 3
samt kategori övriga: 7 personer.
Bergdahl & Mattila (1993) genomförde en enkätstudie där samtliga
utexaminerade idrottspedagoger, totalt 136, erhöll frågor kring
arbete, sysselsättning, löner, facktillhörighet etc. Av de 123 som
besvarade enkäten visade sig att de som hade arbeten, klassade som
idrottspedagog, hade högre genomsnittslön jämfört med övriga. 8,1
procent av de som besvarat enkäten var öppet arbetslösa, 14 procent
studerade vidare efter examen medan övriga hade arbete/anställning
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(67%) i någon form.
De tre sistnämnda studierna ovan är bl a resultat av det intresse att
följa upp idrottspedagogernas arbete/sysselsättning och arbetsupp
gifter, som ledningsgruppen för IP-utbildningen tillsammans med
studenter vid Umeå universitet, kommit överens om. Målet är att
genomföra regelbundna uppföljningar tillsvidare vart tredje år.

SYFTE
•
•
•

Att granska examinerade idrottspedagogers vid Umeå universitet
nuvarande arbete/arbetsuppgifter.
Att försöka belysa arbetsuppgifternas relevans i förhållande till
utbildningsbeskrivning och tänkt arbetsmarknad.
Att kartlägga prefererad fort/vidareutbildning bland idrottspedagoger.

METOD
Enkät
Undersökningen genomfördes i form av postenkät till samtliga
examinerade idrottspedagoger, som påbörjat idrottspedagoglinjen
1985 - 1992 och avslutat IP-linjen vid Umeå universitet under åren
1988 - 1995. Vid enkäten, utsänd i början på höstterminen 1995,
användes adresser som erhölls via register på länsstyrelsen över
aktuella mantalskrivnings orter. Svarsfrekvensen efter en på
minnelse var 196 personer vilket innebär att de 19, som ej besvarade
enkäten, utgör knappt 10 procent. Respondenterna garanterades full
anonymitet i den bemärkelsen att resultatet utlovades att inte vara
individrelaterat och ingen skulle kunna identifieras i någon specifik
fråga. I kuvert med enkäten fanns också en påminnelse om det
stundande 10-årsjubileet för idrottspedagoger som genomfördes vid
Umeå universitet den 13 -14 oktober 1995.
Enkäten grundade sig på frågor om traditionella bakgrundsvariabler
såsom kön, ålder och civilstånd. Vidare nuvarande sysselsättning och
i förekommande fall verksamhetsområde, omfattning, arbetsgivare
och tjänstetitel. I en uppgift uppmanades idrottspedagogema att:

Ange de arbetsuppgifter, som du huvudsakligen sysslar med i ditt
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nuvarande arbete! Försök att beskriva i termer av exempelvis: admi
nistrativa, rådgivande, informerande, utbildande, trånande, säljande
etc. I en annan uppgift skattades uppfattning av Mina arbetsuppgifter
på nio skalor med adjektivpar i motsatsställning.
Respondentema fick också ta ställning till två olika påståenden, dels
Med kännedom om vad jag nu vet om Idrottspedagoglinjen, skulle
mitt val bli detsamma om jag idag skulle stå inför val av utbildning
dels: Med kännedom om vad jag nu vet om arbetsliv och
arbetsmarknad, skulle mitt val bli detsamma om jag idag skulle stå
inför val av utbildning Den förstnämnda uppgiften användes vid en
tidigare studie (Berdahl & Mattila, 1993) och vissa idrottspedagoger,
grupp H85-H89, hade därmed svarat på frågan tidigare.
Undersökningsgrupp
Målgruppen för studien är samtliga idrottspedagoger som genomgått
idrottspedagoglinjen med start höstterminen 1988 till och med de som
påbörjade utbildningen höstterminen 1995. Detta innebär att de första
examinerades från linjen januari 1988 (100 - poängsexamen) och de
sista vårterminen 1995 (120 - poängsexamen). Antalet studerande
som påböijade Idrottspedagoglinjen (N = 259) framgår av tabell 1. De
215 studerande som fullföljt utbildningen benämnes aktuell grupp. De
44 studerande (17%), som av olika skäl avbrutit utbildningslinjen,
ingår därmed inte i aktuell grupp som erhöll enkät.
Tabell 1. Totalgruppen (N) fördelad på begynnelsetermin, och uppdelad på,
antal avbrott, aktuell
--- -- grupp, bortfall och undersökningsgrupp.
«v*

■

Begynnelse
termin Ex år
H85
H86
H87
H88
H89
H90
H91
H92

(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)

Totalt

N

41
32
31
30
30
33
31
31
259

Avbrott
män kv
2
5
3
2
4
3
1
3

5
0
3
1
4
4
2
2

23 21

Aktuell grp
män kv

Bortfall
män kv

Enkätsvar (n)
män kv

16
15
7
17
10
9
18
14

4
3
4
0
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0
1
0

14
9
14
10
11
16
9
11

109 106

15

4

94 102

18
12
18
10
12
17
10
12

15
14
6
17
10
9
17
14

Bortfallet är, som framgår av tabellen ovan, 19 personer (9.7%).
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Vidare är bortfallet större bland män jämfört med kvinnor (Chi-20bs =
6,65; p < .05). Av de 44 som avbrutit utbildningen hade 12 studerande
10-20 godkända poäng inom idrottspedagogproglinjen, sex hade 41-60
poäng, tre hade 61-80 poäng och två hade 81-90 poäng vid avbrottstillfallet. Med undersökningsgrupp avses i fortsättningen de 196
personer (n) som besvarat enkäten.

RESULTAT
Resultatredovisningen inleds med sammanfattande uppgifter om nu
varande sysselsättning. Dessa kommer sedan att närmare granskas
och uppdelas i olika undergrupper såsom kön, tjänstesektor, an
ställningens omfattning och arbetsuppgifternas karaktär.
Den operationella definitionen av vad som i detta sammanhang avses
med Arbetsuppgifternas relevans (sid 14) utgör underlag såväl vid
redovisning av idrottspedagogers arbetsuppgifter, som vid beskrivning
av de tjänstesektorer som idrottspedagoger verkar inom. Vidare
definieras Decideringsgrad (sid 18) som den säkerhet som de exa
minerade en gång valde aktuell utbildningslinje. Dessutom redovisas
fortbildningsbehov samt avslutningsvis fackligt intresse bland idrotts
pedagoger, dokumenterat genom angiven facklig anslutning.

Nuvarande sysselsättning
Av tidigare redovisning (tabell 1) framgår att 196 examinerade idrotts
pedagoger besvarade enkät samt att bortfallet var 19 personer - 9.7%.
Tabell 2 visar procentuell fördelning på aktuell sysselsättning vid
undersökningstillfället för undersökningsgruppen.
Tabell 2. Undersökningsgruppens nuvarande sysselsättning. Pro________ centuell fördelning på män, kvinnor och totalt (npbs = 196).
Män

Kvinnor

Totalt

Arbete/anställning
Studerande
Arbetslösa
Föräldraledig/arbetslös
Vämpliktstjänst

78.7
10.6
7.4
1.1
2.1

71.6
12.7
9.8
5.9
0.0

75.0
11.7
8.7
3.6
1.0

Totalt

100

100

100%

Av tabellen framgår att 75 procent hade arbete/anställning i någon
ll

form. Övriga fördelade sig på så sätt att 12% studerade - något fler
kvinnor jämfört med män - 3.6% var föräldralediga, 1% fullgjorde sin
värnplikt samt knappt nio procent var öppet arbetslösa. Drygt två
procent fler kvinnor var arbetslösa jämfört med männen. Dock
noteras ingen signifikant könsskillnad mellan de som hade respektive
de som ej hade något arbete/anställning (Chi-20bs = .98; p > .05). I
kategori Föräldraledig/ arbetlös ingår sex kvinnor och en man. Total
andel arbetslösa blir då 15.7% för kvinnor och 8.5% för män. De som
uppgivit att de hade arbete men var föräldralediga, tre kvinnor, ingår
i gruppen Arbete/anställning.
Av de anställda idrottspedagogema hade 87 tillsvidare-, 51 tillfälliga
och 9 provanställningar. En marginell skillnad i anställningsform
noterades mellan kön. De män som angav att de fullgjorde värn
plikten tillhör den grupp som examinerats 1995, dvs den senaste
gruppen i undersökningen.
I nästa avsnitt redovisas tjänstesektorer som idrottspedagogema
huvudsakligen verkar inom. En begreppsdefinition av den i studien
användna kategoriseringen i Privat, Kommunal, Statlig, Landsting
samt Oganisationer inom idrott respektive utanför idrott, redovisas
inledningsvis.

Tjänstesektor
Efter olika överväganden fastnade jag slutligen för en kategorisering i
sex olika tjänstesektorer där idrottspedagogema huvudsakligen är
sysselsatta. Den traditionella indelningen i privat, statlig och
kommuni sektor bedömde jag inte riktigt kunde belysa den sektor,
idrottorganisationer, som är mer eller mindre given för den grupp av
akademiker som föreliggande studie belyser. Den kategorin indelades
i sin tur i organisationer inom respektive utanför idrotten.
Till Privat sektor kodades privata företag t ex inom läkemedel, kläd
industri, bageri, rehabilitering, nöjes- och resebranschen, hälso- och
friskvård, utbildning, mediaföretag inklusive dagstidningar.
Till kategori Kommunal räknades skolväsende främst idrottslärare,
barn- och äldreomsorg, friskvård, fritidsverksamhet t ex fritidsledare,
fritidspedagoger, fritidskonsulenter och simhallsverksamhet.
Offentliga myndigheter och förvaltningar, t ex Universitet och Hög12

skolor, Posten, Polisen, Luftfartsverket, Kriminalvården och Läns
arbetsnämnder kännetecknar den tredje kategorin, Statlig sektor.
Idrottspedagoger som var anställda inom landsting och arbetade med
sjukvård, folkhälsoarbete, utbildning och personalarbete tillhör
klassen Landsting.
Den femte gruppen, Organisationer inom idrott, kännetecknas av
anställda inom föreningar och klubbar men även inom idrottens
studieförbund (SISU), centrala idrottsförbund (SF), distriktsidrottsförbund (SDF och DF) där idrottspedagoger i stor utsträckning
sysslar med utbildnings- och konsulentfrågor, administration men
även projekt- och instruktörsverksamhet, marknadsföring och
liknade arbetsuppgifter.
Slutligen den sjätte och sista kategorin, Organisationer utanför
idrott: Till denna sektor kodades fritidsledare, konsulenter och
programsekreterare inom Svenska kyrkan, övriga studieförbund (ej
SISU) och nykterhetsorganisationer. Kurs- och lägergårdsverksamhet som drivs av stiftelser och organisationer klassades också till
denna sektor. Beskrivning av fördelning på olika sektorer med
uppdelning på arbetsomfattning framgår av tabell 3.
Tabell 3. Undersökningsgruppens - de som hade arbete - procentuella
fördelning på sektor samt uppdelat på arbetsomfattning (nobs =
147).
Heltid
Privat
Kommunal
Statlig
Landsting
Org inom idrott
Org utanför idrott

14
23
11
3
23
3

Mer än
halvtid
3
8
1
2
1
1

Totalt

77

16

Halvtid

5

i
2
1
0
1
0

Mindre än
halvtid
0
1
1
0
0
0
2

Totalt
18
34
14
5
25
4
100%

Av tabellen kan utläsas att de flesta idrottspedagoger är anställda
inom kommunal sektor, i olika idrottsorganisationer, i privat och
slutligen statlig sektor i nämnd storleksordning. Förhållandevis få
tjänstgör inom Landsting (8 personer varav 6 kvinnor) och organisa
tioner utanför idrotten (3 män och 3 kvinnor). Könsfördelningen i
övrigt inom olika sektorer är relativt jämn även om t ex 31% män
finns inom kommunal sektor jämfört med 21% kvinnor.
13

Innan jag övergår till att försöka kartlägga de arbetsuppgifter som
kännetecknar en idrottspedagog i arbetslivet börjar jag med en
operationell definition av vad som i denna undersökning avses med
Arbetsuppgifternas relevans. Denna indelning utgör underlag såväl
vid redovisning av idrottspedagogers arbetsuppgifter, som vid ytter
ligare beskrivning av tjänstesektorer för gruppen.
Begreppsdefinition: Arbetsuppgifternas relevans
I utbildningsbeskrivning, fastställd för Idrottspedagoglinjen (1985)
framgår:
Arbetsområden efter utbildningen
Linjen ger den studerande en omfattande och grundlig utbildning för
blivande ledare, tränare och idrottsadministratörer. Innehållet år
utformat så att de studerande som genomgått utbildningen skall
vara lämpade för befattningar som distrikts- och förbundskonsulener, tränare eller andra ledarbefattningar inom idrotts
rörelsen. Landstingets friskvårdssektioner, kommunernas fritids
avdelningar och företagens fritids Ifriskvårdssektioner är exempel på
andra arbetsfält. Idrottspedagoglinjen ger behörighet för ansökan ill
forskarutbildning.

Via enkätuppgifter ville jag försöka kartlägga i vilken utsträckning
idrottspedagoger verkar inom falten enligt ovan samt i vilken om
fattning arbetsuppgifterna motsvarar de som utbildningsanordnare
vid linjens tillkomst avsåg. Sålunda använde jag mig av fyra uppgifter
i enkäten om för det första, arbetsgivare, för det andra bransch/
sektor, som idrottspedagogen verkade inom, för det tredje titel som
respondenten hade samt för det Q ärde vilken/vilka typer av arbetsuppgifter som idrottspedagogen själv angett som kännetecknade.
Utifrån dessa responser konstruerade jag en ny variabel, Arbetsupp
gifternas relevans.
Med denna avsåg jag att försöka kartlägga i vilken utsträckning som
de examinerade idrottspedagogema arbetar med uppgifter som ligger
i paritet med intentionerna med utbildningsbeskrivningen. Variabeln
konstruerades med en tregradig skala med kategorierna: Relevanta,
Ej självklara och Ej relevanta. Exempel på Relevanta (R) arbetsupp
gifter utgjordes av t ex undervisande, tränande, rådgivande, ledande,
kunsulterande, administrativa etc, som idrottskonsulent, frisk
vårdare, idrottslärare, simhallsföreståndare, fritidspedagog, forsk
ningsassistent, studieadministratör, kanslichef, föreningskonsulent
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etc inom. olika sektorer i samhället. Här avses både statlig, privat,
kommunal och landstingssektor. Vidare organisationer inom till
idrotten hörande områden, såsom föreningar, distriktsidrottsförbund
(SDF/DF) och centrala idrottsförbund (SF) samt studieförbund (SISU).
Med Ej självklara (EjS) arbetsuppgifter avsåg jag sådana som
kanske inte i första hand var avsedda för idrottspedagoger men där
arbetstagaren ändå bedömts ha stor glädje och nytta av synsätt,
kunskaper och erfarenheter som en effekt av utbildningen. Exempel
på sådana kodade uppgifter är föreståndare och andra ledande
befattningar utanför idrotten. Marknadsansvar inom företag, plats
förmedling, personalarbete inom både kriminalvård och annan
offentlig förvaltning tillhör också den gruppen. Till kategorin Ej
relevanta (EjR) arbetsuppgifter klassades t ex lagerarbete inom
privata foretag, caféarbete inom restaurang eller konditorbranchen,
fastighetsskötsel, vårdbiträde och undersköterska.

Idrottspedagogers arbetsuppgifter
Resultatet av kategoriseringen av arbetsuppgifter och fördelade på de
tre grupperna Relevanta, Ej självklara och Ej relevanta arbets
uppgifter med uppdelning på kön framgår av tabell 4.
Tabell 4. Undersökningsgruppens resultat vad avser arbetsuppgifternas
relevans. Procentuell fördelning för män och kvinnor (ntot = 147).

Arbetsuppgifternas relevans
Relevanta
Ej självklara
Ej relevanta
Män
Kvinnor

81
71

8
15

ii
14

Totalt
100 (n=74)
100(n=73)

Av tabell 4 framgår t ex att män i större utsträckning (81%) uppfattar
sina arbetsuppgifter som relevanta i jämförelse med kvinnor (71%).
Vidare kan utläsas att det samtidigt finns något större andel kvinnor
(15% jämfört med 8% män) som har arbetsuppgifter utanför områden
som normalt betraktas som avsedda för genomgången utbildning
men där utbildningen ändå bedömts ha stor betydelse för denna typ
av arbetsuppgifter (kategori EjS). Dessutom konstateras att 14%
kvinnor tillhör kategori Ej relevanta jämfört med 11% män. Köns
killnaden vad avser denna indelning i skattad uppfattning av arbets
uppgifter är dock ej statistsikt säkerställd (Chi-20bs ~ 2.26; p > .05).
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En uppgift bestod i att mäta idrottspedagogers uppfattning om sina
arbetsuppgifter med hjälp av s k semantisk differentialteknik (se
Osgood, 1952; Payne, 1991). Attitydmätningen baserades på, att
respondenterna med kryss på nio femgradiga skalor med olika
adjektivpar i motsatsställning, markerade hur han/hon uppfattade
Mina arbetsuppgifter (se uppgift 7, bilaga 2). För vaije skala tilldela
des den positiva egenskapen, koden 5 och den negativa änden av
samma skala koden 1. Därigenom erhöll varje studerande poäng för
vaije skala varefter samtliga nio skalpoäng summerades till en total
poäng. Medelvärde beräknades (= index) för de tre gruppernas upp
fattning av sina arbetsuppgifter som tidigare redovisas (R, EjS
respektive EjR) och presenteras fördelade på män och kvinnor i figur
1. Dessa medelvärden får därigenom utgöra en operationell definition
och indikator på hur arbetsuppgifterna uppfattas av idrottspedagogema själva. Författarens kategorisering av arbetsuppgifter (R, EjS
respektive EjR) utgör i denna studie validering av arbetsuppgifternas
relevans utifrån data från flera olika enkätuppgifter enligt tidigare
begreppsdefinition.

Figur 1.

Undersökningsgruppens (ntot = 143) resultat av skattad upp
fattning av Mina arbetsuppgifter, fördelat på Relevanta, Ej
självklara respektive Ej relevanta arbetsuppgifter samt uppdelat
på kön.

Av figuren framgår att de idrottspedagoger, som bedömts ha
Relevanta arbetsuppgifter, utifrån responser på fyra olika uppgifter i
enkäten (som redovisats tidigare) också har de hösta värdena på
index för arbetsuppgifter.
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Vidare uppfattar kvinnorna sina arbetsuppgifter positivare i de två
övriga grupperna (Grupp EjS respektive EjR), jämfört med männen.
Däremot finns inga säkerställda könsskillnader inom någon av de tre
grupperna. Skillnaden mellan gruppen R och EjR är dock statistiskt
säkerställd (t0bs = 4.99; p < .05) för både män (t0bs = 4.15; p < .05) och
kvinnor (t0bs = 2.90; p < .05). Män i grupp R har också signifikant
högre indexvärde jämfört med män i grupp EjS (t0bs - 2.73; p < .05).
I figur 2 presenteras en fördelning av indexvärden för arbetsuppgifter
på examinationsår samt uppdelat på de tre grupperna: R, EjS och EjR.
Examinationsåren 1988 -1995 är uppdelade i fyra tvåårsperioder.

~0~ Relevanta
~O- Ej självklara
Ej relevanta

Mina arbetsuppgifter
1992 & 93

1988 & 89
1990 & 91

Figur 2.

1994 & 95

Undersökningsgruppens (n0bs = 143) resultat av skattad upp
fattning av Mina arbetsuppgifter (= index) fördelat på examina
tionsår samt uppdelat på grupp R, EjS respektive EjR.

Av figuren kan utläsas att den grupp som bedömts ha arbetsuppgifter
som står i paritet med vad utbildningen är tänkt att i första hand
syfta mot Relevanta, har genomgående de högsta värdena. Gruppen
Ej relevanta arbetsuppgifter har de lägsta medelvärdena undantaget
de studenter som först kom ut på arbetsmarknaden med sin examen.
EjS-gruppen registreras också för relativt höga värden utom de som
examinerats de två senaste åren.
I nästa tabell illustreras samma variabel, Arbetsuppgifternas rele
vans, men fördelade på den kategorisering av tjänstesektorer jag
tidigare använt.
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Tabell 5. Undersökningsgruppens - de som hade arbete - procentuella för
delning på sektor samt uppdelat på Arbetsuppgifternas relevans
(npbs ~~ 147).

Arbetsuppgifternas relevans
Ej självklara Ej relevanta

Relevanta

Totalt

Privat
Kommunal
Statlig
Landsting
Org inom idrott
Org utanför idrott

10
29
5
3
25
4

3
4
4
1
0
0

5
1
4
2
0
0

18
34
14
5
25
4

Totalt

76

12

12

100

Tabell 5 visar att gruppen med Relevanta arbetsuppgifter (76%)
huvudsakligen är fördelade på kommunal sektor (29%), organisa
tioner inom idrott (25%) samt privat sektor (10%). De som tillhör
kategori Ej självklara (12%) och Ej relevanta (12%) är relativt jämt
fördelade på privat-, statlig- landstings- och kommunal sektor och
förekommer inte inom organisationer vare sig inom eller utanför
idrott.

Decideringsgrad
Med decideringsgrad avses den säkerhet som de studerande valde
utbildningslinjen. Uppgiften i enkäten (uppgift 8, bilaga 2) som avsåg
att mäta denna variabel bestod i att svara på två påståenden (IP och
AA):
IP

Med kännedom om vad jag nu vet om Idrottspedagoglinjen,
skulle mitt val bli detsamma om jag idag skulle stå infor val av
utbildning.

AA Med kännedom om vad jag nu vet om arbetsliv och arbets

marknad, skulle mitt val bli detsamma om jag idag skulle stå
inför val av utbildning.

Fasta alternativen: mycket säker, säker, osäker och mycket osäker
användes för båda uppgifterna.
Figur 3 illustrerar beräknat medelvärde för indikerad deciderings
grad, dvs de som angett att de var mycket osäker tilldelades kod 1,
osäker kod 2, säker kod 3 och mycket säker kod 4. Poängen
summerades för de båda uppgifterna. Figuren visar också hur deci18

deringsgraden förändras vid uppdelning på fyra examinationsgrupper.

Q 2,0 -

IP
AA
1988 & 89

1992 & 93
1990 & 91

Figur 3.

Undersökningsgruppens (xiobs = 196) decideringsgrad indikerad via
medelvärdesberäkning och fördelad på examinationsår samt
uppdelad på IP & AA.

Av figuren framgår att medelvärdet tenderar att vara högst vid
avslutad examen för att sedan sjunka ju längre tid som förflutit sedan
studierna avslutades. Detta tyder på att de studerande kan sägas
vara säkrast, decideringsgraden störst, i sitt utbildningsval, i anslut
ning till examineringsdatum för att sedan bli mindre säkra allt efter
tiden går. Detta gäller både för män och kvinnor. Kvinnor har dock
något större decideringsgrad jämfört med männen. Vidare är medel
värdena genomgående högre för IP jämfört med AA för alla grupper
utom grupp 94/95.
Efter genomförd testning med Wilcoxons test (Henriksson, 1995;
Siegel, 1956) mellan de båda beroende variablerna (IP & AA)
konstaterades att skillnaden som framgår av figur 3 är statistiskt
säkerställd (z0bs = - 5.01; p< .05).
Vid närmare granskning av utfallet visade det sig också att 42% var
mycket säkra eller säkra på val av IP-linjen (IP). De mest säkra var
de som examinerades 1994/95 (57%). Motsvarande procentandel för
de som exainarades åren 92/93 var 50%, åren 90/91: 30% och 89/90:
31%).
I nästa avsnitt granskas idrottspedagogemas prefererade fort- och
vidareutbildningsbehov.
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Fortbildningsbehov
I en av uppgifterna i enkäten uppmanades idrottspedagogema att i en
öppen fråga: Ange fort- eller vidareutbildning som Du skulle vilja
deltaga i under närmaste treårsperioden. 128 (65%) av de 196 be
svarade frågan och en mängd olika önskemål noterades.
En ständigt återkommande diskussion är frågan om idrottspedagoglinjen leder till ett framtida yrke som idrottslärare. Enligt utbildningsbeskrivningen (se inledning) framgår klart att linjen inte är tänkt och
därmed ej inriktad mot ett framtida arbete som idrottslärare. Trots
detta vet vi som är involverade i utbildningen (författarens an
märkning) att några söker sig till denna sektor ute på arbets
marknaden.
Resultatet av denna studie visar också att 11% bland de som uppger
arbete/anställning (bilaga 3), att de tjänstgör som idrottslärare i olika
kommuner. På svaret om önskad fortbildning uppger 17% att de
skulle vilja ha idrottslärarkompetens. Bland dessa 22 arbetar idag 10
som idrottslärare varav 3 med tillsvidareförordnande. Av de övriga
återfinns 4 som förenings-/idrottskonsulenter, 1 hälsovård, 1 sjuk
gymnast, 1 fritidsledare och 5 arbetslösa. På frågan om decideringsgrad i utbildningsval (se tidigare redovisning) uppger 12 att de är
mycket osäkra/osäkra på sitt val om de idag skulle stå inför val av IPlinjen.
Andra fortbildningar som prefereras är idrottsmedicin (11 personer 8%), några i kombination med kost, ledarskapsutveckling och
psykologi. Av dessa har 5 tillvidareförordnanden, 4 har tillfälliga an
ställningar och 2 är öppet arbetslösa. Vidare har 7 relevanta arbets
uppgifter (se tidigare definition) inom privat företagsamhet, inom
friskvårdsarbete, inom skolväsende och inom föreningsverksamhet.
Idrottsmetodik i kombination med mekanik, praktisk pedagogik,
ekonomi och konfliktlösning har 10 valt att ange som sina fort- och
utbildningsbehov. Andra har angett kost & idrott, näringslära, arbets
miljöfrågor, teamutbildning, ledarskaputveckling, samtalsmetodik,
förändringsarbete och juridik. Ytterligare valda områden är ekonomi
ofta i kombination med marknadsföring, personalfrågor och kommu
nikation. Datautbildning har 5 noterat. Idrottspsykologi även det i
kombinationer redan nämnda områden har 8 skrivit som sina önske
mål. Friskvård och folkhälsoarbete tillhör också områden som några
(4) skulle vilja fortbilda sig inom.
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Några vill fortbilda/omskola sig till delvis nya yrken såsom sjuk
gymnaster (2), socionomer (2), och journalist (1). Tillkommer de som
vill införskaffa idrottslärarkompetens som jag redan nämnt (22) ovan.
Så över till det fackliga intresset bland idrottspedagoger, dokumen
terat genom angiven facklig anlutning.

Facklig tillhörighet
89 procent av männen och 85 procent av kvinnorna är anslutna till
något fackförbund. Utav dessa tillhör hälften av männen och 78
procent av kvinnorna SACO/SRAT/SVTP, dvs den avdelning inom
SACO, som speciellt engagerat sig bland idrottspedagoger i landet.
Tabell 6 illustrerar idrottspedagoger som tillhör olika fackliga
förbund.
Tabell 6. Undersökningsgruppens procentuella fördelning på
olika fackförbund, uppdelat på kön (nobs = 171).
Fackförbund
SACO/SRAT/SVIP
HTF
LR
SECO
SKTF
Övriga (17 olika)

Män

Kvinnor

Totalt

50
11
7
5
6
21

78
3
5
1
3
9

64
7
6
3
5
15

100

100

100

Av tabellen framgår att det fackförbund som tilldragit sig de flesta
antalet intressenter är SVIP, avdelning under SACO. Vidare kan
utläsas att en klar könsskillnad finns i fråga om facklig anslutning.
Detta gäller framför allt inom SVIP. Till denna SACO-avdelning har
kvinnorna i avsevärt högre utsträckning än männen valt att ansluta
sig. Bland gruppen övriga fackförbund finns exempelvis ST, SIF,
SKAF, Metall, ATF, SFHL, LSR samt finska och norska fackförbund.
Vidare visar responsmönstret att totalt 25 idrottspedagoger inte är
fackligt anslutna, 2-4 personer inom vaije examinationsgrupp. 13
personer representerar enskilda fackförbund. Vidare konstateras att
av dessa 25, icke anslutna, var tre arbetslösa, fyra föräldralediga, två
fullgjorde militärtjänst och två studerade. Övriga 14 hade anställning
motsvarande 57% tjänst eller mer.
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Slutligen vill jag ta upp några kortare citat, formulerade av
idrottspedagoger, som svar på sista enkätfrågan.

Övriga synpunkter
Den sista uppgiften i enkäten formulerades som en öppen fråga:
Övriga synpunkter, utan att för den skull syfta på något speciellt
område. Idrottspedagogen kunde själv avgöra om något svar skulle
anges. 25% av de som besvarat enkäten valde att skriva ned några
personliga kommentarer. Jag har valt att citera några av respondenterna med fingerade namn. Däremot är examinationsår för varje
person med verkligheten överensstämmande.
Sålunda tycker Kerstin, examinerad 1992, att det är: Roligt att ni
utvärderar linjen hela tiden - värdefullt vid arbetsansökan. Liknande
tanke framför Karin, examinerad 1993, då hon skriver Bra uppfölj
ning av förra enkäten, men mer reklam för linjen. Karin är inte
ensam om just denna kommentar och efterlyser en bättre mark
nadsföring av linjen. Rolf, examinerad 1991, antyder t ex att ut
bildningen inte är tillräckligt känd och ger tipset Att bättre föra ut
linjens existens bland idrottsrörelsen. Inga direkta förslag på hur det
skulle genomföras har däremot framkommit. Förslag på att praktikperiod(er) borde införas har återkommande ventilerats både inom
ledningsgruppen för IP och bland studenter. Det har även Calle,
examinerad 1991, Anna 1991, Anders 1992, Bertram 1992, Tage
1993, Cecilia 1994 och Sture 1994 framfört. Noterbart är att ingen av
dessa var arbetslösa.
Tänk att det skulle bli mina ekonomikunskaper som medverkade till
min första anställning, skriver Greta, examinerad 1994. Hans
examinerad 1989, anställd inom ett privat företag med utbildning/
konsultverksamhet som arbetsområde, reflekterar: Vi kritiserade
rätt ofta den alltför stora mängden forskningsmetodik - idag går jag
ofta igenom mina anteckningar och känner att jag behöver ännu mer.
Vidare är det intressant, att med hänsyn till vad jag tidigare skrivit
under fortbildningsbehov, att Agneta, examinerad 1995, skriver: IPutbildningen är för mycket inriktat mot skolan - vi skall ej bli lärare.
Fredrik, examinerad 1993, är ensam om att ta upp frågan hur
mycket en idrottspedagog värderas på marknaden: Varför ingen fråga
om lönen?
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Att arbetsmarknaden avspeglas i några kommentarer visar
exempelvis Hanna, examinerad 1992, när hon skriver: Min osäkerhet
inför val av utbildning om jag idag stod inför valet, står i direkt
relation till den svaga arbetsmarknaden för idrottspedagoger.
Samtidigt säger Janne, examinerad 1990: IP linjens breda reportoar
är både dess styrka och svaghet och Elisabet, examinerad 1993: När
vi idrottspedagoger väl hamnat på rätt ställe är vi överlägsna i
teoretiska frågor samt Per, examinerad 1993: Topparna av
utbildningen har gett mig en egen viktig kvalifikationsprofil.
Några tänkvärda ord, kläckt av Aron, examinerad i den första
gruppen 1988, får avsluta resultatredovisningen:
Hoppas ni har det bra där uppe i Umeå. Jag
saknar staden, människorna och framåtandan!

SAMMANFATTANDE REFLEXION
Det övergripande syftet med studien var att undersöka examinerade
idrottspedagogers nuvarande arbete/arbetsuppgifter och dess rele
vans i förhållande till en tänkt arbetsmarknad. Samtigt var min
avsikt att försöka dokumentera hur inriktningen mot idrott med nu
varande Idrottspedagogprogrammet, vuxit fram. Studien berör
därmed inte lärarutbildningsprogrammet, Idrott & annat ämne.
Pedagogiska institutionen har stort ansvar för innehåll och genom
förande av den utbildningen också men jag har, som framgår av den
presenterade studien, valt att inte närmare beröra lärarutbildnings
programmet. Målgruppen för denna studie är därmed helt inriktad på
Idrottspedagoglinjen, som nu genomförts sedan höstterminen 1985.
Bland de åtta grupper som examinerats från Idrottspedagoglinjen,
totalt 215 studenter, besvarade 196 den postenkät som utgjorde
underlag i denna studie. Allmänt kan konstateras att bortfallet är
mycket litet. Likaså framgår att antalet avbrott, bland de som en
gång påbörjat IP-linjen, är begränsat till mellan 5-7 studenter inom
varje årsgrupp. Om det begränsade bortfallet i studien liksom de
förhållandevis få avbrotten från linjen kan vara indikatorer på hur
idrottspedagogerna identifierar sig med utbildningens innehåll och
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delvis specifika inriktning, vill jag låta vara osagt men onekligen
framträder sådana tankar.
Vi som utbildningsanordnare har också kunnat registrera hur
studenterna visat stort ansvar och intresse for utbildningen, dels
genom engagemang i själva utbildningen, inte minst via representa
tion i ledningsgruppen for IP, dels genom aktivt och framgångsrikt
arbete utanför universitetet. De har t ex deltagit i olika utställningar,
mässor och konferenser. Vidare har många engagerat sig vid olika
gymnasiebesök både vid universitetet men även vid s k gymnasiebesöksresor utan studieorten. Några av de examinerade studenterna
har också vid olika återbesök vid universitetet for efterföljande
idrottspedagoger redovisat sina erfarenheter från olika arbeten inom
idrottspedagogfaltet. Studenterna har också sedan flera år tillbaka en
egen och aktiv intresseorganisation, IP-fÖreningen.
Om jag sedan övergår till de resultat som erhållits i studien kan jag
notera att 75 procent har arbete och att utav dessa har 81% av
männen och 71% av kvinnorna relevanta arbetsuppgifter utifrån den
definition jag använt mig av. Vid jämförelse med en studie (Lindberg
& Wikander, 1990) där målgruppen var studenter examinerade från
Linjen for personal- och arbetslivsfrågor, P-linjen, framgår att 50%,
av de som examinerats vid Umeå universitet, uppgav sig ha arbets
uppgifter som de klassade som underkvalificerade. Den empiriska
datainsamlingen vid P-studien genomfördes i böljan på vårterminen
1989, med studenter examinerade åren 1987-88, vilket gör att
resultaten från den studien kanske inte är direkt jämförbara då
examinationsgrupperna från föreliggande IP-studie omfattar stu
denter examinerade åren 1988-95. Möjligheten att arbetsmarknaden
och typ av arbetsuppgifter under de tidsperioderna vid examination
från respektive linje kan ha varit rätt så olika kan jag inte bortse
ifrån. Dessutom var svarsprocenten mindre (68%) i P-studien. Dessa
fakta kan ha inverkat på hur arbetsuppgifterna uppfattats.
Vid Bonaunet & Maspers (1996) studie, där målgruppen också var
studenter examinerade från P-linjen, svarade 56% med en fyra eller
femma på en femgradig skala att de ansåg att de fanns en hög
överensstämmelse mellan linjens utbildningsinnehåll/kunskaps
område och arbetsuppgifter efter examen.
Idrottspedagogerna arbetar huvudsakligen inom kommunal sektor, i
olika idrottsorganisationer, i privat och statlig sektor i nämnd ordning.
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Detta är kanske inte direkt överraskande men att så pass många
som en fjärdedel har Relevanta arbetsuppgifter inom olika
idrottsorganisationer tycker jag tyder på att det finns en arbets
marknad som mer eller mindre direkt står i paritet med IP-linjen, dvs
nuvarande IP-programmet. Ingen bland de som arbetade inom
organisationer inom idrott noterades för Ej självklara eller E j
relevanta arbetsuppgifter.
Jag tycker därmed att jag, utifrån vad som framkommit i de olika
studierna, kunna påstå att jag har stöd för att IP-studenter har
arbete i ungefär samma utsträckning som annan beteendeveten
skaplig universitetsutbildning (P-linjen) samt i större utsträckning har
relevantare arbetsuppgifter jämfört med P-studenter.
Vidare visar resultaten att idrottspedagogema är mycket säkra i sitt
utbildningsval, har hög decideringsgrad, perioden direkt efter examen
(figur 3, sid 19) även om osäkerheten inte avviker alltför mycket
alltefter åren går. Vid jämförelse med en tidigare uppföljningsstudie
av idrottspedagoger (Bergdahl & Mattila, 1993) där 50% uppgav att de
var mycket säkra eller säkra på val av IP-linjen, finns en antydan till
att decideringsgraden tenderat att sjunka något, dvs säkerheten i val
av Idrottspedagoglinjen kanske inte längre är lika övertygande.
Samtidigt finns en viss osäkerhet i en sådan jämförelse då gruppen i
studien från 1993 var mindre och dessutom omfattade studenter som
examinerats under en period då arbetsmarknaden var gynnsammare
för gruppen med universitets- och högskoleutbildning. För mig känns
det uppenbart att decideringsgraden går ned då arbetsmarknaden blir
sämre, dvs en förhållandevis större andel långtidsutbildade ifråga
sätter sin investering i en universitetsexamen. Mot detta talar dock
faktum att företrädare för arbetsmarknaden i allt större utsträck
ning talar sig varm för och efterlyser välutbildad arbetskraft.
Avslutningsvis tycker jag att arbetsuppgifter, med alltmer specifi
cerade krav inom idrott, fritid, motion och friskvård, innebär att
arbetsmarknaden inom de nämnda sektorerna knappast kommer att
minska i omfång för idrottspedagoger. Vem skall se till att idrotten
följer en utveckling som kan accepteras av alla olika grupper,
exempelvis företrädare för samhällets olika instanser, dvs politiker
och makthavare, föräldrar, barn och ungdom, aktiva elitidrottare,
sponsorer och represententer för breddidrotten? Svaret kan innebära
slutsatsen att den välutbildade Idrottspedagogen har en utmanande
uppgift inom överskådlig framtid!
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Bilaga 1
Idrottsseminarier/Symposier/Konferenser (Endast åren 1986-88
redovisas).
1986- 09-04—06: Umeå universitet, Idrottssymposiom: Idrott &
Forskning.

1987- 02-05: Lars Bäckman & Bo Molander, psykologiska institu
tionen, Umeå universitet, utifrån sin artikel: Adult Differences in the
Ability to cope With Situations of High Arousal in a Precision Sport.
Psychology and Aging, 1 (2), 133-139.
1987-02-27: Olle Åhs: Barns utveckling genom lek och idrott.
1987-10-01: Ingemar Wedman, pedagogiska institutionen, Umeå
universitet, med utgångpunkt från Thomas Stephens artikel: Secular
Trends in Adult Physical Activity: Exercise Boom or Bust?

1987-10-05: Umeå universitet, Idrottskonferens: Idrottspedagogiska
rön & Idrott är medicin. Arrangör: Arbetsgruppen för idrottsfrågor.
1987-10-22: Martin Johansson, pedagogiska institutionen, Umeå
universitet: Framtidsvisioner om idrotten, friskvården och
skolgymnastiken.

1987-11-27: Anna Mägi, legitimerad sjukgymnast och psykolog,
socialmedicinska avdelningen, Örebro: Rörelser för hälsa.
1987- 12-10: Åke Fjellström, Willi Railo International AS: Coaching Om ledarskap och förändring.

1988- 05-03: Göran Patrikssson, Göteborg: Vad är idrottspedagogisk
forskning egentligen och vad skulle den kunna vara.
1988-10-13: Bo Molander, psykologiska institutionen, Umeå: Är TAIS
ett test som förtjänar uppmärksamhet inom idrotten.

1988-12-15: Hans-Erik Olsson, Forum för Fritidsforskning vid
Stockholms universitet: Fritiden - ett forskningsperspektiv.
1988-11-17: Distriktsläkare, samhällsmedicinare Lars Weinehall,
Umeå: Hjärt- och kärlprojekt i Umeå. Planer och problem inför ett
10-årigt hälsoprogram.

Bilaga 2
7.

Om Du svarat på uppgift 5b: I denna uppgift finner du några skalor med ord i
motsatspar. Gör en skattning av hur du uppfattar dina
arbetsuppgifter! Sätt ett kryss i intervallet på plats
som du uppfattar mest relevant!
Se till att du sätter ett kryss på vaqe rad!
MINA ARBETSUPPGIFTER

8.

roliga

tråkiga

stressiga

icke stressiga

kvalificerade

okvalificerade

utvecklande

icke utvecklande

ointressanta

intressanta

krävande

icke krävande

varierande

rutinmässiga

teoretiska

praktiska

stimulerande

icke stimulerande

Tag ställning till påståenden enligt nedan!
Ange med ett kryss i tillämpligt alternativ!
a.

Med kännedom om vad jag nu vet om Idrottspedagoglinjen, skulle
mitt val bli detsamma om jag idag skulle stå inför val av utbildning.
□ mycket säker

b.

□ säker

□ osäker

□ mycket osäker

Med kännedom om vad jag nu vet om arbetsliv och arbetsmarknad,
skulle mitt val bli detsamma om jag idag skulle stå inför val av utbildning.
□ mycket säker

□ säker

□ osäker

□ mycket osäker

Bilaga 3
Tabell 5.

Förteckning över verksamhetsområde och tjänstetitel för de
idrottspedagoger som hade arbete/anställning (n = 147).

Verksamhetsområde

Tjänstetitel (motsv)

Affarsdrivande verk

1 Byrådirektör

Daghemsverksamhet

1 Föreståndare

Flygplansservice

1 Ramparbetare

Friskvård

varav:
4 Friskvårdskonsulenter
1 VD
1 Hälsoplanerare

Fritidsverksamhet

varav:
12 Fritids/-ledare/-pedagoger/-konsulenter
1 Simhallschef
1 Distriktskonsulent
1 Elevassistent

Föreningsverksamhet

varav:
10 Idrotts-/förenings-/-kanslist/-konsulenter
1 Distriktskonsulent
1 Banchef
1 Programsekreterare
1 Fotbollsdirektör

Förståndshandikapp,
Barn & Ungdom

1 Lärare/Verksamhetsledare

Idrottsverksamhet

11 Idrotts-/utbildnings-/konsulenter
1 Idrottslärare/Massör
1 Motionskonsulent
2 Kanslichefer
1 Intendent
1 Assistent
2 Verksamhetsledare

Idrott/utbildning
Idrottsforskning/utbildning

3 Forskningsassistenter
1 Forskningsamanuens
1 Universitetsadjunkt

Kriminalvård

1 Behandlingspersonal

Media

2 Sportjournalister

Offentlig förvaltning

3 Platsförmedlare
1 Kontaktman
1 Enhetschef
1 Fritidskonsulent
1 Drifltledare

Polisiär verksamhet

3 PolisaspiranterAassistenter

Privat företag

1 Butikssäljare
1 Cafébiträde
1 Dataansvarig
2 Ekonomiansvariga
1 Fastighetsskötare
1 Företagskonsult
1 Hälsovård
1 Instruktör
1 Lagerarbetare
1 Marknadsanalytiker
1 Marknadsansvarig
1 Rehabiliteringsledare
1 Servitris
1 Säljare

Rehabilitering

2 Rehabiliteringsledare
1 Friskvårdare

Riksidrottsgymnasium

1 Tränare Alpint

Sjukvård

1 Leg sjukgymnast
1 Undersköterska

Skolväsende

1 Assistent/lärare
1 Assistent
1 Fritidsledare
4 Fritidspedagoger
1 Idrottsinstruktör
16 Idrottslärare
1 Instruktör
2 Lärare, ej angivit ämne(n)
1 Lärare idrott & svenska
1 Studiehandledare

Socialtjänst/omsorg

1 Socialkonsulent
1 Redovisnings/löneassistent
1 Fritidsassistent

Utbildning/idrott

1 Administratör
1 Chefsinstruktör
2 Friskvårdskonsulenter
2 Lärare
1 Marknadsförare
4 Projektledare/-samordnare
1 Produktionskoordinator
1 Räddningslärare
1 Studieadministratör
1 Utbildningschef

Vårdsektor

1 Vårdbiträde
1 Vårdare vid specialenhet

Äldreomsorg & skolväsende

1 Vårdbiträde & lärare

PEDAGOGISKA RAPPORTER FRÅN PEDAGOGISKA
INSTITUTIONEN UMEÅ UNIVERSITET
Tidigare i denna serie utgivna rapporten
1.

KÖNSSKILLNADER I ALLMÄNORIENTERING.
Christina Stage.

2.

KÖNSSKILLNADER I RESULTAT PÅ 450
ALLMÄNORIENTERINGSUPPGIFTER.
Christina Stage.

3.

UTVÄRDERING AV SIS-PROJEKTET PÅ
GRUNDSKOLANS HÖGSTADIUM. En sammanfattningsrapport.
Christer Jonsson.

4.

REFERENSRAM FÖR UTVÄRDERING AV SYO I
GRUND- OCH GYMNASIESKOLA.
Sigbrit Franke-Wikberg.

5.

STUDIE- OCH YRKESORIENTERINGENS FRAMVÄXT I
GRUND- OCH GYMNASIESKOLA. En beskrivning av mål,
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