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Sammanfattning 

I detta arbete studeras varför idrottslärare i större utsträckning väljer att lämna sitt yrke för ett 

annat. Tidigare studier visar att 18 procent av nyutbildade idrottslärare slutar inom loppet av 

fyra år. Den genomsnittliga arbetsperioden som idrottslärare är ungefär nio år. 

Med en metod av öppna intervjuer kommer fem före detta idrottslärare att svara på varför just 

de slutade som idrottslärare för att fortsätta arbeta inom något annat. Dessa svar har sedan 

granskats ur en handlingsteori och jämförts med tidigare kända anledningar till varför 

arbetstagare slutat sin yrken. Detta för att få en djupare förståelse till varför respondenterna 

har valt att sluta och vad som fick dem att arbeta med det de gör idag. Resultaten av denna 

undersökning visar att flera av de före detta idrottslärarna redan har fått eller riskerade att få 

skador på kroppen på grund av sitt yrke så som i rygg, knän, öron och röst. Andra anledningar 

som gjorde att respondenterna slutade som idrottslärare var bland annat för lite frihet då de nu 

känner att de har mer frihet i sitt arbete gällande vad de ska göra och planera. De känner att de 

kan påverka mer med sina nuvarande yrken än mot vad de kunde som idrottslärare. I 

diskussionen diskuteras det om hur respondenterna mår idag och hur de tror att deras 

livstillvaro hade varit om de fortsatt som idrottslärare. Det diskuteras också om hur dessa 

anledningar är riktade för enbart idrottslärare eller mot personer som slutar sitt jobb för ett 

annat överlag. Slutsatsen är att den faktor som påverkar en idrottslärares val att sluta är att 

jobbet eller arbetsplatsen inte var som förväntat enligt den anställde på grund av skaderisken, 

missanpassning mellan arbetet och individ, få utvecklings-, påverkansmöjligheter inom sitt 

arbete eller stress på grund av överansträngning och känsla av obalans i sig själv. Samtliga 

respondenterna fick bättre livstillvaro av att byta yrke. 

Nyckelord: Idrottslärare, Byta yrke  

  



 
 

Abstract 

In this work, it is taken up reasons for why PE teachers increasingly choosing to leave their 

profession for another. Previous studies show that 18precent of newly qualified PE teacher 

quits within four years. The average period of employment as a PE teacher is about nine 

years. 

With a method of open interviews, five former PE teacher answer why just they ended leaving 

the profession as a PE teacher to continue to work in something else. These responses are then 

examined from an action theory and compared with previously known reasons why workers 

leave their jobs. This is to get a deeper understanding as to why respondents have chosen to 

stop and what made them work with what they do today. The results of this survey show that 

many of the former PE teachers have already received or are at the risk of damage to the body 

because of their profession in the back, knees, ears and voice. Other reasons that made 

respondents who ended PE teachers included too little freedom as they now feel they have 

more freedom in their work regarding what to do and plan. They feel that they can influence 

more with their current professions than towards what they could as a PE teacher. In the 

discussion that discussed how respondents feel today and how they think their lifestyle 

absence would have been if they continued as a PE teacher. It also discusses how these 

reasons are targeted solely PE teachers or persons who ends his job for another general. The 

conclusion is that the main factor influencing the PE teachers' choice to quit is to the job or 

workplace was not as expected, according to the employee cause of injury risk, the mismatch 

between job and person. to get development, advocacy opportunities in their work or stress 

due to overwork and sense of imbalance itself. All respondents received better life existence 

of changing profession. 

Keywords: PE teacher, Change of profession  
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1 Inledning och problemområde  
Idrottslärare finns det av alla typer. Den barnsliga, den stränga, kanske till och med den galna, 

men det finns sällan den gamla idrottsläraren. För många av oss när vi har gått i skolan, har vi 

förmodligen haft en eller flera idrottslärare. Om du hade ställt frågan hur länge denna person 

har arbetat som idrottslärare skulle svaret antagligen varit att han eller hon arbetat som 

idrottslärare i mindre än tio år. För idag, år 2016, är den genomsnittliga arbetsperioden för 

idrottslärare 9 år (Lönestatistik.se). Enligt Statistiska centralbyrån (2001) slutar i genomsnitt 

18 procent av varje årskull idrottslärare i Sverige efter fyra år i yrket. Två studenter gjorde en 

undersökning där de frågade 40 idrottslärare hur länge de tror de kommer att arbeta som 

idrottslärare. Studien visade att endast 56 procent av idrottslärarna tror att de kommer att 

arbeta med sitt yrke till pensionsålder (Grändås & Von Bothmer, 2010). 

Föreliggande arbete vill därför undersöka varför idrottslärare väljer att sluta före pensionen. 

Detta för att få bättre kunskap om på vad för problem eller val som studerande idrottslärare 

kan ställas inför som verksamma idrottslärare. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka varför idrottslärare väljer att lämna sitt yrke före 

pensionsålder.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Vad är anledningarna till att idrottslärare väljer att sluta eller byta yrke till ett annat?  

• Vad har varit bättre med deras nuvarande yrken som gör att de inte återvänder till 

yrket idrottslärare?  
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2. Litteraturgenomgång 

År 2002 lät Lärarförbundet SCB göra en undersökning med syfte att undersöka varför lärare 

lämnat yrket och vad som kan göra att de kommer tillbaka. I undersökningen ställdes frågan 

om varför de slutat till 1200 examinerade lärare i olika ämnen som valt att inte jobba kvar 

inom skolan. Resultatet av undersökningen visade på att de främsta orsakerna var dåliga 

löner, hög stressnivå och dålig arbetsmiljö. 

 

2.1 Tidigare forskning om varför lärare slutar 

Eriksson och Olsson (2003) visade i sitt examensarbete att av 152 lärare för olika ämnen som 

hade tagit examen från Linköpings universitet (lågstadie- och högstadielärare) svarade 26 

stycken att de funderade på att säga upp sig ofta eller dagligen. Anledningarna till detta var 

dålig lön, stress och dålig arbetsmiljö. Undersökningen visade också att de sju som redan 

hoppat av yrket slutade på grund av dålig lön, för hög arbetsbelastning, inga 

karriärmöjligheter och stressig arbetsmiljö. 

Medelåldern för idrottslärare i Sverige är 35 år och den genomsnittliga arbetsperioden som 

idrottslärare är 9 år (Lönestatistik.se). SCB:s (2001) temarapport ”Avhopp från läraryrket och 

framtida pensionsavgång” visade att 83–90 procent av de idrottslärare som tagit examen 

började arbeta som idrottslärare inom tre år men vid slutet på det fjärde året hade 18 procent 

sagt upp sig. Rapporten fann inget svar till varför det såg ut så. 

 

2.2 Lärare, idrottslärare och deras arbetsuppgifter 

Enligt Utbildningssidan (2017) kan läraren förklaras som en pedagog som ska inspirera barn, 

ungdomar och vuxna till lärande och utveckling. Arbetsuppgifterna varierar stort mellan 

lärare då en lärare kan undervisa elever från lågstadiet till elever på högskolan. Följande 

arbetsuppgifter brukar dock alltid finnas: en lärare ska stödja och hjälpa elever, rätta 

skrivningar och ge personlig feedback, arbeta enligt läroplanen, sätta mål för elevers framsteg 

och ha samtal med föräldrar, lärare och arbetsgrupp i och utanför skolan (Utbildningssidan, 

2017). I beskrivningen av idrottslärares arbetsuppgifter taget från ”Gymnasieguiden” på 

Skolverkets hemsida står det angivet att en idrottslärares arbetsuppgifter är att planera, 

förbereda och leda idrottslektionerna (mitt yrke.se. utbildningssidan, 2017). I beskrivningen 

står också att läraren ska dokumentera sina elevers utveckling under den tid eleven har ämnet 
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Idrott och hälsa, detta för att få fram ämnets syfte som är att skapa ett intresse för fysisk 

aktivitet och vistelse i naturen (Skolverket, 2011). 

Ämnet ska också ge möjlighet för eleverna att testa på olika idrotter och ge kunskap om hur 

ens hälsa påverkas i ett livslångt perspektiv (Gymnasieinfo.se. utbildningssidan, 2017). 

Idrottslärare ska också hjälpa eleverna att förstå att fysisk aktivitet kan ge både gott fysiskt 

och psykiskt välbefinnande (Skolverket, 2011). 

Andra uppgifter som kan förekomma för idrottslärare är planering och ledning av skolans 

friluftsverksamhet och att idrottsläraren kan få ansvar över en viss klass som 

klassföreståndare, där läraren exempelvis går igenom elevernas studieresultat och sociala 

situation med föräldrarna (Gymnasieinfo.se). 

 

2.3 Arbetsmiljö 

En god arbetsmiljö är då arbetet kan bedrivas säkert och på ett effektivt sätt, där de anställda 

inte skadas fysiskt eller psykiskt (Nitzelius & Söderlöf, 2007). Forskning om arbetsmiljö visar 

att en optimal arbetsmiljö på arbetsplatsen är då personalen ”känner bekräftelse och stöd från 

cheferna, känner trivsel och samverkan med organisationen samt får bekräftelse från 

arbetskollegor (eller elever)” (Månsson & Persson, 2004, sid. 311.). Det är främst 

arbetsgivarens uppgift att skapa en god arbetsmiljö, men även kollegorna på arbetsplatsen har 

ett ansvar (Nitzelius & Söderlöf, 2007; Månsson & Persson, 2004). 

 

2.3.1 Arbetsmiljön i skolan 

En arbetsmiljöundersökning 2011 gjord av Lärarnas Riksförbund visade att lärare upplever ett 

högt tempo och sömnsvårigheter på grund av sitt arbete och att de tycker det brister i 

kompetensutveckling. Hälften av de tillfrågade i undersökningen tycker att de får för lite 

kompentensutveckling mot vad de anser behöva för att utvecklas i sitt yrke, detta är en 

yrkesförmån som i större utsträckning finns på andra arbetsplatser (Lärarnas riksförbund, 

2011). Lärare befinner sig på en arbetsplats som under de senaste åren har blivit en av de 

arbetsplatserna med störst arbetsmiljöproblem, detta på grund av ökad arbetsbelastning, 

bristande stöd från arbetsledningen, ökad konflikthantering och minskad egenkontroll 

(Lärarnas riksförbund, 2011). Med dessa förutsättningar bildar lärare den största 
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arbetsgruppen som tänker lämna eller redan har lämnat sitt arbete på grund av hälsoskäl 

(Månsson & Persson, 2004; Lärarnas riksförbund, 2011).  

Idrottslärares arbetsmiljö skiljer sig en del från en lärare som undervisar i klassrumsmiljö 

(exempelvis matematik, svenska eller biologi) (Gymnasieinfo.se,). Idrottslärare undervisar ett 

visst antal timmar i idrottshallen och antalet timmar varierar beroende på om idrottsläraren har 

heltidstjänst i ämnet Idrott och hälsa eller har ett andra ämne som den också undervisar i 

(Mittyrke.se, 2016). Lundvall och Meckbach (2004) tar upp att idrottslärare tycker att 

arbetsmiljön som idrottslärare inte är bra då det är hög ljudvolym, stress, och lokalens 

utseende inte är bra då den kan vara liten, mörk och smutsig. Det tas också upp att den fysiska 

belastningen utgör en negativ faktor (Lundvall och Meckbach, 2004). 

Mittyrke.se (2016) tar vidare upp att under idrottslektionerna i hallen är det högt tempo som 

innebär att lärare kan känna av psykisk påfrestning och i idrottslokalerna kan det förekomma 

hög ljudnivå och dålig ventilation Yrket som idrottslärare anses vara fysisk påfrestande som 

resulterar i förslitningsskador (Mittyrke.se, 2016). 
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3. Teori 

I uppsatsen används handlingsteorin som teoretisk utgångspunkt (Argyris & Schön, 1975). 

Handlingsteorin används för att fastställa hur människor tar beslut och handlar i olika 

situationer för att få en bättre tillvaro (Argyris & Schön, 1975). I min studie används teorin 

för att analysera varför före detta idrottslärare har valt att sluta som idrottslärare. Till hjälp 

kommer jag också använda Branham Leighs (2005) teorier om varför arbetstagare slutar sina 

jobb, för att kunna analysera resultaten och koppla vilka anledningar idrottslärare har att sluta 

sitt jobb och andra lärarpositioner. Därefter med hjälp av Argyris och Schöns (1975) teori vill 

jag hitta de faktorer som påverkade de tidigare idrottslärarnas beslut att byta eller sluta yrke.  

 

3.1 Theory in practice  

Argyris och Schöns (1975) teori, ”Theory in practice”, handlar om att förstå ett beteende. 

Denna teori förklaras genom att en person befinner sig i ett tillstånd som han eller hon känner 

leder mot något som inte är önskvärt (Argyris & Schön, 1975). För att ändra den givna 

situationen behöver personen tillämpa en handlingsteori som han eller hon tror kommer byta 

riktning till ett mer önskvärt tillstånd (Argyris & Schön, 1975). Argyris och Schön (1975) 

visar med exemplet; En person står stilla och en bil kommer emot personen. Om personen 

försätter stå stilla kommer han eller hon bli påkörd vilket är en konsekvens. Om personen 

tänker ut en handling för att motverka konsekvensen (”flyttar jag på mig blir jag inte påkörd”) 

och sedan tillämpar den handlingen i praktiken får personen en önskad effekt (personen flyttar 

då på sig och blir inte påkörd, i detta fallet) (Argyris & Schön, 1975). 

För att förtydliga Argyris och Schöns (1975) teori sätter vi teorin i ett sammanhang kopplat 

till idrottslärarna i denna undersökning. Den givna situationen är då när den före detta 

idrottsläraren arbetade aktivt som idrottslärare. Konsekvensen av att arbeta som idrottslärare 

kan exempelvis var ohälsa hos honom eller henne. Handlingen som idrottsläraren gör då är att 

sluta idrottsläraryrket för att uppnå önskad situation med en bättre tillvaro. 

  



 

6 
 

3.2 Sju gömda anledningar till varför arbetstagare slutar  

I Branham Leighs bok (2005) ”The 7 hidden reasons employees leave” beskrivs de sju 

vanligaste anledningarna till att anställda slutar på ett arbete. Den främsta anledningen enligt 

Leigh (2005) är att jobbet eller arbetsplatsen inte var som förväntat enligt den anställde. 

Denna främsta orsaken hör ihop med anledning nummer två som Leigh (2005) beskriver, 

vilket är missanpassning mellan arbetet och individ. Enligt Leigh (2005) verkar det vara 

diskrepansen mellan arbetsgivaren och den anställdes förväntningar på varandra som är 

orsaken till att den anställde ofta väljer att säga upp sig. Efter de två främsta orsakerna 

kommer på tredje plats, enligt Leigh (2005), känslan av för lite coaching och feedback från 

chefen. Efter det som nummer fyra på listan kommer känsla av alltför få utvecklings- och 

befordringsmöjligheter inom sitt arbete (Leigh, 2005). I slutet av listan av anledningar till 

varför en anställd säger upp sig, kommer stress på grund av överansträngning och känsla av 

obalans i sig själv, den anställde känner sig inte värderad och sedd på arbetsplatsen (Leigh, 

2005). Sista anledningen på Leighs (2005) lista är brist på tillit och förtroende för 

arbetsledaren. Denna teori kommer jag att använda mig av för att kategorisera mina svar jag 

fått från respondenterna och se om de passar in på någon av anledningarna att säga upp sig 

som Leigh (2005) tar upp i sin bok. 

  



 

7 
 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

Det vanligaste är att skilja på kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Kvalitativ metod är en mer djupgående analysmetod där syftet är att nå olika 

dimensioner hos människans tankar, upplevelser och känslor av ett visst fenomen (Hassmén 

& Hassmén, 2008). Det handlar också om att se processer, hitta förklaringar till dessa 

fenomen i verkligheten och hitta kopplingar som kan sammanföras vid analys och resultat 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Denna metod sker oftast genom intervjuer som är som ett 

målinriktat samtal där intervjuaren ställer frågor till respondenten som svarar (Dalen, 2015). 

Kvantitativ metod har som syfte att beskriva och förklara information genom att nå ut till ett 

stort antal individer, denna metod genomförs oftast genom enkäter i så kallad 

enkätundersökningar då de är enklare att nå ut med (Hassmén & Hassmén, 2008). 

I denna undersökning kan svaren på mina frågeställningar variera drastiskt beroende på de 

alla olika anledningar som kan vara orsaken till att före detta idrottslärare valt att sluta som 

idrottslärare. Jag har därför valt att i min undersökning använda mig av en ”öppen intervju 

med riktning” som utgångspunkt. Det innebär att jag hade en intervjuguide med ett visst antal 

frågor som jag ställde under intervjun, men mellan dessa frågor hade jag möjlighet att ställa 

följdfrågor, där jag fick möjlighet till djupare förståelse om det frågeområde jag har valt att 

fokusera på (Hassmén & Hassmén, 2008). Med ”öppen intervju med riktning” hade jag bättre 

förutsättningar till att utveckla ett ämne beroende på respondentens svar i intervjun, där jag 

kunde följa upp idéer, tankar och känslor som inte hade varit möjligt med en strukturerad 

intervju eller enkäter (Stukát, 2011). Denna information kommer sedan att behandlas för att se 

hur de påverkar varandra och därefter rangordnas i en kvalitativ studie. 

Genom att ha en öppen och styrd intervju kommer jag ha möjlighet att mer djupgående ta reda 

på de faktorer som ligger bakom till att idrottslärare valt att byta yrke och hur de påverkar 

varandra. Jag kommer också kunna behandla dessa faktorer ur ett hälsoperspektiv för att se 

hur de påverkar varandra. 
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4.2 Urval  

Eftersom syftet med detta arbete är att undersöka varför idrottslärare väljer att byta yrke 

intervjuades före detta idrottslärare som idag arbetar med något annat. Detta för att kunna 

studera orsaker och faktorer som har gjort att dessa personer valt att byta yrke. 

I undersökningen användes en strategisk urvalsmetod, vilket innebär att det behövdes 

individer med en viss typ av erfarenheter, det vill säga individer som en gång arbetat som 

idrottslärare men idag arbetar med något annat (Dalen, 2015). Därefter använde jag mig av ett 

tillgänglighetsurval då jag valde individer som var bosatta och arbetade i min geografiska 

närhet för att enklare kunna träffas för intervju.  

Efter urvalsmetoderna och kontakt med de respondenter som bodde geografiskt nära och hade 

de kriterierna som jag sökte var det fem personer som tackade ja till att delta i 

undersökningen. Dessa fem personerna fortsatte jag sedan med att intervjua. Då alla hade en 

bakgrund som idrottslärare och har en idrottslärarutbildning och alla hade också slutat som 

idrottslärare och arbetade idag med något annat har jag valt att lägga till fiktiva namn på 

respondenterna för att det inte ska finnas någon möjlighet att identifiera personerna i fråga 

(Vetenskapsrådet, 1990). 

Isak som var den äldsta respondenten (64 år) började som idrottslärare år 1972 och arbetade 

som idrottslärare i 14 år. Därefter arbetade han som studierektor och rektor som han arbetar 

som idag. Det var två till respondenter som valde att börja som skolledare efter sin tid som 

idrottslärare. Dessa två var Sandra (58 år) och Matilda (51 år). Sandra började som 

idrottslärare direkt efter utbildningen och arbetade som idrottslärare i sex år. Matilda arbetade 

som idrottslärare i över sju år. 

Ulf (43 år) var den yngsta av respondenterna och också den av respondenterna som arbetade 

kortast period som idrottslärare. Han arbetade som idrottslärare i fyra och ett halvt år. Efter 

dessa år som idrottslärare började han istället på en forskarutbildning. Slutligen intervjuades 

Moa (49 år). Hon valde att lämna idrottsläraryrket efter åtta år och arbetar idag i ett privat 

företag som fokuserar på olika utbildningar. 
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4.3 Genomförande 

Kontakten med respondenterna togs via mail. Tre av respondenternas e-mailadresser fick jag 

genom förvaltningsavdelning vid förfrågan av en kommun i Mellansverige samt en e-

mailadress fick jag av lärare på samma kommuns universitet vid förfrågan. Kontakt med den 

femte respondentens togs privat via e-mailadress då jag sedan innan kände respondenten 

personligen. 

Intervjuerna genomfördes vid separata tillfällen. Tre intervjuer hölls personligt, det vill säga 

ansikte mot ansikte, där jag låtit respondenterna välja en tid och plats som passade dem bäst. 

Detta för att inte skapa stress eller nervositet hos respondenterna som på något sätt skulle 

påverka intervjun. Intervjuerna bestämdes att hållas vid varje respondents dåvarande 

arbetsplats. Två av intervjuerna skedde via en mobiltelefon. Intervjuerna pågick mellan 20 till 

90 minuter. Intervjuerna spelades in genom mobilen med inspelning eller samtalsinspelning. 

Efter inspelning av intervjuerna transkriberades varje intervju.  

 

4.4 Intervjuguide  

Intervjuguiden (se bilaga 1) är till för att hjälpa intervjuaren att hålla sig till den tänkta 

strukturen för intervjun, genom att följa intervjuguiden kan intervjuaren hålla kvar fokus med 

frågor som är relevanta för undersökningens syfte (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Enligt Dalens (2015) bok intervju som metod skriver han att jag som intervjuerna ska försöka 

jag skapa mig en helhetsbild över informanternas nuvarande situation med frågor som: ”Hur 

var det att arbeta som idrottslärare?”, ”Varför valde de att bli idrottslärare?”, ”Hur upplevde 

de att börja arbeta som idrottslärare?” och ”Vad hände under deras tid som idrottslärare?”. 

Dessa frågor var det tema jag valde att ha med i min intervjuguide som sedan följdes upp med 

frågor på de svar jag fick beroende på vilken information samtalet fördes vidare på  

 

4.5 Analys 

De transkriberade intervjuerna delades därefter in i olika kategorier. Dessa kategorier var: 

personliga fakta så att jag kunde beskriva respondenterna i arbetet och de fyra individuella 

faktorerna som påverkar livstillvaron (personliga faktorer, kroppsfunktion, yttre faktorer och 

delaktighet). Dessa kategorier ändrades senare till ”Upplevelsen att arbeta som idrottslärare”, 
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”Varför respondenterna slutade som idrottslärare” och ”Vad som gjorde att respondenterna 

inte gick tillbaka till yrket som idrottslärare”. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Hassmén och Hassmén (2008) säger att ”reliabilitet kan översätta hur bra mitt mätinstrument 

är på att mäta”, med denna förklaring kan man med reliabilitet se hur exakt en undersökning 

har gjorts. I kvalitativa undersökningar menar Hassmén och Hassmén (2008) att hög 

reliabilitet innebär tydligt utformade frågor med liten chans för feltolkningar från båda 

parterna under intervjun, det är också bra om det inte sker några störningar under 

undersökningen. Under mina intervjuer var det inga avbrott eller störningar som kunde ha 

påverkat resultatet. Genom att jag använde mig av öppenstyrd intervju kunde jag tydligt 

förklara vad som menades med mina frågor när respondenterna undrade över något vilket 

ökade reliabiliteten i undersökningen så att det inte blev några missförstånd.  

Validitet kan förklaras som en bedömning på hur bra mätinstrumentet var på att mäta det som 

den var avsätt att mäta (Hassmén & Hassmén, 2008). Med intervju får jag en hög validitet på 

vad som vill undersökas om den som blir intervjuade är ärliga med sina svar och håller sig 

inom det ämnet som jag vill undersöka (Hassmén & Hassmén, 2008). Jag anser att 

respondenterna i min undersökning var ärliga med sina svar och tankar under intervjuerna då 

de inte hade några skäl att dölja något för mig eller för tidigare arbetsplatser som jag förstod. 

Ibland under intervjuerna kunde respondenten komma in på andra spår som inte var direkt 

relaterat till undersökningen men då kunde jag som intervjuare antingen ställa en relevant 

följdfråga eller gå vidare med en av frågorna som stod med på intervjuguiden. 

 

4.7 Etiskt förhållningssätt  

Enligt det Svenska Vetenskapsrådet (1990) och svensk lagstiftning skall all forskning endast 

kunna bli godkänd om den har utförts med respekt för människovärdet, detta innebär att vissa 

riktlinjer behöver följas så som informationskravet där respondenterna informeras om syftet 

med forskningen. Därefter får de själva bestämma om de vill delta i undersökningen, det vill 

säga godkänna samtyckeskravet för arbetet. Deltagarna i undersökningen ska också blivit 

lovade att deras medverkan kommer vara konfidentiellt och att deras lämnade uppgifter bara 

kommer att användas för denna undersökningen (vetenskapsrådet, 1990). När jag först tog 
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kontakt med respondenterna delgavs undersökningens syfte och all etiskt nödvändig 

information så som vem jag var, att jag studerade på Karlstads universitet och att 

undersökningen var helt frivillig och konfidentiell (Hassmén och Hassmén, 2008). 
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5. Resultat  

5.1 Upplevelsen att arbeta som idrottslärare 

Vid intervjuerna var det stor del av respondenterna som trivdes med sin roll som idrottslärare, 

Ulf sa bland annat vid frågan om hur det är att arbeta som idrottslärare att han ”… tyckte det 

var jätteroligt, jättekul, utmanande på ett helt annat sätt… att man kom närmare eleverna på 

ett helt annat sätt och jag tror det är så för att det är ett praktiskt ämne”. Andra respondenter 

som Matilda tog upp att de positiva sidorna som idrottslärare var att ”få jobba med barn och 

ungdomar, jobba med kunskap och färdighetsutveckling”. Dessa åsikter tycktes delas med de 

andra respondenterna där Isak berättade att när han först började arbeta om idrottslärare tyckte 

han att det vara roligt och stimulerande. Han kände att han hade frihet att forma ämnet som 

han ville och fick eget ansvar över ämnet. Moa pratade om att hon ” alltid har gått igång på 

människors utveckling” och hade möjlighet att göra det som idrottslärare. Sist pratade Sandra 

om sin passion att ”höja de lägre, och motivera dom som haft svårt i just ämnet idrott”. Alla 

respondenter nämnde någon positiv aspekt med att vara idrottslärare men det fanns också 

negativa sidor med yrket enligt respondenterna.  

Vid frågan om det var fysiska faktor som påverkade att Moa slutade som idrottslärare svarade 

hon så här:  

Ne sånt gällde inte för mig… det tar ju otroligt mycket kraft att vara i den 

miljön hela tiden med hög musik, så det går liksom inte att komma ifrån. … Det 

blir ohållbart med hög musik hela tiden så det är elevvänligt men inte 

lärarvänligt. 

 

Några saker som togs upp under intervjuerna var bland annat från Ulf och Matilda som hade 

känt av fysisk negativ påverkan på grund av deras arbete som idrottslärare. De fysiska 

problem som uppstod hos idrottslärarna var förslitningsskador i rygg och knä samt problem 

med röst och hörsel. Vid intervjun med Matilda ställdes frågan om något skedde under tiden 

hon var idrottslärare. Matilda svarade att hon ” började få ganska påtagliga rygg- och 

knäproblem och det är jag ganska övertygad om har grundat sig i idrottshallen då”. Ulf som 

också tog upp skador som hade utvecklats under hans tid som idrottslärare handlade främst 

om röst och hörsel påfrestningar. Han nämnde bland annat att det var svårt att inte automatiskt 

höja rösten när han var i idrottshallen, det första året som idrottslärare kom han ofta hem 

jättehes och var rädd att om han ”hade fortsatt att inte tänka på rösten så skulle det kunna bli 
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ett riktigt problem att man förblir hes hela tiden och att det inte går över”. Dessa fysiska 

påverkningarna har med hur idrottslärare arbetsmiljö är utformad. Det innebär ofta tunga lyft 

och en högljudd och bullrig omgivning i idrottshallen. Matilda svarade följande på frågan om 

det var den fysiska påverkan som gjorde att hon slutade som idrottslärare innan pension: ”Ja 

jag tror att det hade varit väldigt svårt… Så det är något som man skulle behöva titta över 

arbetsmiljömässigt för att det ska funka hela vägen”. Detta visar på att en tydlig faktor som 

fick Matilda att sluta var på grund av arbetsmiljön i idrottshallar.  

 

5.1.1 Sammanfattning ”Upplevelsen att arbeta som idrottslärare” 

Positiva upplevelser med att arbeta som idrottslärare:  

Ulf Matilda Isak  

 

Moa Sandra  

Utmanande, 

komma nära 

eleverna 

 

Roligt att få jobba 

med barn och 

ungdomar, jobba 

med kunskap och 

färdighetsutveckling 

 

Stimulerande, 

Kände frihet att 

forma ämnet 

som han ville 

och fick eget 

ansvar över 

ämnet. 

Kände som 

idrottslärare 

stor möjlighet 

att utveckla 

människor 

Möjlighet att 

utöva sin 

passion att 

”höja de 

lägre”, och 

motivera dom 

som haft svårt 

i just ämnet 

idrott. 

 

Negativa upplevelser med att arbeta om idrottslärare: 

Ulf Matilda  Isak  Moa Sandra 

Problem med röst 

och hörsel 

Förslitningsskador 

i rygg och knän 

Tas ej upp Tas ej upp Tas ej upp 

 

5.2 Varför slutade respondenterna som idrottslärare? 

Under intervjuerna i undersökningen ställdes frågan om varför respondenterna slutade som 

idrottslärare och i Moas fall uttryckte hon sig att hon var färdig som idrottslärare. Hon tyckte 

att ämnet idrott och hälsa hade blivit för resultatinriktat och att det tog för mycket energi och 
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planering för att kunna få resultat för bedömning. Vid intervjun sa hon: ”Man lät inte eleverna 

få leka basket och låta det få ta sin tid utan man skulle titta på de motoriska rörelserna och 

därefter bedöma genom mätbara faktorer”. 

Matilda ville sluta som idrottslärare för att hon kände att det blev en för stor arbetsbelastning 

som inte hanns med. Matilda uttryckte det på följande sätt:  

Det var väldigt stor arbetsmängd som man inte riktigt hann med så stressnivån var inte så bra, och 

ganska stora gruppstorlekar i idrotten var min känsla vilket blev mer problematiskt om man nu 

skulle möta varje individ och kunna utmana dom rättvist. Min känsla är ju generell men både 

lärare och idrottslärare känner att lite för mycket olika arbetssysslor ska hinnas med i arbetstiden.  

Isak berättade att när han arbetade aktivt som idrottslärare hade han läst undersökningar som 

bland annat visade att 50 procent av alla idrottslärare hade vid 35 års ålder lämnat yrket och 

att 2 procent var kvar till pensionsålder. När han sedan några år senare fick förfrågan om han 

ville ta rollen som biträdande rektor i en termin hade han med sig dessa undersökningar i 

bakhuvudet, då han tyckte att det var bra att ha någon annat att stå på om han tröttnade eller 

skadade sig som idrottslärare.  

För Ulf var en av anledningarna till varför han valde att byta yrke att rektorn hade gett honom 

och hans kollegor uppgift att utveckla idrotten på skolan. Där kände han att när det gällde 

vissa punkter stod man still och stampade och kom ingen vart. Ulf kände då att han behövde 

”komma upp på en högre nivå” för att kunna förändra ämnet Idrott och hälsa så att det blev 

bättre för alla elever. En annan anledning till att Ulf valde att lämna sitt yrke var att fokus inte 

lades på ämnet Idrott och hälsa. Ulf kände att för mycket tid och energi lades på 

konflikthantering och prat om samarbete och uppfostran och inte så mycket om vad som ska 

göras på dagens lektion. Han kände sig kluven i hur mycket tid och energi han skulle lägga på 

samtal mellan elever och kontakt med föräldrar för att försöka hjälpa de elever som hamnade i 

jobbiga situationer.  

Matilda kände efter att ha jobbat som idrottslärare på samma skola i sju år att hon ville göra 

något nytt där hon skulle ha möjlighet att påverka mer, exempelvis gällande hur 

arbetsförhållandrana var för lärare. Hon berättade att det var väldigt stor arbetsbelastning för 

lärare överlag och tillsammans med stora gruppstorlekar skapades en hög stressnivå hos 

lärarna. Hon började arbeta inom facket en kortare period och tog sedan en rektorstjänst där 

hon kände att hon hade stor möjlighet att påverka lärarnas skolmiljö.  
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I ett fall där respondenten bytte yrkeskarriär utan att aktivt söka ett nytt jobb var när Isak gick 

från att vara idrottslärare till rektor. Isak blev tillfrågad av sin dåvarande rektor om han kunde 

tänkas vara ställföreträdare för honom under en kort period då han och de andra 

studierektorerna skulle på rektorsutbildning. Isak valde efter funderingar att tacka ja till 

positionen som biträdande rektor i en termin. Det ledde till att han blev rektor på skolan några 

år senare. En liknade situation skedde för Sandra när hon blev rektor på sin skola. Sandra 

började arbeta som idrottslärare år 1976. Hon arbetade som idrottslärare under fem år på en 

skola och senare bytte hon skola. Där arbetade hon ett år och blev senare rektor där. Under 

första året på den andra skolan hade Sandra varit väldigt aktiv i ett av arbetslagen. Kommande 

år i april fick personalen reda på att dåvarande rektorn skulle avgå i slutet av juli och att en ny 

rektor behövde rekryteras. Sandra berättade: ”Det gick inte mer än en dag innan högste chefen 

kom med en lapp till mig och frågade om jag var intresserad”. Det ledde till att Sandra slutade 

sista veckan i april som idrottslärare för att gå bredvid den dåvarande rektorn i en och en halv 

månad för att lära sig rutinerna. Senare fick Sandra beskedet att hon passade för jobbet och 

samma år efter midsommar tillträdde Sandra som rektor och fortsatte arbeta som det fram till 

idag.  

Av de fem personer som blev intervjuade var det bara Isak och Sandra som kände att det hade 

varit något i deras omgivning som hade påverkat deras val att bli något annat än idrottslärare. 

Båda hade trivts som idrottslärare men efter att ha testat på att vara skolledare ville inte någon 

av dem gå tillbaka och arbeta som idrottslärare. 

5.2.1 Sammanfattning ”Varför respondenterna slutade som idrottslärare” 

 

Ulf Matilda Isak  Moa Sandra 

Ville förändra 

ämnet Idrott och 

hälsa till det 

bättre för alla 

elever.  

Fokus inte lades 

på ämnet Idrott 

och hälsa 

Kände att det 

blev en för stor 

arbetsbelastning 

som inte hanns 

med. 

Någon annat att 

stå på om han 

tröttnade eller 

skadade sig som 

idrottslärare.  

 

För 

resultatinriktat, 

tog för mycket 

energi och 

planering för att 

kunna få 

resultat för 

bedömning. 

Fick 

jobberbjudande 

som rektor. 
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5.3 Vad får respondenterna att inte gå tillbaka till yrket som idrottslärare? 

Efter att Matilda hade slutat som idrottslärare och börjat arbeta som skolledare kände hon att 

stressnivån som blev av att springa mellan lektioner och ständigt förhålla sig efter ett 

tidschema hade minskat. Hon sa: ”Som skolledare finns möjligheten att kunna ta en kopp 

kaffe om man kände att man behövde en paus och det var långt ifrån möjligt som lärare”. 

Matilda menade att det var den största skillnaden mellan hennes dåvarande och nuvarande 

yrke. 

Isak som slutade som idrottslärare efter 14 år efter att ha testat på att var skolledare i en 

termin, valde att fortsätta som skolledare då han kände att det var lika ”roligt och rörigt” som 

när han var idrottslärare. Han sa: ”Man fick springa fram och tillbaka mellan lektioner där och 

man träffade jättemycket elever och fick se skolan ur ett annat perspektiv”.  Sandra som också 

valde att sluta som idrottslärare för att bli skolledare tyckte att friheten var det som fick henne 

att fortsätta som skolledare. Hon sa: ”Jag kan komma till jobbet när jag vill, kan taktiskt 

planera in möten eller prioritera andra saker som har med skolan att göra”. Hon nämnde också 

att lönen var betydligt högre som skolledare. Detta tog också Isak upp i sin intervju.  

När Isak sedan tänker tillbaka på hur det var som idrottslärare nu när han är rektor tyckte han 

att han ”var begränsad som idrottslärare”, att han hade en begränsad del av verksamheten i 

skolan med bara sitt ämne där han bestämde. Han kände sig mer oberoende över vad andra 

tyckte och tänkte som idrottslärare än som rektor. Men han tycker att som rektor kan han vara 

med och påverka mycket mer gällande skolan överlag. 

Ulf som nuförtiden forskar sa under intervjun att han fortfarande kan tänka sig att gå tillbaka 

ut i skolan och arbeta som idrottslärare, för som han själv nämnde i intervjun ”så valde han 

inte att byta för att han vantrivdes utan det var för att testa lite nytt…”. För nuvarande trivs 

Ulf på sin arbetsplats och har som tanke att jobba kvar där några år. 

Vad intervjuerna visar är att alla respondenter kände att de fick en bättre livstillvaro av att 

byta yrke. Enligt Argyris och Schöns (1975) teori ska alla människor göra sina val för att 

sträva efter en mer önskad situation. I detta fall är den önskade situationen en bättre tillvaro, 

då detta kan ses på respondenternas svar. De har alla enligt sig själva i bättre hälsa idag mot 

hur de kände som idrottslärare. Moa sa under sin intervju att hon fortfarande arbetar med 

samma sak utan det resultatinriktade tänket som behövs som idrottslärare. Ulf nämnde under 

sin intervju att han kan påverka ämnet Idrott och hälsa på en större plan och Matilda sa att hon 

inte längre har ont i rygg eller knän. 
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5.3.1 Sammanfattning ”Vad får respondenterna att inte gå tillbaka till yrket som 

idrottslärare?” 

Ulf Matilda Isak Moa Sandra 

Kan fortfarande 

tänka sig att 

arbeta som 

idrottslärare. 

Trivs nuvarande 

med sitt yrke. 

Stressnivån 

hade minskat.  

Mer frihet.  

Kände sig 

begränsad som 

idrottslärare, 

känner att hon 

har mer 

påverkan idag. 

Inget 

resultatinriktat 

tänk. 

Mer frihet och 

högre lön. 
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6. Diskussion 

Syftet med detta arbete var undersöka varför idrottslärare väljer att lämna sitt yrke innan 

pensionsåldern.  

I resultatet kom det fram att en bidragande faktor till att respondenterna sluta som idrottslärare 

var på grund av negativ fysisk påverkan. Idrottslärare arbetar i dåliga arbetsmiljöer, det vill 

säga i en miljö som skadar dem antingen psykiskt eller fysiskt (Nitzelius & Söderlöf, 2007). 

Detta bekräftas i undersökningen då respondenterna har känt av en negativ fysisk påverkan på 

deras kroppar på grund av sitt arbete. En av respondenterna fick rygg- och knäproblem och en 

annan kände att öronen inte klarade av mer. Den andre respondenten kände också att rösten 

blev sliten då han automatiskt var tvungen att höja rösten när han var i idrottshallen. Det var 

respondenter som blev skadade men som inte hade haft förväntningarna på att de skulle bli 

skadade under deras tid som idrottslärare, så när de väl blev skadade av sitt arbete valde de att 

börja arbeta inom andra yrken. De menade som Branhams (2005) lyfter som den främsta 

anledningen att byta yrke att arbetsplatsen inte var som förväntat. Det var dock inte bara en 

orsak om man fick fysisk ohälsa, utan också en medvetenhet om att idrottsläraryrket kunde 

öka risken för skador på kroppen kunde leda till valet att byta yrke. Det visade sig genom att 

idrottslärare som inte hade känt av någon negativ fysisk påverkan av att arbeta som 

idrottslärare tog upp skaderisken som en faktor för att sluta även om det inte hade påverkat 

personen i fråga.  

En god arbetsmiljö kräver också psykiskt välbefinnande (Lärarnas riksförbund, 2011). I 

resultatet kände respondenterna av symptom på stress och överbelastning när vi i intervjun 

pratade om vilka negativa effekter det finns med att vara idrottslärare. Det överensstämmer 

med Branhams (2005) anledning stress på grund av överansträngning och känsla av obalans i 

sig själv. Det tas också upp i tidigare forskning av Lundvall och Meckbach (2004) att 

idrottslärare tidigare har upplevt att arbetsmiljön som idrottslärare inte är bra gällande fysisk 

påfrestning och då lokalerna kan vara dåliga med lite ljus och hög ljudvolym. Resultatet 

visade också att idrottslärare hade slutat på grund av hög stressnivå. De före detta 

idrottslärarna upplevde att det generellt var en hög stressnivå bland lärare, även för de som 

undervisar i klassrumsmiljö.  En hög stressnivå kan därmed vara en faktor som inte enbart 

påverkar idrottslärare utan också för andra lärare som undervisar i andra ämnen. 

Respondenterna kände en mental påfrestning över att inte kunna släppa sin lärarroll när de 

gick hem från arbetet. Exempelvis visade det sig vara psykiskt påfrestande att inte räcka till 
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eftersom mycket av arbetstiden gick åt till konflikthantering och annat kopplat till vissa 

elever. Här bekräftas också tidigare undersökningar som har behandlat temat arbetsmiljö för 

idrottslärare (Månsson & Perssons, 2004). Resultatet visade därmed att idrottslärare kunde 

byta yrke på grund av vad Branham (2005) beskriver som missanpassning mellan personal 

och arbete. Exempelvis visade intervjuerna att yrket idrottslärare inte passade då det var för 

resultatinriktat och tog för mycket energi. Även anledningen känsla av alltför få utvecklings- 

och befordringsmöjligheter inom sitt arbete (Branhams, 2005) går att koppla till 

idrottslärarnas svar då Ulf pratade om att inte kunna påverka så mycket som han ville som 

idrottslärare. Resultatet visade också att idrottslärare upplevde att de inte kunde påverka det 

de ville i sin roll som idrottslärare, utan behövde byta yrke för att på ett större plan kunna 

påverka, antingen inom ämnet Idrott och hälsa eller lärares arbetsmängd överlag. Detta togs 

upp i intervjuerna då det nämndes att man behöver hitta en plattform där man har mer generell 

påverkan på ämnet idrott och hälsa, detta för att kunna förändra ämnet till det bättre för alla 

elever som har Idrott och hälsa och inte bara de klasserna man hade i ämnet. Resultatet visar 

att viljan att påverka gällde arbetsförhållandena för både elever och lärare. 

Fick respondenterna en bättre tillvaro efter att ha slutat som idrottslärare? Alla respondenterna 

känner att de är nöjdare med sitt nuvarande yrke i jämförelse med att vara idrottslärare. 

Argyris och Schöns (1975) teori bekräftas genom detta då de före detta idrottslärarna sökte 

efter en mer önskvärd situation genom att sluta som idrottslärare. Nu när alla före detta 

idrottslärare arbetar med ett annat yrke och känner att de har fått en bättre tillvaro bekräftas 

Argyris och Schöns (1975) teori om hur vi människor gör våra val med förhoppningar på en 

mer önskad situation.  

För att se vilka anledningar som har påverkat respondenterna som idrottslärare till skillnad 

mot andra lärare och arbetstagare behövs en förståelse för vilka av dessa anledningar som är 

relaterat till specifikt idrottsläraryrket. Statistik från SCB (2002) och undersökningar från 

Eriksson och Olsson (2003) visar att alla slags lärare slutade främst på grund av antingen 

dålig lön, hög stressnivå eller dålig arbetsmiljö. Resultatet i denna studie visar att alla dessa 

anledningar tas upp av respondenterna. Däremot var lönen inte en avgörande faktor, utan de 

anledningar som tas upp i större utsträckning och avgörande för att respondenter slutade som 

idrottslärare vara högstressnivå och dålig arbetsmiljö.  

Genom detta arbete får fler förståelse att tänka på sin kropp när de arbetar som idrottslärare i 

idrottshallen, att aktivt tänka på rygg, knän och att ljudnivån behöver vara på en bra, icke-
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skadlig, nivå. De kan också tänka på vad de ska undervisa som sitt andra ämne, att de kanske 

borde välja något som inte är fysiskt utan något ämne som förhåller sig i ett klassrum.  

Enligt gymnasieinfo.se och mittyrke.se beskrivs idrottläraryrket som fysiskt påfrestande och 

ett yrke med dålig arbetsmiljö. Ändå verkar det inte bli någon ändring inom yrket. Jag tycker 

att kommunen, skolor och idrottslärare borde sträva efter bättre arbetsförhållande som ger 

idrottslärare förutsättningarna att kunna arbeta till pension utan att förstöra kroppen.  

 

6.1 Avslutande kommentarer 

Studiens resultat gör att jag som idrottslärarstudent faktiskt känner mig mindre motiverad att 

börja som idrottslärare baserat på hur mycket negativt som togs upp under intervjuerna. Men 

med detta arbete kan fler idrottslärarstudenter få kunskap om vad som i framtiden kan orsaka 

att de vill byta yrke och därmed förebygga vissa av det faktorer som togs upp i resultatet. 

 

6.2 Metoddiskussion  

Genom studiens gång har det uppkommit situationer där jag själv tycker att jag skulle ha lagt 

mer tid på förarbete och formulerat mina intervjufrågor på ett bättre sätt, då jag vid skrivandet 

av resultatet saknade information som skulle kunna ha bidragit till mitt resultat och 

diskussion. Jag kunde också ha tränat mer på min intervjuteknik genom exempelvis en 

pilotstudie, då det ibland var svårt att få ett flyt eftersom det var första gången jag genomförde 

en öppenstyrd intervju (Hassmén & Hassmén, 2008). Mitt perspektiv som student kan ha 

påverkat både resultatet och diskussionen då jag själv inte har arbetat som idrottslärare än och 

intervjufrågorna handlade om ett yrke som jag själv har valt att vilja arbeta inom. 

Vid förarbeten av undersökningen visade det sig vara svårt att hitta respondenter som hade de 

kriterier som behövdes för undersökningen, vilket skapade en svagare validitet än mot vad 

den kunde ha varit om fler respondenter deltagit. Om jag hade haft fler respondenter hade 

chansen varit att jag hade fått större mättnad av svar och information som kunde ökat 

validiteten i arbetet. Jag kunde också ha utökat mitt urval till två eller fler grupper där en 

grupp är före detta idrottslärare, och en grupp bestående av lärare av olika ämnen för att 

tydligare undersöka skillnader mellan dom. 
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6.3 Förslag på vidare forskning  

Vid det här arbetet har det kunnat fastlås att idrottslärare behöver ha bättre förutsättningar att 

kunna arbeta i många år och inte skada sig fysiskt. Det ska också inte vara psykiskt 

påfrestande att vara lärare, vilket kan leda till stress och till slut utbrändhet. Skulle det vara 

möjligt att minska de fysiska påfrestningar som idrottslärare har? Vidare forskning skulle 

kunna undersöka hur en sådan arbetsplats skulle kunna se ut, hur skulle en ergonomisk och 

ljudbesparade idrottshall se ut och vad skulle bli skillnaden mot dagens idrottshallar. Detta 

skulle kunna vara något att göra vidare forskning på.  
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Bilaga 

Intervjuguide  

Öppen semistrukturerad intervju 

Tema 1 

Hur var det att arbeta som idrottslärare? 

Varför valde du att bli idrottslärare? 

Hur upplevde du att det var när du började som idrottslärare? 

Vad hände under tiden när du var idrottslärare? 

 

Tema 2 

Varför slutade du som idrottslärare? 

Var det några andra faktorer som medverkade? 

Vad var positivt med att lämna yrket som idrottslärare? 

Vad var positivt med att komma till ditt nuvarande yrke? 

På vilket sätt blev det bättre tycker du? Psykiskt, socialt, fysiskt  

 


