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Sammanfattning 

 

 
Under min egen gymnasietid, gick jag på ett idrottsgymnasium och hade ämnet specialidrott. 

Eftersom jag därför vet att elever kan ha olika syn på det allmänna ämnet idrott och hälsa, så 

intresserades jag mig för att undersöka elevers syn på ämnet.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever som går på idrottsgymnasium upplever 

ämnet idrott och hälsa. För att undersöka detta har följande frågeställningar utformats; ” 

Upplever elever som läser på idrottsgymnasium att undervisningen i ämnet idrott och hälsa är 

jämlik?” och ” Har elever som läser på idrottsgymnasium en positiv eller negativ upplevelse av 

ämnet idrott och hälsa?”. För att få svar på detta använde jag en kvalitativ metod och 

genomförde semistrukturerade intervjuer. I undersökningen deltog sex elever som går på 

idrottsgymnasium och läser ämnet specialidrott med inriktning innebandy.  

Resultatet visade att elever som går på idrottsgymnasium har positiva upplevelser av ämnet idrott 

och hälsa. Eleverna beskriver bland annat att ämnet är en paus från de teoretiska ämnena och att 

gemenskapen i klassen blir bättre på idrottslektionerna. Å andra sidan nämner eleverna även att 

ämnet idrott och hälsa saknar utmaningar och att dom inte lär sig något nytt på lektionerna. 

Undersökningen visar även att eleverna upplever att alla har samma förutsättningar på 

idrottslektionerna och att det inte spelar någon roll om man läser specialidrott. Å andra sidan 

framkommer det i intervjuerna att det på skolan sker tydliga anpassningar för de elever som läser 

specialidrott, det är dock inget eleverna upplever själva.  

 

 

Nyckelord: Elever, idrott och hälsa, likabehandling, specialidrott, speciella anpassningar 

upplevelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Abstract  

 
During my high school (Swedish: gymnasium) period, I attended a special sports profile, where 

we studied the additional subject Special Physical Education (Swedish: specialidrott). Because of 

my own experience from this period, I understand that students might have a different view on 

the general subject Physical Education (Swedish: Idrott och Hälsa) which all Swedish high 

school students attend. Because of this, I became interested in further studying high school 

students’ view of this subject, as part of my examination essay. 

The intention of this essay is to study high school students attending a sports profile’s view on 

the subject Physical Education. To study this, I have targeted two main questions; “Does high 

school students attending a sports profile, experience the tuition in the subject Physical 

Education to be equal?” and “Does high school students attending a sports profile have a positive 

or negative experience of the subject Physical Education?”. 

I conducted the study as a qualitative method including semi-structured interviews. 6 students 

were included in the study who all were high school students attending a floorball profile as part 

of their studies. 

The result show that high school students attending a sports profile have a positive experience of 

the subject Physical Education. Among others, the students explain that they get a break from the 

mainly theoretical subjects and that the subject Physical Education improves the class’s group 

dynamics in a positive way. On the other hand, the students mention that they lack challenges 

during Physical Education classes and that they do not learn anything new in these classes. 

The study also show that the students believe that they have the same conditions as non-sports 

profile students, when it comes to the subject Physical Education and that they do not receive 

any advantages by attending the sports profile. On the other hand, it became obvious during 

interviews, that there are a number of special arrangements made by the school, for those 

students attending a sports profile. The students themselves did however not recognize this as 

special adaptions. 

 

Keywords: Students, Physical Education, equality, Special Physical Education special 

arrangements, experience 
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1. Inledning  
Ämnet idrott och hälsa är idag ett av skolans mest omtalade ämnen i offentliga sammanhang. 

De personer som hörs mest är de med en positiv inställning. Dock finns det givetvis negativa 

synpunkter på ämnet. Trots ett flertal starka åsikter, är forskningen inom ämnet relativt liten 

och så sent som på 2000-talet började forskare att få upp ögonen för ämnet (Larsson & 

Redelius, 2004). Som blivande lärare i idrott och hälsa, är det ett ämne som intresserar mig 

och som jag vill undersöka vidare. Idén till denna studie väcktes i samband med att jag själv 

gick på idrottsgymnasium och läste specialidrott med inriktning innebandy. Intresset och 

nyfikenheten gällande specialidrott och idrott och hälsa är stort och har följaktligen påverkat 

mitt val av uppsatsområde.  

Ferry och Olofsson (2011) nämner att elever som läser på idrottsgymnasium och då har ämnet 

specialidrott, i de flesta fall klarar sig bättre i skolan jämfört med ”vanliga” gymnasieelever. 

De har till exempel lättare till att få högre betyg i kärnämnena och det framkommer även att 

elever som går idrottspecialisering kan kombinera ämnet specialidrott och ämnet idrott och 

hälsa. Eleverna får speciella anpassningar gällande de nationella kursplanerna och kan i vissa 

fall slå ihop de båda ämnena. Elevernas olika förutsättningar i ämnena innebär att skolorna 

väljer att göra egna tolkningar av skollagens föreskrift om likvärdig utbildning, vilket leder 

mig in på ett av undersökningens syften; spelar det någon roll om man är vanlig elev eller 

specialidrottselev när det gäller idrott och hälsa? Är utbildningen likvärdig och upplever 

idrottseleverna att alla blir lika behandlade? 

Elever som läser på idrottsgymnasium och specialiserar sig inom en viss idrott, kommer 

vanligtvis från en redan idrottspositiv miljö, där både kompisar och familj är intresserade av 

idrott (Ferry & Olofsson, 2011). Personligen har jag erfarenhet utav den så kallade 

”idrottsbubblan”, där det mesta i vardagen kretsar kring idrott, träningar och matcher och har 

alltid haft en positiv inställning till idrott. Under gymnasietiden hade jag alltid en positiv 

inställning till både specialidrott och de vanliga lektionerna i idrott och hälsa. Utifrån mina 

erfarenheter så fick specialidrottseleverna inga särskilda anpassningar. Till exempel hade vi 

idrottslektioner som alla andra och ingen fick annorlunda bedömning för att de gick 

specialidrott. Jag upplevde därför att alla blev behandlade lika i ämnet idrott och hälsa. Jag 

har därför som avsikt att undersöka hur andra elever som också går specialidrott och läser 

samma inriktning, som jag läste för några år sedan, upplever ämnet och vilken inställning de 

har till ämnet idrott och hälsa. Är upplevelsen densamma som min eller skiljer den sig åt, och 

i så fall hur? Förhoppning med uppsatsen är att få en större inblick i specialidrottselevers syn 
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på likabehandling och kunna använda det för att bli en bättre lärare. Förhoppningsvis kommer 

även fler lärare att ta del av informationen och bli inspirerade till sin undervisning.  

1.1 Syfte och frågeställning  
 

Syftet med studien är att undersöka hur elever som läser på idrottsgymnasium upplever ämnet 

idrott och hälsa. För att undersöka detta har jag utformat följande frågeställningar:  

 

1. Har elever som läser på idrottsgymnasium en positiv eller negativ upplevelse av ämnet 

idrott och hälsa?  

 

2. Upplever elever som läser på idrottsgymnasium att undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa är jämlik?   
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2. Litteraturbearbetning 
Detta kapitel inleds med en begreppsdefinition med olika begrepp som kommer att användas i 

arbetet. Därefter följer en beskrivning av skolans historia och utveckling, för att skapa en 

förståelse för hur ämnet idrott och hälsa har förändrats. Kapitlet avslutas med en beskrivning 

av tidigare forskning inom området.  

2.1 Begreppsdefinitioner  
Nationalencyklopedin (u.å) beskriver att jämställdhet innebär att män och kvinnor har lika 

rättigheter och möjligheter i livet.  Jämställdhet beskrivs även som en jämn fördelning av 

makt, inflytande och lika villkor. Det leder in på begreppet jämlikhet, vilket definieras som 

”alla individers lika värde”. Begreppet beskriver individers lika inflytande och sociala 

förhållanden (Nationalencyklopedin, u.å). Jämlikhet och jämställdhet används tillsammans 

med likabehandling för att beskriva människors rätt till lika behandling. Likabehandling inom 

skolan handlar om att alla elever har rätt till lika villkor i undervisningen (Larsson, 2011).  

Skolverket (2010a) beskriver idrott och hälsa som ett av ämnena man läser i skolan. Ämnet 

innehåller ett flertal kurser. Till exempel; idrott och hälsa 1, en 100 poängs kurs elever läser 

på gymnasiet. Idrott och hälsa är ett ämne som ”förvaltar ett kulturellt arv av fysiska 

aktiviteter och naturupplevelser”. Undervisningen i ämnet ska hjälpa eleverna att ”förstå 

betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa”. 

Undervisningen ska även motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt 

respektive kvinnligt.  

Specialidrott är ett begrepp som definierar ett ämne elever kan läsa på gymnasiet. Ämnet 

innehåller bland annat kurser som; tränings- och tävlingslära 1, 2, 3 samt idrottspecialisering 

1, 2 och 3. Ämnet ger eleverna chans att utvecklas inom en specifikt vald idrott på nationell 

nivå, men även att starta en hälsosam idrottskarriär. Undervisningen ska ge eleverna en 

inblick i idrottsrörelsen och hur det påverkar samhället. Eleverna ska även få kunskap om 

olika metoder och teorier för träning som kan hjälpa dem att utveckla sig själva och andra. 

Ämnets innehåll ska lära eleverna att ”motverka diskriminerande föreställningar och bidra till 

att olika fysiska förutsättningar respekteras” (Skolverket, 2010b)  

Upplevelse är ett begrepp som beskrivs som något man tar in och som påverkar individens sätt 

att vara, känna och tänka. Upplevelse handlar om att vara med om något och att inte bara 

uppfatta eller höra talas om något (Psykologiguiden, u.å). Begreppet används i detta arbete för 

att beskriva hur elever har upplevt och tagit in en händelse.   
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2.2 Idrottsundervisningens historia  
I följande stycke kommer idrottsundervisningens historia beskrivas. Hur Per Henrik Ling 

införde gymnastik som ett obligatoriskt ämne i skolan med sin så kallade ”lingymnastik”. 

Ämnets utveckling under 1900-talet och införandet av samundervisning under 

osäkerhetsfasen, till hur undervisningen bedrivs i dagens samhälle och hälsofasen 

(Annerstedt, Peitersen & Rønholt, 2001). Avsnittet avslutas med en beskrivning om hur 

kursplanen för idrott och hälsa ser ut på gymnasiet och vad specialidrott är för ämne. 

2.2.1 Skolgymnastikens uppkomst  

Det finns flera skäl till att, så kallad fysisk fostran, infördes i de svenska skolorna under 1800-

talet och ett flertal personer kom att ha en betydande roll i införandet. En av dom var Anders 

Otto Lindfors, som arbetade som blivande lärare i Lund. Lindfors var mycket intresserad av 

gymnastik och under sin tid i Lund skrev han bland annat två avhandlingar inom området. 

Lindfors var noga med att det inte var någon form av gymnastik han framförde utan det var 

endast övningar från bland annat antiken och Tyskland han förde fram. Den fysiska fostran 

skulle bestå av ridderliga idrotter, som till exempel fäktning och bågskytte, och dessutom 

antika idrotter med inslag av allt mer nyare idrotter, till exempel bollspel och skridskoåkning. 

Detta arbete hade en stor betydelse för införandet av skolgymnastik och banade väg för Per 

Henrik Ling som tog arbetet om obligatorisk gymnastik i skolan vidare (Annerstedt et al., 

2001).  

2.2.2 Linggymnastiken  

Per Henrik Ling skapade den så kallade linggymnastiken, vilket på senare år även kom att 

kallas för ”den svenska gymnastiken”. Linggymnastiken var indelad i fyra kategorier, 

pedagogisk, militär, estetisk och medikal gymnastik. Den pedagogiska gymnastiken 

motsvarade gymnastiken som användes i skolan. Linggymnastiken innehöll konstruerade och 

naturliga övningar som utfördes både med och utan redskap (Annerstedt et al., 2001) De 

fysiska övningarna låg i fokus för linggymnastiken och Ling tog avstånd från all 

prestationsinriktad färdighetsträning och tävlingsverksamhet (Larsson, 2002).  

Under 1860-talet var Per Henriks gymnastik färdigutvecklad och hans son Hjalmar förde 

arbetet vidare och var den person som införde linggymnastiken i den svenska skolan. Det så 

kallade ”lingska gymnastiksystemet” var dominerade i de svenska skolorna och fick även en 

stor spridning internationellt. Till exempel i Ryssland, Argentina och Frankrike (Annerstedt et 

al., 2001) 
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2.2.3 Ämnet idrott och hälsa träder fram  

År 1820 var första gången obligatorisk gymnastik infördes i skolan och undervisningen skulle 

då vara tre timmar i veckan. Detta var en idé som var svår att genomföra då varken lärare eller 

lokaler fanns tillgängliga.  Det tog lång tid för ämnet att etablera sig i skolorna och först vid 

1928 års läroverksstadga hade ämnet etablerat sig. Gymnastikundervisningen bestod till en 

början främst av linggymnastiken, men i och med OS i Stockholm 1912 började ämnet att 

utvecklas. Eleverna fick prova på fler idrotter, dock var gymnastiken fortfarande centralt. 

Undervisningen gick från det så kallade lingiska gymnastiksystemet till att utföra allt fler 

naturliga rörelser, till exempel konditionsträning (Annerstedt et al. 2001).  

Fram till år 1980 hade man könsåtskild gymnastikundervisning, där flickor inte tilläts utföra 

fysiskt krävande aktiviteter.  Rytm, dans och gymnastik representerade den så kallade 

”flickgymnastiken”, medan sport och styrka kännetecknade ”pojkgymnastiken” (Larsson, 

Fagrell & Redelius, 2009; Thedin Jakobsson, 2011). År 1980 ändrade ämnet namn från 

gymnastik till idrott. Innehållet i undervisningen förändrades även och den könsåtskilda 

undervisningen togs bort. Flickor och pojkar fick nu ha idrottsundervisning tillsammans, där 

syftet var att jämna ut könsskillnader (Larsson et al., 2009).  

Samundervisningen infördes i den så kallade osäkerhetsfasen som varade mellan år 1970 och 

år 1994. Under denna period hade idrottsrörelsen en stor påverkan på idrottsundervisningen i 

skolan och i och med namnbytet förändrades även ämnets innehåll. Ämnet skulle bidra till att 

eleverna utvecklade sin fysiska, psykiska och estetiska förmåga. Idrotten i skolan hade 

utvecklats till ett så kallat ”aktivitetsämne” där fokus var att förbättra sina färdigheter inom 

idrott. Osäkerhetsfasen innehöll få centrala anvisningar och direktiv om hur undervisningen 

skulle gå till väga, vilket påverkade både lärare och elever. Idrottslärarna kände sig splittrade 

och det var svårt att tyda ämnets målsättning och innehåll (Annerstedt et al., 2001).  År 1994 

fick ämnet återigen ett nytt namn; idrott byttes till idrott och hälsa för att understryka den nya 

hälsoinriktningen. Detta resulterade i hälsofasen. För denna fas var hälsoperspektivet centralt 

och den nya kursplanen lyfte fram mer hälsa, livsstil och livsmiljö. Inga specifika idrotter var 

obligatoriska, förutom simning och orientering. Det som utmärker hälsofasen är friheten 

skolorna har att styra över innehåll, tidstilldelning och arbetssätt. Ämnet och dess innehåll kan 

därför variera från skola till skola. Till skillnad från osäkerhetsfasen var fokus att eleverna 

skulle förstå sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa (Annerstedt et al., 2001).  

De senaste decennierna har ämnet genomgått stora förändringar och är de ämnen som har gått 

igenom flest uppdateringar. Idrottsundervisningen har utvecklats både historiskt och 
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kulturellt. Ämnet har utvecklats från att vara ett aktivitetsämne till att vara ett kunskapsämne 

med fokus på hälsa och livsstil. Det har och kommer alltid att finnas åsikter om hur 

undervisningen ska bedrivas i ämnet idrott och hälsa. Dagens undervisning påverkas av 

åsikter från bland annat; skolverket, idrottsrörelser, folkhälsoinstitut, handikapporganisationer 

och föräldrar. Hur ämnets innehåll kommer se ut i framtiden är svårt att säga, men man är 

övertygade om att ämnet kommer ha en stor påverkan på individen i framtiden (Annerstedt et 

al., 2001) 

När den nya läroplanen för grundskolan (Lgr11) infördes i skolan startade en förändring av 

ämnet idrott och hälsa. Lgr11 tydliggjorde vikten av att sträva efter ett mer hälsofrämjande 

lektionsinnehåll (Skolverket, 2010a). Idrotten i skolan har länge bestått av mycket idrott och 

väldigt lite hälsa. Lektionsinnehållet har dominerats av bollekar och teknikträning, samtidigt 

som fokus på hälsoperspektiv har saknats. Idrottsundervisningen har dock börjat förändras. 

Lektionsinnehållet innehåller nu fler teoretiska inslag och undervisningen om skador, kost och 

hälsa har ökat. De tidigare dominerande bollaktiviteter har markant minskat och idrottslärarna 

har fått ett större ansvar över att lära eleverna vikten av god kost och motion. Ämnet idrott 

och hälsa handlar om att eleverna ska få färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa ur 

olika perspektiv, till exempel fysiska, psykiska och sociala (Wiker, 2017).  

2.2.4 Kursplan för idrott och hälsa på gymnasiet 

Idrott och hälsa är ett ämne som förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och 

naturupplevelser. Ämnet ger eleverna möjlighet att uppleva och förstå vikten av 

rörelseaktiviteter och deras samband med välmående. Syftet med undervisningen är att 

eleverna ska utveckla sin kroppsliga förmåga samt få kunskaper om hur man planerar, 

genomför och utvärderar olika rörelseaktiviteter. Syftet är även att eleverna ska få utveckla 

sina kunskaper i att hantera säkerhet och nödsituationer. Undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa ska bidra till att eleverna får möjlighet att utvecklas i bland annat;  

• ”Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och 

miljöer” 

 

• ”Kunskaper om betydelsen av fysisk aktivitet och naturupplevelser för kroppslig 

förmåga och hälsa” (Skolverket, 2010b)  

 

Livsstil och hälsa är fortfarande två centrala begrepp i idrottsundervisningen. Till exempel ska 

eleverna utveckla kunskaper om hur människokroppen fungerar i fysiska aktiviteter, 



7 
 

livsstilens betydelse och konsekvenser av inaktivitet. Ämnesinnehållet ska vara utformat och 

anpassat så att alla kan delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar (Skolverket, 2010b)  

Det centrala innehållet för idrott och hälsa 1 beskriver att ämnet ska behandla bland annat;  

• ”Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga” 

• ”Rörelser till musik samt dans” 

• ”Åtgärder vid skador och nödsituationer. Till exempel livräddning vid blödning och 

drunkning” (Skolverket, 2010b).  

2.2.5 Ämnet specialidrott 

Arbetet med idrottsgymnasium inleddes under tidigt 1970-tal och startade först som ett 

pilotprojekt. Det har utvecklats till att idag vara en permanent verksamhet i den svenska 

skolan och är statlig reglerad. Det har även resulterat i att skolan idag har så kallade 

elitidrottsprofiler. Specialidrott är namn på det ämne som utgör en röd tråd för 

idrottsgymnasium och framför allt riksidrottsgymnasium (Ferry & Olofsson, 2009).  

Specialidrott är ett ämne som tillhört gymnasieskolan sedan läsåret 1977/78 och fram till 

mitten av 1990-talet var ämnet endast till för ett begränsat antal elever, nämligen de personer 

som blivit antagna till riksidrottsgymnasium. I och med 1990-talets decentraliserings-, 

valfrihets- och friskoleformer förändrades gymnasieskolors möjlighet att bedriva 

idrottsutbildningar och ämnet specialidrott blev en möjlighet för alla gymnasieskolor (Ferry & 

Olofsson, 2009). Enligt 5 kap. 31§ i gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) togs de 

regionala och lokala idrottsutbildningarna bort och det bestämdes att ämnet specialidrott 

endast skulle kunna läsas på riksidrottsgymnasium (RIG) och Nationella idrottsgymnasier 

(NIU). Det innebär att specialidrott har återgått till att vara ett ämne som endast ett begränsat 

antal elever kan läsa, de som är antagna på RIG och NIU.  

Ferry och Olofsson (2009) beskriver att idrottsprogrammen har en stor betydelse för 

rekryteringen av elever på både grund- och gymnasieskolor. Att locka till sig fler elever 

resulterar i att skolor runt om i landet kan säkerställa bland annat ekonomin på skolan. 

Gymnasieskolorna benämner ofta idrottsverksamheterna som; idrottsgymnasium, 

elitidrottsgymnasium, idrottsklass eller idrottsprogram.  

Idrottsgymnasium har utvecklats och blivit lokala idrottsprogram på flera ställen i landet. 

Precis som för riksidrottsgymnasium är specialidrott en central del av utbildningen i dessa 

gymnasier (Ferry & Olofsson, 2009). Riksidrottsförbundet (2019) redogör att det finns två 

olika möjligheter för elever som vill kombinera studier med elitidrott på gymnasiet; 
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Riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Elever som 

läser på RIG och NIU läser vanliga gymnasieprogram, där ämnet specialidrott är inkluderat 

som ett individuellt val. Att kunna kombinera en satsning inom elitidrott och studier är en 

viktig grund i den svenska idrottsmodellen. Det resulterar i en större chans till en bra 

utbildning och framtida arbete, under eller efter avslutad karriär.  

Kursplanen för ämnet specialidrott beskriver att undervisningen ”ska syfta till att eleverna 

utvecklar den idrottsliga förmågan samt ett holistiskt och etiskt förhållningssätt till idrott”. 

Innehållet riktar sig till en elitidrottsnivå där fokus är att utvecklas inom vald idrott. 

Undervisningen riktar in sig mycket på träning och tävling, där eleverna till exempel ska ges 

kunskap om metoder för att planera, genomföra och utvärdera träning- och 

tävlingsverksamhet. Utbildningen ska även ge eleverna kunskaper om bland annat; kost, 

ledarskap, idrottspsykologi och människokroppens byggnad (Skolverket, 2010c).  

Undervisningen i specialidrott ska ge eleverna möjlighet att utveckla bland annat;  

• ”Förmåga att utöva specifik idrott på elitnivå”  

• ”Kunskaper om olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga 

att anpassa träning till etiska normer och regler för träning och idrottsaktiviteter” 

• ”Kunskaper om idrotts- och träningsmiljöers betydelse för prestationsutvecklingen” 

• ”Kunskaper om hur skador och ohälsa förebyggs och behandlas” (Skolverket, 2010c).  

2.3 Tidigare forskning om elevers upplevelse av ämnet idrott och hälsa 
Enligt en undersökning om 16-åriga elevers uppfattningar av ämnet idrott och hälsa, framom 

det att eleverna ansåg att ämnets syfte var att ha kul och att det var ett avbrott från andra 

skolämnen. Idrottslektionerna var som en paus från de teoretiska ämnena. Elever med positiv 

inställning till ämnet beskriver det som en tid att få tänka och slappna av (Larsson & Redelius, 

2004). I en annan studie där syftet är att undersöka vad idrott och hälsa är, beskrivs skolämnet 

som ett ämne där man får testa på olika idrotter och aktiviteter samtidigt som man kan slappna 

av och släppa skolarbetet. Idrott och hälsa låter eleverna få vila från de teoretiska ämnena och 

fokusera på annat. Till exempel fysisk aktivitet och hälsa (Coulter & Ní Chróinín, 2013). 

Alexandersson (2010) framför att en stor motivation för eleverna är att idrotten ger ett avbrott 

från den annars stillasittande vardagen i skolan. Det gäller elever som går i både grundskolan 

och gymnasiet.  

Rikard och Banville (2006) beskriver att gymnasieelever upplever att ämnet idrott och hälsa 

saknar utmaningar. Eleverna är eniga om att ämnet borde innehålla fler idrotts- och 
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träningsaktiviteter och att detta skulle kunna resultera i att eleverna utvecklas. Dock måste 

aktiviteterna vara nya då de gamla inte är utmanade nog. I samma studie fick elever svara på 

om de gillar ämnet idrott och hälsa. Totalt svarade 515 elever på enkäten och svaren visar att 

73% av eleverna gillar ämnet och har en positiv inställning, 23% gillade inte ämnet medan 

4% var neutrala.  De elever som ansåg ämnet givande, beskrev att det var på grund av att 

ämnet var roligt, gillar idrott över lag och att aktiviteterna på lektionerna var bra. Medan de 

elever som ställde sig negativt till ämnet ansåg att aktiviteterna inte var roliga, lärarna pratade 

för mycket och att idrott var tråkigt. Även Coulter och Ní Chróinín (2013) studie visar att 

majoritet av elever upplever idrott och hälsa som ett roligt ämne och har en positiv inställning 

till det.  

I skolverkets (2019) rapport om elevers attityder till skolan framkom det att 22% av 

gymnasieeleverna upplever att dom blir orättvist behandlade minst en gång i månaden av en 

lärare eller annan vuxen på skolan. Detta gäller alla ämnen och inte bara idrott och hälsa. 

Sedan år 2015 undersökning har andelen ökat med 7% vilket även beskriver att de elever som 

inte känner sig orättvist behandlade har minskat. Samma undersökning visar dock att 8 av 10 

elever upplever att de blir behandlade rättvist och jämställt. Eleverna upplever även att alla 

blir behandlade på lika villkor, vilket är en siffra som ökat under 2000-talet.  

Johansson och Åkesson (2008) undersökning skedde på två skolor, varav eleverna på ena 

skolan ansåg att utbildningen generellt var likvärdig och att alla hade samma förutsättningar. 

På den andra skolan upplevde eleverna att alla elever hade samma rättigheter och möjligheter. 

Däremot har alla elever inte samma skyldigheter, vilket eleverna upplevde som särbehandling. 

En elev nämner till exempel att elever behöver vara med på olika aktiviteter och lektioner 

beroende på vilket ursprung man har. ” Det är typ så att, är man inte svensk ska man inte 

behöva göra det … Det är liksom så att den personen inte ska behöva göra så för då kan den 

känna sig liksom diskriminerad eller nånting sånt” (Johansson & Åkesson, 2008 s.32). Elever 

från båda skolorna påpekar att särbehandling ofta förekommer på idrottslektionerna. Varav 

pojkarna är de som behandlas bättre och har lättare att få bra betyg i ämnet. Studien visar att 

både elever och lärare upplever att undervisningen inte är på lika villkor och att särbehandling 

är något som sker på skolan. Särbehandlingen sker ofta på grund av kön. Det framkommer 

även att lärarna på skolorna uppfattar att skolan arbetar mer med likabehandling än vad 

eleverna uppfattar.  

Elever, som går ämnet specialidrott, har många gånger en positiv inställning till ämnet idrott 

och hälsa eftersom personerna kommer från en redan idrottspositiv miljö. Eleverna har stor 
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erfarenhet av idrottsutövande sedan tidigare och befinner sig ofta på en hög idrottslig nivå. 

Tidigare utvärderingar visar att elever som läser ämnet specialidrott klarar sig bättre i skolan 

än gymnasieelever generellt, då de har högre betyg i samtliga kärnämnen samt högre 

snittbetyg (Ferry & Olofsson, 2011).  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
Människan har två grundläggande behov som behöver tillfredsställas för att kunna fungera 

psykiskt; känna värde som människa och känslan av samhörighet. Även om detta är två 

betydande utgångspunkter för männis 

kans psykiska hälsa så räcker inte det. Människan behöver också kunna organisera sin tillvaro 

och få en känsla av sammanhang (Åhs, 2002).  

Känsla av sammanhang även kallat för ”KASAM” är en teori som grundades av Aaron 

Antonovsky för att få en större inblick i människors hälsa. KASAM består av tre 

sammanflätade komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Modellen 

används främst inom vård och omsorg men används även för forskning inom exempelvis 

idrottspsykologi. För att uppnå en känsla av sammanhang behöver vi; förstå olika situationer 

samt att dom ska vara begripliga, tro på att vi kan hantera dom och ha tillräckligt med 

intresse så att det blir meningsfullt att hantera dom. När vi upplever känsla av begriplighet och 

hanterbarhet får vi en känsla av meningsfullhet (Thedin Jakobsson, 2011).  

Begriplighet syftar till i vilken utsträckning man upplever att händelser är konkreta, 

strukturerade och gripbara. Händelserna bör inte vara slumpmässiga eller oförklarliga. En 

människa med hög begriplighet, anser att de situationer man bemöter i framtiden är 

förutsägbara och om en överraskande situation uppstår så ska den gå att orda eller förklara 

(Thedin Jakobsson, 2011; Antonovsky, 2005). Thedin Jakobsson (2011) beskriver att 

begriplighet formas genom erfarenheter som är sammanhängande och strukturerade. 

Författarna nämner även att man inom idrottens värld associerar begreppet med de didaktiska 

frågorna vad och varför. Eleverna ska förstå vad för aktivitet som ska utföras på lektionen och 

varför. Till exempel öva på hur man hanterar nödsituationer med hjälp av livräddning. 

Eleverna får reda på vad det är för aktivitet och varför aktiviteten har valts.   

Hanterbarhet definieras som den grad man upplever att man har resurser till förfogande för att 

möta de krav och utmaningar som ställs i situationen man befinner sig i. Resurserna kan till 

exempel vara fysiska redskap och föremål, sociala relationer eller kunskap man har från 

tidigare erfarenheter (Thedin Jakobsson, 2011). Antonovsky (2005) menar på att olyckliga 

saker sker i livet, men när det väl sker kommer man kunna hantera situationen och inte bära 

det med sig i framtiden. För att ge exempel på hanterbarhet kopplat till idrott och hälsa 

används situationen som nämndes tidigare om livräddning. Hur hanterar eleverna situationen, 

de tar till sig dem instruktioner som ges och använder till exempel livboj och docka för att öva 
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på livräddningen. Eleverna har hanterat situationen och använt sig av fysiska redskap och 

föremål för att hantera situationen på bästa sätt.  

Meningsfullhet är den tredje komponenten som ingår i KASAM. Meningsfullhet formas av de 

erfarenheter människan skaffar sig under livet. Begreppet definieras som en positiv förväntan 

på framtiden (Thedin Jakobsson, 2011). Meningsfullhet syftar till den utsträckning man 

känner att situationen har en innebörd och ett intresse. När olyckliga situationer sker är man 

inte rädd att bemöta utmaningen och söka en mening med den. Detta för att på bästa sätt ta sig 

igenom situationen (Antonovsky, 2005). Thedin Jakobsson (2011) beskriver att det är viktigt 

att komma ihåg att det som betonas som meningsfullt för en person, kan anses meningslöst för 

en annan. Spelar man till exempel innebandy på fritiden i ett klubblag, kan förväntningarna på 

idrottslektionerna i skolan vara att det ska vara liknande som i klubblaget Vad gäller till 

exempel aktiviteterna och genomförandet. Har personen i fråga ett tankesätt om att idrott går 

ut på att prestera och få idrottsliga resultat, kan det kännas meningslöst att delta i en 

undervisning med syfte att utveckla sin kroppsliga förmåga och hälsa. För en annan person 

kan idrottsundervisningen istället vara väldigt meningsfull och man ser ett intresse i att 

utvecklas.  

Denna teori kommer att analyseras i diskussionen tillsammans med de resultat som 

framkommer i undersökningen.  
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4. Metod 
I metodkapitlet beskrivs hur undersökningen har utförts vilken typ av datainsamling som har 

används och varför den har använts, men även hur urvalet av respondenter har gått till och 

vilka förberedelser som genomfördes innan datainsamlingen. Kapitlet innehåller även de 

etiska överväganden som gjorts i genomförandet av datainsamling.  

4.1 Datainsamlingsmetod  
För att undersöka elevers upplevelser av ämnet idrott och hälsa valdes intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Intervjuer är en kvalitativ forskningsmetod som passar bra när man vill 

undersöka komplexa fenomen. Till exempel människors åsikter, känslor och erfarenheter, 

vilket kommer undersökas i den här studien (Denscombe, 2009). 

Denscombe (2009) nämner att det finns flera typer av forskningsintervjuer; strukturerad, 

semistrukturerad och ostrukturerad. Semistrukturerad intervju är det som använts i den här 

undersökningen. När man använder sig av en semistrukturerad intervju har man i förväg gjort 

en lista på ämnen och frågor som ska tas upp under intervjuerna. Frågorna får tas upp i valfri 

ordning beroende på hur intervjun utspelar sig och frågorna behöver inte vara formulerade på 

samma sätt vid varje intervju. Semistrukturerade intervjuer handlar om att kunna vara flexibel 

som forskare och låta respondenterna få uttrycka sina känslor och synpunkter kring ämnet.  

Det finns även olika typer av semistrukturerade intervjuer. Den som är den vanligaste och har 

använts i denna undersökning är personliga intervjuer. Intervjuerna genomförs mellan en 

forskare och en respondent, vilket gör den mer personlig. En fördel med personliga intervjuer 

är att de ofta är väldigt lätta att arrangera, då det räcker med att två personer kan vara på 

samma plats vid en specifik tidpunkt. En annan fördel är att informationen som ges under 

intervjun endast kommer från en källa; personen som blir intervjuad.  Det resulterar i att det 

blir enklare för intervjuaren att ”lokalisera speciella idéer till vissa bestämda människor” 

(Denscombe, 2009, s.235) Eftersom mötet sker med endast en person i taget är det lätt för 

forskaren att styra intervjun och fokusera på vad respondenten berättar. Det blir även lättare 

när arbetet efter intervjuerna skall ske; den så kallade transkriberingen. Att transkribera en 

intervju blir mycket enklare när samtalet involverar endast en respondent (Denscombe, 2009).  

Författaren nämner att det även finns nackdelar med att använda personliga intervjuer. En av 

dem är att antalet synpunkter och åsikter blir begränsade. Personliga intervjuer begränsar även 

antalet deltagare i forskningsprojektet, vilket kan påverka variationen bland respondenterna. 

Med fler deltagare är chansen större att variationen är större och fler synpunkter kommer 

fram. I gruppintervjuer, som är en annan typ av semistrukturerad intervju, är det lätt att 
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respondenterna inte vågar uttrycka sina åsikter och känslor jämfört med en enskild intervju 

(Denscombe, 2009). Personliga intervjuer har därför valts i denna undersökning.  

4.2 Urval  
Till studien gjordes ett så kallat målstyrt urval, vilket är en av de vanligaste urvalsmetoder 

inom kvalitativa undersökningar. Syftet med att använda ett målstyrt urval är att välja ut fall 

eller personer på ett strategiskt sätt, så att de deltagare som väljs ut är relevanta för de 

forskningsfrågor som formulerats i undersökningen. Med andra ord görs urvalet utifrån de 

mål som undersökningen har. Forskaren vill ha respondenter som har en koppling till ämnet 

och som kan svara på frågorna (Bryman, 2018). Denscombe (2009) menar på att de personer 

som ingår i urvalet väljs medvetet, på grund av att de har något speciellt att bidra med, en 

speciell position eller har en unik inblick i ämnet. Urvalet i undersökningen gjordes utefter 

forskningsfrågorna, vilket resulterade i; flickor och pojkar som läser på idrottsgymnasium. 

Anledningen till att både flickor och pojkar valdes, är för att få en inblick i hur båda könen 

upplever ämnet idrott och hälsa. Bryman (2018) beskriver att det finns olika metoder för 

målstyrt urval varav en av metoderna är kriterierstyrt urval. Respondenterna behöver uppfylla 

ett eller flera kriterier för att få vara med på intervjuerna. I denna undersöknings fall är 

kriteriet att gå på ett idrottsgymnasium. Ett annat exempel på en metod är; urval med så stor 

variation som möjligt. Valet att intervjua både flickor och pojkar ger urvalet en större 

variation.  

Vilka som skulle vara med på intervjuerna gjordes till viss del utifrån ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2018). Då forskaren kände till idrottsgymnasiet sedan tidigare och hade god kontakt 

med instruktörerna på innebandyinriktningen, gjorde urvalet utifrån bekvämlighet. 

Instruktörerna meddelade att innebandyeleverna var tillgängliga för intervjuer och därför blev 

urvalet elever som läser på specialidrott med inriktning innebandy. På plats fick de elever som 

var intresserade att ställa upp på intervjuer räcka upp handen. Ut efter det valde lärarna ut 

vilka elever som var aktuella. Ett önskemål på sex till åtta personer hade önskats från 

intervjuaren. Läraren meddelade att det var sex stycken som var tillgängliga och antalet som 

respondenter i intervjuerna blev därför sex.                                                                                      

4.3 Intervjuguide  
För att underlätta intervjuerna utformades en så kallad intervjuguide. En intervjuguide kan 

vara en minneslista över områden som ska beröras i en ostrukturerad intervju, men kan även 

innebära en strukturerad lista med frågeställningar som ska beröras i en mer semistrukturerad 
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intervju (Bryman, 2018). I uppsatsen används intervjuguiden som en lista på olika 

frågeställningar som ska besvaras under intervjun. 

Intervjuguiden (se bilaga 1) är uppbyggd med hjälp av fem olika teman. Dessa teman skrivs 

som rubriker. En rubrik är till exempel; ”Upplevelser av idrott och hälsa”. Under varje rubrik 

finns ett flertal frågeställningar som intervjuaren ska ställas till respondenterna. Frågorna är 

formulerade efter uppsatsens syfte och frågeställningar. Följande är exempel på några av 

frågorna som används i intervjuguiden; ”Har/hade du idrottslektion tillsammans med dina 

klasskamrater även fast du går specialidrott?”, ”Behandlas alla lika på lektionerna? Kan du ge 

exempel på en situation?” och ”Vilket ämne anser du är viktigast? Specialidrott eller idrott 

och hälsa”. Beroende på vad eleverna svarar på frågorna har även olika följdfrågor 

formulerats. De frågor som ställdes under intervjun var inte specifika och formulerades olika 

under varje intervju. De inledande frågorna i intervjuguiden berör respondenternas bakgrund, 

till exempel deras idrottsliga bakgrund och vad de läser på gymnasiet. Syftet med 

bakgrundsfrågorna var att göra respondenterna bekväma med intervjusituationen.  

Innan intervjuerna påbörjades testades intervjuguiden i en så kallad pilotintervju. 

Respondenten i pilotintervjun var en elev som läser specialidrott på en gymnasieskola i en 

mindre stad i mellansverige. Syftet med pilotintervjun var att kontrollera om frågorna var bra 

formulerade och hur respondenten upplevde frågorna. Med hjälp av testintervjun gjordes 

några få justeringar i intervjuguiden, som till exempel val av ord och ordningen som frågorna 

skulle ställas. 

Den nya intervjuguiden användes vid den första och andra intervjun och ordningen upplevdes 

bättre. Efter den andra intervjun upptäckte jag att jag oplanerat hade ställt några frågor som 

inte stod med på listan. Frågorna kändes betydande för undersökningen och jag valde därför 

att inkludera dem i intervjuguiden. Valet att ta med dessa frågor gjordes för att få en djupare 

beskrivning av elevernas upplevelser av ämnet idrott och hälsa. En av frågorna som lades till 

var; ”Är du ensam om att gå specialidrott i din klass eller är ni fler?”.  

I slutet av varje intervju valde jag att tacka personen för dess medverkan och berätta att det 

uppskattades. Det var dock inget som stod med i intervjuguiden men adderades inför sista 

intervjun.  

4.4 Genomförande  
Genom att besöka en gymnasieskola i Värmland läns hemsida fick jag kontakt med ansvariga 

lärare på deras NIU med inriktning innebandy. Lärarna blev därefter kontaktade via e-mail, 
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som stod uppskrivet på hemsidan. I det första mejlet beskrevs syftet med undersökningen och 

hur undersökningen skulle gå till väga. Lärarna var positiva till valet av undersökning och gav 

ett godkännande till att intervjuerna skulle ske med deras elever. Efter en tids kommunikation 

via e-mail, så bestämdes en tid och plats för utförande av intervjuer.  

Intervjuerna genomfördes på en gymnasieskola i Värmlands län under december månad år 

2019. Samtliga intervjuer ägde rum i ett ostört grupprum. Miljön under intervjuerna kan 

påverka hur resultatet blir och det var därför bra med en neutral och lugn plats. Intervjuerna 

varade mellan 10 - 20 minuter och mellan varje intervju hade jag ca 10 minuter till förfogande 

och fick då tid att bearbeta tidigare intervju samt om något skulle förändras i intervjuguiden.  

Innan intervjuerna startade fick respondenterna läsa igenom ett samtyckeblad (se bilaga 2) 

med information om undersökningen och att deras svar skulle spelas in. Respondenterna blev 

även informerade om att inspelningen är anonym och att deras namn inte kommer användas i 

undersökningen. Om respondenterna ansåg att det var okej så skrev de under med sin 

underskrift. Jag berättade sedan för personerna att intervjun skulle spelas in med hjälp av 

röstmemo-funktion på min mobiltelefon och att flygplansläge var aktiverat. På så sätt kan inte 

inspelningen sparas i ”molnet” och inte spåras efter att den har raderats. Inspelningen skulle 

endast jag lyssna på och sedan radera. Efter intervjuerna började arbetet med att transkribera.  

4.5 Databearbetning 
Det första steget i bearbetningen var att transkribera intervjuerna. De inspelade filerna 

transkriberades ordagrant för att inte gå miste om viktig information. Bryman (2018) 

beskriver att kvalitativa intervjuer först spelas in för att sedan skrivas ut, det vill säga 

transkriberas. Att transkribera en intervju är tidskrävande och det är viktigt att ha goda 

kunskaper inom området för att klara av uppgiften. Denscombe (2009) skriver att 

utskriftstiden påverkas av klarheten i inspelningen. Är ljudfilerna svåra att tolka tar det längre 

tid att skriva ut dem medan en tydlig inspelning förenklar arbetet. I detta fall var ljudet i 

inspelningen bra och man kunde tydligt höra vad respondenterna hade svarat. Det förenklade 

processen. Eftersom ljudinspelningen var på en mobiltelefon var det enkelt att stoppa och 

spola tillbaka medan utskriften pågick.  

I takt med transkriberingen startade även analysprocessen, allt eftersom man börjar fundera 

och upptäcka olika mönster i elevernas svar. Intervjuerna lästes om och om igen för att 

jämföra svaren och hitta skillnader och likheter. Transkribering är en förenklad form av data 

som underlättar analysarbetet av vad människan sagt (Bryman, 2018: Denscombe, 2009) I 

analysprocessen användes så kallad kodning, vilket är en av de vanligaste analysmetoder 
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forskare väljer att använda sig utav. Kodning av data innebär att man går igenom 

transkriberingen och sätter namn eller etiketter på saker som har betydelse för arbetet. Med 

hjälp av kodningen har olika kategorier utformats, som i sin tur ligger till grund för resultatet. 

Kategorierna förenklar analysprocessen och resulterar i att forskaren blir öppen för att ny 

kunskap kan uppstå. Kategorierna är utformade efter det syfte och de frågeställningar som 

tidigare nämnts och med hjälp av de kategorier som framtagits blir det enklare att besvara 

frågeställningarna (Bryman, 2018).  

4.6 Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet har att göra med osäkerhet vid datainsamling. Många forskare har 

diskuterat om dessa begrepp är relevanta för kvalitativa undersökningar (Bryman, 2018). 

Validitet och reliabilitet är därför två begrepp som forskare många gånger undviker inom 

kvalitativa forskningar (Hassmén & Hassmén, 2008).   

Denscombe (2009) samt Hassmén och Hassmén (2008) beskriver att validitet innebär att data 

och metoder är ”riktiga” och korrekta. En undersöknings validitet beror på hur metod, 

datainsamling och analys har valts och genomförts. När det kommer till validitet inom 

forskning och insamlade data handlar det om att det som framkommer i den insamlade datan 

är sanningsenlig, av god kvalitet och svarar på undersökningens frågeställningar. Vid val av 

metod inriktar sig validitet på frågan; ”mäter vi begreppets lämpliga indikationer och får vi 

exakta svar?”. Det vill säga, är det rätt metod som används och undersöks det som avses att 

undersökas. Ger valet av metod de svar som behövs för att besvara frågeställningen. Som 

tidigare nämnts, passar metoden med denna studiens syfte då det är att undersöka människors 

upplevelser. Kvalitativa undersökningar används vanligtvis för att undersöka upplevelser och 

erfarenheter. Eftersom metoden undersöker det som är menat att studien ska undersöka, tyder 

det på hög validitet.  

I användandet av intervjuer är det viktigt att forskare funderar över om informationen 

respondenten ger är sanning och av god kvalitet. När intervjuerna innehåller faktiska frågor, 

är det lätt att kontrollera om informationen är sanningsenlig genom att jämföra med andra 

källor. Det är betydligt svårare att göra dessa kontroller när intervjuerna behandlar människors 

uppfattningar och erfarenheter. Det finns dock praktiska kontroller forskaren kan använda sig 

utav för att bedöma trovärdigheten i det som framkommer i intervjun. Följande är steg för att 

lättare bedöma trovärdighet; kontrollera den givna informationen med andra källor, se över 

transkriberingen med personen som blev intervjuad, kontrollera rimligheten i svaren som 

angetts och leta efter teman i transkriberingen (Denscombe, 2009). För att kontrollera att 
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informationen var trovärdiga gjordes en jämförelse av transkriberingarna, för att se om det 

fanns likheter och skillnader. Om det fanns likheter bedömdes informationen som 

sanningsenlig. Som tidigare nämnts har analys och databearbetning en stor påverkan på 

undersökningens validitet. I databearbetningen utformades så kallade kategorier, även kallat 

”teman” (Bryman, 2018) som är ett steg i kontroll av information. Samma kategorier gick att 

utläsa i samtliga transkriberingar och det talar för att respondenterna gav svar av god kvalitet 

och att undersökningen har en hög validitet.    

Validitet nämns som en av fördelarna med att använda sig av intervjuer, eftersom intervjuer 

ger en direktkontakt med respondenterna. Direktkontakten gör det lättare för forskaren att 

kontrollera svarens riktighet och relevans under intervjuns gång. Eftersom intervjuerna 

behandlar respondenternas uppfattningar och personliga åsikter är det svårare att tolka om 

svaren är sanningsenliga (Denscombe, 2009). Genom att tyda gester och miner från 

respondenterna är det enklare att bedöma om svaren är sanningsenliga. Även med hjälp av 

respondenternas tonläge. Till exempel om rösten är sig lik under hela intervjun eller om den 

blir darrig och osäker vid ett flertal tillfällen.  

Två byggstenar inom validitet är intern och extern validitet. Intern validitet handlar om hur 

oberoende personer påverkar deltagarna i undersökningen. Enligt Hassmén och Hassmén 

(2008) är historieeffekter ett begrepp som används för att mäta undersökningens interna 

validitet. Med historieeffekt menas att kontrollera om händelser i omgivningen haft inflytande 

på undersökningens resultat. Till exempel om elever hade varit utanför det rum där 

intervjuerna utfördes och påverkat respondenternas svar, via miner och gester. Med den 

aktuella undersökningen som exempel, var det inga elever som uppehöll sig i korridorerna 

utanför rummet intervjun ägde rum. Det fanns även en gardin för det fönster som fanns i 

rummet. Risken att någon skulle kunna kommunicera med respondenten var därför liten. Inga 

historieeffekter upplevdes därför att uppkomma i undersökningen. Extern validitet handlar om 

resultatet från undersökningen är generaliserbart i andra sammanhang och situationer. Om 

resultatet kan användas utanför den aktuella undersökningen anses det vara hög extern 

validitet (Hassmén & Hassmén, 2008). Eftersom undersökningen innehöll ett specifikt urval 

på en skola gäller resultatet elever som går på den skolan med inriktning innebandy. 

Resultatet upplevs svårt att användas utanför den aktuella undersökningen då resultatet inte 

gäller elever som går specialidrott i allmänhet.  

Reliabilitet är ett begrepp som vanligtvis används inom kvantitativ forskning, men oavsett om 

undersökningen är kvantitativ eller kvalitativ ska reliabilitet vara något som eftersträvas. 
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Reliabilitet är ett centralt begrepp inom idrottsforskning och passar därför bra in i denna 

undersökning (Hassmén & Hassmén, 2008). Tillförlitlighet, pålitlighet och förutsägbarhet är 

begrepp som reliabilitet ofta förknippas med. När det gäller mätningar handlar reliabilitet om 

uppenbarhet. Två mätningar som sker tätt efter varandra ska ge liknande resultat, det vill säga 

att inget förändras. Ger undersökningen samma resultat båda gångerna är undersökningen 

tillförlitlig, eftersom uppenbarheten var perfekt (Hassmén & Hassmén, 2008). Denscombe 

(2009) menar på att tillförlitlighet handlar om att forskare måste kunna lita på att resultatet 

inte har påverkats av forskningsinstrumentet.  

Med reliabilitet avser man att undersöka säkerheten och noggrannheten i undersökningen. 

Hassmén och Hassmén (2008) beskriver att det är svårt att uppnå så kallad extern reliabilitet i 

kvalitativa forskningar eftersom kvalitativa undersökningar ofta bygger på forskarens egna 

upplevelser och tolkningar. Att exempelvis gå in i en liknande roll som en tidigare forskare 

hade därför ökat reliabiliteten, dock är det svårt att uppnå. Under mina intervjuer försökte jag 

därför att efterlikna mig själv och agera på liknande sätt under alla intervjuer. Jag har även 

försökt att beskriva hur undersökningen gick tillväga på detaljerad nivå, så att forskare kan 

sätta sig in i min situation och upprepa studien.  

4.7 Etiskt förhållningssätt 
Denscombe (2009) beskriver att det som forskare är viktigt att vara etisk i sina 

undersökningar. Med det menar han att forskare måste tänka på att respektera deltagarens 

rättigheter och värdigheter, se till att deltagaren inte tar skada av att vara med i 

undersökningen och att ha ett ärligt arbetssätt. Personer som ingår i undersökningar skall ha 

fått information om vad forskningen handlar om, samt om sin medverkan. Därefter får 

personerna själva välja om de vill vara med eller inte. Att delta i forskningsstudier är alltid 

frivilligt och forskare får aldrig tvinga någon att hjälpa till eller svara på frågor. Det krävs 

även ett så kallat informerat samtycke från deltagarna och det måste vara en skriftlig 

underskrift. Deltagarna har även rätt att när som helst avbryta sin medverkan.  

Personerna som deltar i denna studie har fått information om vad studien handlar om, fyllt i 

ett samtyckeformulär (se bilaga 2) och informerats om att de har rätt att avbryta intervjun 

närsomhelst. Alla som deltar i studien har fyllt femton år, vilket innebär att personerna kan 

skriva på formuläret utan en målsmans godkännande (Vetenskapsrådet, 2019; 

Vetenskapsrådet 2018)  
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Deltagarnas uppgifter, som exempelvis namn och ålder, återges inte i uppsatsen och kommer 

inte visas för någon utomstående Dock är deltagarna inte anonyma eftersom intervjuaren vet 

vilka som har deltagit i studien. Eftersom deltagarnas uppgifter inte kommer användas i texten 

är det ingen utomstående som kommer kunna koppla ihop individer med intervjusvaren. Detta 

kallas för konfidentialitet och fungerar som ett skydd för de som deltar i studier. 

Konfidentialitet ser till att svaren behålls anonyma och är en viktig byggsten för forskare i 

undersökningar (Denscombe,2009). Den transkriberade datan kommer även att raderas när 

uppsatsen är godkänd och klar.  
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5. Resultat  
Nedan presenteras resultatet av intervjuerna via de kategorier som framtagits. Resultatet är 

baserat på de frågeställningar som formulerats.  

För att beskriva vem som säger vad, så har jag döpt personerna till R och en siffra, där R står 

för respondent och siffran är vilken intervju det är. Till exempel; R4 och R1. Bokstaven I står 

för intervjuare. Följande är en kort beskrivning av respondenterna som deltog i 

undersökningen;  

Respondent 1; Kille och går i årskurs tre. Respondent 2; Tjej och går i årskurs tre. Respondent 

3; Kille och går i årskurs tre. Respondent 4; Kille och går i årskurs två. Respondent 5; Kille 

och går i årskurs två. Respondent 6: Tjej och går i årskurs två.  

5.1 Utsagor om speciella anpassningar  
I: Hur såg idrotten ut i ettan?  

R1: ”Jag var med på dom grejerna jag var tvungen att vara med på. Simning och dans typ. 

Annars var jag ju med på innebandyträningarna.”  

I: Var det då dom lektionerna som instruktören sa att du skulle vara med på?  

R1: ”Ja eller det var egentligen så att det var idrottsläraren som hade sagt till instruktören att 

jag skulle vara med, då det var moment man inte kunde testa på innebandyträningarna” 

 

I: Är det något mer du vill tillägga om ämnet idrott och hälsa?  

R2: ”Det är skönt, vi får mellis på skolan och det får inte dom andra.”  

I: Är det för att du går NIU då och ska orka hela dagen eller?  

R2: Ja… Men det blev för dyrt, för förra året fick alla mellis men ah nu är det bara dom som 

går NIU.” 

 

I: Hur såg idrotten ut i ettan?  

R5: ”Jag tror det bara var på vårterminen.” 

I: Var du ofta med på idrottslektionerna?  

R5: ”Ja, förutom när vi hade innebandymatch på kvällen då.”  

I: Hade ni då kommit överens NIU lärare och idrottslärare att det var okej?  

R5: ”Ja typ.” 
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En av respondenterna nämner att eleverna som går specialidrott får mellanmål i skolan och att 

de elever som inte går specialidrott inte får mellanmål, på grund av att det blev en för stor 

kostnad för skolan. När eleverna ska beskriva hur idrotten såg ut i årskurs ett berättar de att en 

överenskommelse har skett mellan idrottslärare och innebandyinstruktör och eleverna behöver 

endast delta på idrottslektionen om det är ett moment som inte kan examineras på 

innebandyträningarna. Det framkommer även att eleverna inte behöver vara med på 

idrottslektionen om det är innebandymatch samma dag.  

5.2 Elevernas upplevelser av likabehandling  
I: Behandlas alla elever lika på lektionerna?  

R1: ”Nästan lika, hyffsat bra i alla fall… Dom som håller på med idrott blir, får lite mer 

uppmärksamhet av lärarna, för dom tar mer plats liksom och dom syns…”  

R3: ”Ja det tycker jag… dom är lite dåliga på att se dom som inte idrottade… som kanske inte 

tog lika mycket plats.” 

R4: ”Ja verkligen.”  

R5: ”Ja det tycker jag absolut.” 

 

I: Fick ni någon specialbehandling?  

R3: ”Nej det tycker jag verkligen inte. Läraren var fair med alla.” 

R4: ”Nej nej nej, vi gjorde samma… alla fick samma utmaningar.” 

 

Majoriteten av eleverna anser att alla elever behandlas lika på idrottslektionerna. Även om de 

behandlas lika så menar eleverna på att de elever som inte går specialidrott tenderar att få lite 

mindre uppmärksamhet, dock tar de inte lika mycket plats som eleverna som går specialidrott. 

När respondenterna fick svara på om de fick något typ av speciell anpassning var svaret nej 

från alla. Ingen fick någon speciell behandling och alla elever i klassen ställdes inför liknande 

utmaningar.  

5.3 Utmaningar inom ämnet idrott och hälsa  
I: Upplevde du att idrottslektionerna var utmanade? 

R1: Njaa… inte jätte… Eftersom jag hållit på med det så pass länge sitter det i ryggmärgen.” 

R2: ”Nej det är väl om man testar på något nytt.” 
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R3: ”Asså allt vi gjorde hade vi gjort innan på min gamla skola så det var kanske inte 

jätteutmanande.”  

 

Eleverna upplevde inte att idrottslektionerna var speciellt utmanande. En av anledningarna till 

att det inte ansågs utmanade var för att aktiviteterna inte var nya. De aktiviteter eleverna 

utförde på idrotten hade de fått testa på i grundskolan. Om lektionsinnehållet var nytt kunde 

de dock uppleva detta som utmanande.  

5.4 Positiva och negativa upplevelser av ämnet idrott och hälsa  
I: Vad tycker du är positivt med ämnet?  

R1: ”Det är liksom det här att det bryter av… jag går en så pass tung linje så det är bra att det 

bryter av och inte bara blir teoretiskt.” 

R2: ”Positivt är väl liksom att det inte var en sådan här teoretisk lektion där man bara sitter 

ned.”  

R6: ”Framförallt att få röra på sig och sen så tycker jag att få ha idrott med en klass… man får 

göra något tillsammans liksom.” 

 

I: Var det något du tyckte var negativt med ämnet?  

R3: ”Nej… vi hade lite lite tid, så jag fick kanske inte världens bästa betyg som jag velat ha.”  

R5: ”Jag vet inte, jag tror fan inte det. Nej.”  

R6: ”Nej det skulle jag inte säga.” 

 

I: Upplevde du att det var positivt eller negativt att ha idrott tillsammans med din vanliga 

klass?  

R1: ”Jag tycker det var bra för jag känner att idrotta och vara aktiv, känner jag liksom är en 

bra grej för sammanhållningen. Då kom jag närmare mina klasskamrater.” 

R4: ”Jag tycker det var jättebra. Det kändes som man fick typ, vad ska man säga, man kom, 

typ lärde känna dom andra lite bättre. Annars sitter vi bara i klassrummet liksom.”  

R6: ”Jag skulle säga att det var positivt… Asså det skapar ju en gemenskap i klassen liksom, 

så ah… Positivt.” 
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Respondenterna beskriver att det positiva med ämnet idrott och hälsa var att lektionerna bröt 

av från de vanliga lektionerna som anses vara mer teoretiska. Det är skönt att få gå ifrån 

skolbänken och få vara fysiskt aktiv. Idrottslektionerna beskrivs som en tid där eleverna fick 

chans att träffa hela klassen och lära känna varandra. Att ha idrott tillsammans med sina 

klasskamrater ansågs som något positivt och det skapade en gemenskap i klassen. Majoriteten 

av respondenterna svarade att det inte fanns något negativt med ämnet idrott och hälsa. En 

elev ansåg att det var lite ont om tid och att det påverkade personens betyg negativt.  

5.5 Specialidrott eller idrott och hälsa  
I: Vilket ämne av idrott och hälsa och specialidrott tycker du är viktigast?  

R1: Jag känner väl för att få en grund och röra på sig i skolan så är väl idrott viktigare, men 

jag känner ändå att eftersom jag ändå satsar så mycket på innebandyn så är den viktigast.  

I: Varför valde du just specialidrott och hur tänker du kring ämnet idrott och hälsa? Till 

exempel betyg och prestation.  

R1: Jo jag föredrar det över att hålla på med massa annat och hålla på och spela volleyboll 

och basket och fotboll på idrotten. Men jag är en sådan som alltid vill prestera så jag la ned 

mig på båda lektionerna ändå även fast det inte var det roligaste hela tiden. Jag försökte alltid 

mitt bästa. 

 

I: Vilket ämne tycker du var viktigaste? Specialidrott eller idrott och hälsa.  

R2: Ja, det beror väl på men jag kan nästan tycka typ idrott och hälsa. Skratt*. Men det är för 

att det är så varierande där… man fick en mycket bredare grund. Nu är det ju bara innebandy, 

innebandy, innebandy, så det blir lite ensidigt.  

I: Och hur tänker du kring specialidrotten då? Jag tänker till exempel betyg och prestation.  

R2: Ja, men asså… Jag har ju inget emot det så utan det är ju kul. Jag försöker ändå alltid på 

alla lektioner.  

 

I: Vilket ämne tycker du är viktigast för dig? Specialidrott eller idrott och hälsa.  

R6: Alltså för mig är det väl specialidrott då, eftersom det är just fokus på innebandy.  

I: Varför tycker du just specialidrott är viktigast och hur ser du på det andra ämnet?  

R6: Ja, men det har väl med innebandyn att göra helt enkelt. Asså det är ju det jag vill liksom. 

Jag får göra något som jag faktiskt brinner för och vill bli bättre på. Med idrotten så är det ju 

klart att den är viktig också men, ah…  

I: Skulle du säga att du anstränger dig lika mycket i båda ämnena?  
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R6: Jo men det gör jag väl, jag vill ha bra betyg i båda liksom.  

 

En respondent ansåg att ämnet idrott och hälsa var viktigare än specialidrotten. Det på grund 

av att idrottslektionerna var mer varierande än specialidrotten och att specialidrotten endast 

innehöll innebandy. Man kan även se tendens till att en till upplever idrott och hälsa viktigare. 

Dock ändrar sig personen och berättar att specialidrott är det viktigaste ämnet. Majoritet anser 

därför att ämnet specialidrott är viktigare än idrott och hälsa. Specialidrotten är viktigare för 

att innebandy är något de vill satsa på och bli bättre inom. Alla respondenter berättar att de 

anstränger sig lika mycket inom båda ämnena även om ett är viktigare än det andra.  
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6. Diskussion  
I diskussionskapitlet kommer resultaten från undersökningen att jämföras med 

litteraturgenomgången och tidigare forskning. Likt resultatkapitlet kommer underrubriker 

användas och motsvara de kategorier som framtagits i databearbetningen. Dessa är 

likabehandling och speciella anpassningar, utmaningar inom ämnet idrott och hälsa, positiva 

och negativa upplevelser samt specialidrott eller idrott och hälsa. Därefter följer 

metoddiskussion, slutsats och förslag till framtida forskning.  

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Likabehandling och speciella anpassningar  

När eleverna fick svara på om de ansåg att alla blev behandlade lika på idrottslektionerna 

svarade majoritet att de upplevde att alla blev behandlade likvärdigt på lektionerna. Eleverna 

uttrycker även att ingen i klassen fick någon speciell behandling, utan att alla ställdes inför 

samma utmaningar och uppgifter. Läraren var ”fair” med alla och var noga med att dela in 

klassen i lag som var jämna och såg till att alla hade det bra på lektionerna. Respondenterna 

var även noga med att belysa att de elever som går specialidrott inte får några  anpassningar 

när det gäller idrott och hälsa eller specialidrott, utan förutsättningarna är de samma för alla 

på skolan. Det framkommer dock i resultatet att lärarna var dåliga på att se de elever som inte 

gick specialidrott. De elever som läste specialidrott fick mer uppmärksamhet utav 

idrottslärarna och enligt eleverna själva var det på grund av att dom tog mer plats än 

klasskamraterna och därför syntes mer på lektionerna. Detta resultat påminner om skolverket 

(2019) rapport om elevers attityd till skolan. Till skillnad från min undersökning, där bara 

elever som läser specialidrott har intervjuats, gjordes studien på gymnasieelever i allmänhet. 

Undersökningen gällde även på skolan generellt, det vill säga alla lektioner och inte bara på 

idrottslektionerna. I rapporten framgick det att 8 av 10 elever upplever att de blir behandlade 

rättvist och jämställt i skolan. 8 av 10 elever upplever även att alla blir behandlade på lika 

villkor under alla lektioner. Denna siffra har ökat de senaste åren men frågan är vad man har 

gjort annorlunda för att siffran ska öka och vad behöver man ändra för att alla ska känna sig 

likabehandlade. Eftersom skolverkets undersökning gällde hela skolan och inte bara på 

idrottslektionerna, så är det inte säkert att resultaten stämmer helt överens. Dessutom innehöll 

skolverkets rapport fler respondenter, varav 1650 deltog, medan jag endast intervjuade sex 

personer. Med ett större urval ger resultatet en större variation och resultaten kan därför skilja 

sig åt.  

Skolverket (2019) rapport visar på att en majoritet av gymnasielever upplever att alla elever 

blir likabehandlade på skolan. Johansson och Åkessons (2008) forskning visar på att elever 
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inte upplever att alla blir behandlade på lika villkor. Idrottslektionerna sticker ut och är den 

lektion som de flesta elever nämner som minst likvärdig. Detta resultat skiljer sig från de 

resultat min studie visar, eftersom eleverna upplever två olika saker. De elever som jag 

intervjuade menar på att det inte finns någon särbehandling på skolan och att alla elever har 

samma förutsättningar på idrottslektionerna. Medan Johansson och Åkessons (2008) 

respondenter menar att det sker tydliga särbehandlingar på deras skola och att det ofta sker på 

grund av kön. Till exempel framkommer det att pojkarna i klassen får bättre förutsättningar på 

idrotten. Respondenterna beskriver även att alla elever har samma möjligheter men inte 

samma skyldigheter. Det påminner om den aktuella undersökningen där man tydligt kan se att 

elever som läser specialidrott inte har samma skyldigheter som resterande elever när det gäller 

ämnet idrott och hälsa. Eftersom eleverna i vissa fall inte behöver gå på alla idrottslektioner. 

Även särbehandlingen påminner om den aktuella undersökningen. Till skillnad från 

Johansson och Åkessons (2008) undersökning där eleverna framför att särbehandlingen sker 

könen emellan upplever jag att särbehandlingen sker eleverna emellan på den skolan jag 

utförde min studie. Där spelar det ingen roll om man är tjej, kille eller annat utan det som 

spelar roll är om man läser specialidrott eller inte.  

I intervjusvaren framkommer det även att de elever som läser specialidrott bara behöver läsa 

ämnet idrott och hälsa en termin i årskurs ett. De flesta anger att de hade idrott och hälsa på 

vårterminen, medan resterande av klasskamraterna hade både höst- och vårtermin. Eleverna 

anger att det har skett en överenskommelse mellan idrottslärare och instruktör på NIU om 

specifika områden eleverna behöver utföra på idrottslektionerna. Det andra går att examinera 

på innebandylektionerna. Detta kan man tolka som att lärarna inte skiljer ämnena åt och väljer 

att slå ihop dem. Frågan är då om alla får samma förutsättningar att klara utbildningen som 

eleverna själva påstår eller om de elever som läser specialidrott får en fördel i ämnet idrott 

och hälsa. Min tolkning är att det har skett en anpassning för de elever som läser specialidrott 

eftersom resterande elever behöver läsa idrott och hälsa fullt ut som alla andra ämnen. Min 

åsikt är att idrott och hälsa och specialidrott är två enskilda ämnen på gymnasiet. Det är två 

skilda kursplaner med olika centrala innehåll (Skolverket, 2010b, 2010c). Utifrån de svar 

intervjuerna gav upplever jag det som att det sker anpassningar i ämnet idrott och hälsa för de 

elever som går på idrottsgymnasium. Förmodligen gör man dessa anpassningar för att 

eleverna ska kunna fokusera på sin elitsatsning inom den specifika idrotten. Under min 

gymnasietid läste jag specialidrott och det skedde inga anpassningar för oss. Vi kunde ändå 
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fokusera på en satsning inom innebandyn och skolgången. Enligt mig behövs det därför inte 

ske några anpassningar för dessa elever.  

Tydligt är att eleverna själva inte upplever någon typ av special behandling eller anpassning, 

samtidigt så går det att tyda att det sker anpassningar från skolans håll genom att vissa elever 

inte behöver läsa vissa ämnen fullt. Det hade varit intressant att se om alla elever som läser 

specialidrott på den skolan upplever samma eller om detta gäller för endast de som 

specialiserar sig inom innebandy  

Hur man vill bedriva undervisningen i de olika ämnena är upp till varje skola att bestämma, 

dock måste man alltid följa läroplanerna. Med hjälp av de erfarenheter jag har samt det 

resultat som undersökningen har gett, visar det sig att undervisningen ser olika ut beroende på 

vilken skola man går på. I detta fall sker undervisningen på två helt olika sätt och jag tror att 

resultatet hade kunnat se annorlunda ut om man hade utfört intervjuerna på en annan 

gymnasieskola.  

6.1.2 Utmaningar inom ämnet idrott och hälsa  

Resultatet visar att de elever som deltog i undersökningen upplever att ämnet idrott och hälsa 

saknar utmaningar. Eleverna var eniga om att ämnet saknade utmaningar och att 

lektionsinnehållet inte är nytänkande. Eleverna uppger att anledningen till att lektionerna inte 

är utmanade, är för att eleverna redan har testat på aktiviteterna sen tidigare till exempel på 

grundskolan. Här kan likheter med Rikard och Banville (2006) undersökning ses. Där det 

även framkommer att gymnasieelever upplever att ämnet idrott och hälsa saknar utmaningar. 

De aktiviteter som utförs på lektionerna är inte utmanande nog påstår eleverna och 

anledningen är att aktiviteterna har testats på ett flertal gånger innan. Detta tyder på att det 

inte bara är så kallade idrottselever som saknar utmaningar utan att det är en åsikt som 

gymnasieelever verkar ha generellt.  

Eleverna som är med i Rikard och Banvilles (2006) undersökning beskriver att fler idrott- och 

träningsaktiviteter bör tillkomma för att ämnet ska bli utmanande och utveckla eleverna. Det 

framkommer även i denna undersökning, där eleverna framför att ämnet hade varit utmanande 

om eleverna hade fått testa på fler ”nya” aktiviteter. Som framtida idrottslärare bör jag 

fundera över vad ”nya” aktiviteter är och om eleverna berättar för sina lärare att de inte 

utvecklas av lektionsinnehållet, samt att de vill se en förändring. Om eleverna inte berättar för 

läraren att lektionerna inte är tillräckligt utmanande, är det svårt för läraren att ändra 

lektionsinnehållet till det bättre. Samtidigt står det i det centrala innehållet för idrott och hälsa 

att ”motions-, idrott- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig rörelseförmåga”, ska 



29 
 

finnas med på lektionerna (Skolverket, 2010b). Det är dock upp till idrottsläraren hur man vill 

bedriva undervisningen och fördela aktiviteterna. Lektionsinnehållet kan därför variera 

beroende på vilken lärare man har och vilken skola man går på. Baserat på egna erfarenheter 

upplever jag att aktiviteterna som utförs på idrottslektionerna är de samma under hela 

skolgången. Det vill säga grundskolan och gymnasiet. Det uppkom aldrig några ”nya” 

aktiviteter utan det har alltid varit liknande aktiviteter. Dock ökade svårighetsgraden ju längre 

man läste. Om man tar dans som ett exempel, så det är en aktivitet som jag har utfört i skolan 

så länge jag kan minnas. Dansen var dock svårare på gymnasiet än vad den var i årskurs 6 i 

grundskolan. Annerstedt et al. (2001) menar på att det alltid kommer finnas åsikter om hur 

undervisningen ska bedrivas i ämnet idrott och hälsa. Likt det han beskriver anser jag att 

ämnet har genomgått flera förändringar genom åren och tror att ämnet kommer att fortsätta 

utvecklas. Det kommer alltid att finnas lärare, elever och föräldrar med åsikter om hur 

undervisningen ska bedrivas i skolan.  

Ferry och Olofsson (2011) nämner att elever som går specialidrott har en stor erfarenhet av 

idrottsutövande och ofta befinner sig på en hög idrottslig nivå. Detta tyder jag som en 

bakomliggande faktor till varför eleverna inte upplever några större utmaningar i ämnet idrott 

och hälsa. Eftersom aktiviteterna som utförs på skolidrotten ska ligga på en nivå så att alla kan 

vara med, är det rimligt att anta att elever som tränar på elitnivå, har svårt att se en utmaning. 

Även om personerna är intresserade av idrott generellt är det ofta elitsatsningen som är 

huvudfokus och den idrott som man är mest intresserad av. De andra idrotterna kan därför 

kanske upplevas som mindre utmanande och man väljer att inte ta ut sig lika mycket på 

exempelvis skolidrotten.  

Jämför man resultatet med Wikers (2017) beskrivning av hur ämnet idrott och hälsa ser ut 

idag, kan man tolka det som att eleverna fortfarande ser idrott och hälsa som ett 

aktivitetsämne. Eleverna framför att ämnet behöver fler ”nya” aktiviteter för att ämnet ska 

förbättras. Under intervjuerna nämner respondenterna ofta aktiviteter så som fotboll, basket 

och innebandy. Ingen nämner hälsoperspektivet. Det liknar idrottsinnehållet innan 

förändringarna som infördes i och med Lgr11, då det var mycket idrott och lite hälsa. En 

undran är om de elever som går specialidrott examinerar till exempel skador och kost under 

innebandylektionerna istället för på idrottslektionerna och inte är med på hälsodelen i ämnet 

idrott och hälsa. Det kanske är därför eleverna upplevs tro att idrott och hälsa är ett 

aktivitetsämne mer än kunskapsämne.  
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6.1.3 Positiva och negativa upplevelser  

Elever som deltog i Larsson och Redelius (2004) undersökning beskriver idrott och hälsa som 

en paus från de andra ämnena i skolan. Idrottslektionerna är en tid då man får komma bort 

från skolbänken och tänka på annat. Det liknar resultatet i denna undersökning, där majoritet 

av eleverna berättade att det positiva med ämnet idrott och hälsa är att det är ett avbrott från 

de teoretiska ämnena. Eleverna är i liknande ålder som de elever som svarade på Larsson och 

Redelius undersökning och beskriver att det är skönt att komma till idrottslektionerna och få 

koppla av från, de annars teoretiskt tunga, ämnena. Larsson och Redelius (2004) berättar att 

eleverna har uttryckt att idrotten är en tid då de kan slappna av och tänka. Eleverna som 

deltog i denna studie uttryckte sig inte på det viset. Dock går det att tolka att eleverna 

upplever det liknande, eftersom de uttrycker att det var skönt att få komma bort från de 

teoretiska ämnena. Jag antar att eleverna tycker det är avslappnande för hjärnan att få komma 

bort från både böcker och föreläsningar. Å andra sidan, så är idrott och hälsa inte bara ett 

ämne där man är fysiskt aktiv, utan innehåller även teoretiska delar. Av erfarenhet vet jag att 

idrotten innehöll inlämningsuppgifter och till exempel teoretiska lektioner om hur man läser 

en orienteringskarta. Eleverna får därför inte alltid en paus från det teoretiska. Dock förstår 

jag vad de menar med att få slappna av från de andra ämnena, eftersom de till stor del består 

av endast stillasittande lektioner. Detta tyder återigen på att eleverna upplever ämnet idrott 

och hälsa som ett aktivitetsämne. Eftersom eleverna upplevs tro att idrottslektionerna inte 

innehåller teoretiska delar eller hälsoundervisning. Min tolkning är att eleverna ser vad de 

kallar ”teoretiska” ämnen som kunskapsämne medan idrott och hälsa är ett aktivitetsämne där 

fokus inte är att lära sig utan att vara fysisk aktiv och utvecklas inom idrott.  

Coulter och Ní Chróinín (2013) studie visar också på att elever upplever ämnet som en tid att 

slappna av och vila från de teoretiska skolämnena. Studien visar även att eleverna upplever 

ämnet som roligt och att majoritet har en positiv inställning till ämnet. Efter att ha analyserat 

resultatet i min undersökning tolkar jag det som att alla elever som deltog i undersökningen 

hade en positiv inställning till idrott och hälsa. Eftersom ingen av eleverna hade något 

negativt att säga om ämnet tolkar jag det som att det är ett ämne som de har en positiv 

inställning till och tycker om. För att koppla till undersökningens ena frågeställning; ” Har 

elever som läser på idrottsgymnasium en positiv eller negativ upplevelse av ämnet idrott och 

hälsa?”, kan man utifrån resultatet tyda att de specialidrottselever som deltog i 

undersökningen har en positiv upplevelse av ämnet idrott och hälsa. Dock beskriver resultatet 

inte elever som går idrottsgymnasiums upplevelser generellt.  
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Likt tidigare forskning är det inget specifikt som framkommer som negativt med ämnet och 

det lilla som framkommer är att en av respondenterna upplever att det var för lite tid avsatt för 

idrott och hälsa lektioner och att det påverkade personens betyg negativt. I intervjuerna 

framkommer det att de elever som går specialidrott endast behöver läsa idrott och hälsa under 

en termin i årskurs ett. Denna anpassning görs förmodligen för att eleverna ska kunna 

fokusera på att utvecklas inom innebandyn. Eleven anser då att en termin är för lite tid och att 

det påverkade betyget negativt. Jag tolkar det som att lärarna på skolan vill eleverna väl 

genom att de ska få extra tid till att satsa på innebandyn och kunna fokusera på att utvecklas 

inom sin idrott. Även om man vill eleverna väl med att låta dom få mer tid till innebandyn har 

det påverkat dom negativt i andra ämnen. Till exempel idrott och hälsan i detta fall som 

eleven själv nämner. Är det då så bra att göra dessa anpassningar för eleverna om det påverkar 

de andra ämnena de läser. Detta kan se olika ut på gymnasieskolorna och det är inte säkert att 

det sker motsvarande anpassningar på alla skolor. Hade eleven gått på ett annat 

idrottsgymnasium, hade upplägget förmodligen sett annorlunda ut, vilket i sin tur kan påverka 

betyget. När jag gick på gymnasiet läste jag specialidrott och då hade vi exempelvis ett 

annorlunda upplägg jämfört med den skolan eleverna i studien går på. Jag hade lektioner i 

idrott och hälsa två gånger i veckan i årskurs ett samt i årskurs två, samtidigt som jag hade 

innebandylektioner tre gånger i veckan.  

6.1.4 Specialidrott eller idrott och hälsa 

Resultatet i undersökningen visar att majoritet av eleverna anser att ämnet specialidrott är 

viktigare än ämnet idrott och hälsa. Eleverna beskriver att anledningen till att specialidrott är 

ett viktigare ämne är för att innebandy är väldigt viktigt för dom personligen och det är en 

idrott de vill satsa på för att bli så bra som möjligt. Jag uppfattar det som om att dom anser att 

innebandy är både viktigare och roligare än den idrott som bedrivs på idrott och hälsa 

lektionerna. Endast en respondent svarade att hen upplevde att idrott och hälsa ämnet var 

viktigare. Baserat på de svar personen gav fick jag en upplevelse av att eleven var trött på att 

specialidrotten bara innehöll samma aktiviteter hela tiden, det vill säga innebandy. Det är 

intressant att få höra att en av eleverna har tröttnat på ämnet specialidrott som hen själv har 

valt att läsa samt innebandy som förmodligen är en idrott hen tycker väldigt mycket om. Å 

andra sidan vet jag med min erfarenhet att det ibland kunde bli lite mycket innebandy med 

tanke på att det var flera träningar på skoltid, på kvällstid samt matcher. Om eleven har 

tröttnat på att lektionerna innehåller för mycket innebandy kan man dock fundera på hur 

varierad undervisningen är och om lärarna följer kursplanen för ämnet specialidrott. Eftersom 
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undervisningen syftar till att lära eleverna mer än bara innebandykunskaper, till exempel 

ledarskap och träningsmetoder.  

Även om eleverna påstår att ett av ämnena är viktigare än det andra menar eleverna att de 

anstränger sig lika mycket inom båda ämnena. En av anledningarna till att man anstränger sig 

lika mycket på båda lektionerna är för att man vill ha ett bra betyg i båda ämnena. Min 

tolkning är att eleverna känner att alla  ämnen i skolan är lika viktiga, även om de uttrycker att 

till exempel specialidrott är viktigare än ämnet idrott och hälsa. I utsagorna kan man tydligt 

utläsa att eleverna inte vill prestera dåligt i något av ämnena och det tolkar jag som att både 

idrott och hälsa samt specialidrott är viktiga för eleverna. Jag upplever att eleverna inte hade 

valt att anstränga sig lika mycket på båda lektionerna om specialidrotten och innebandyn var 

mycket viktigare, eftersom idrottslektionerna är skaderisk och kan påverka innebandyn. 

Detta går att koppla till Antonovskys teori KASAM, ”känsla av sammanhang” (Antonovsky, 

2005). Även om eleverna får vissa anpassningar och har stort fokus på sin elitsatsning inom 

innebandy, upplever jag att eleverna förstår sammanhanget av de båda ämnena. Jag har valt 

att tolka de resultat jag har fått av undersökningen med KASAMs tre huvudkategorier; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005).   

Det framkommer tydligt att eleverna har en god förståelse för vikten av bra resultat i skolan 

och att det är viktigt med bra betyg. Eleverna begriper situationen och värdesätter båda 

ämnena lika mycket i sin utbildning. Jag upplever att respondenterna är medvetna om vad 

som ska göras och varför det ska utföras.  Eleverna ska gå till både specialidrottslektionerna 

och idrottslektionerna, för att prestera och försöka få bra betyg. Eleverna hanterar situationen 

genom att gå till båda ämnenas lektioner och gör sitt bästa för att få ett så bra betyg som 

möjligt, även om ett av ämnena i vissa fall upplevs som viktigare för eleverna personligen. Ur 

ett teoretiskt perspektiv tolkar jag det som att eleverna upplever både specialidrott och idrott 

och hälsa som hanterbara. Med begriplighet och hanterbarhet tillkommer meningsfullhet. 

Tydligt är att ingen av eleverna beskriver något av ämnena som oviktigt utan alla upplever att 

det finns en mening med båda ämnena. Eleverna ser ett intresse i idrott och hälsa samt 

specialidrott och båda ämnena har en innebörd. Utifrån Antonovskys teori tolkar jag det som 

att eleverna ser ämnena som meningsfulla.  

I resultatet kan man tydligt utläsa att majoritet av eleverna ser ämnet specialidrott som mer 

meningsfullt än ämnet idrott och hälsa. Till skillnad från den respondent som svarade att hen 

hade tröttnat på specialidrotten och dess lektionsinnehåll. Min uppfattning är att eleven ser en 
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större motivation till ämnet idrott och hälsa. Förmodligen ser eleven inte ämnet specialidrott 

som meningsfullt utan upplever en större mening med ämnet idrott och hälsa. De förstår att 

idrott och hälsa och specialidrott är två separata ämnen med olika bedömning. Eleverna både 

begriper och hanterar situationen bra, som i sin tur leder till att situationen blir meningsfull. 

Det tyder på att eleverna har en god känsla av sammanhang.  

6.2 Metoddiskussion  
Intervjuer visade sig vara en bra undersökningsmetod till denna studie, vars syfte var att 

undersöka elevers uppfattningar och upplevelser. Denscombe (2009) framställer att intervju är 

en passande metod när meningen är att undersöka komplexa fenomen som till exempel 

människors åsikter och erfarenheter. Jag anser därför att semistrukturerade intervjuer var rätt 

val av metod för min undersökning. Enligt Denscombe (2009) måste personer vara villiga att 

ställa upp på intervjuer för att dem ska vara genomförbara. I mitt fall var detta inget problem 

då jag endast behövde ett litet antal respondenter och ett flertal elever ställde upp frivillig. I 

början av arbetet rekommenderade min handledare att urvalet skulle vara mellan 6 – 8 

personer och med tanke på ramen av uppsatsen så var det ett bra antal. En aspekt som kan ha 

påverkat resultatet är urvalet. Med ett större urval hade intervjusvaren kanske fått en större 

variation. Med fler respondenter tillkommer även fler åsikter och upplevelser vilket hade 

kunnat påverka resultatet i undersökningen.  

En fråga att ställa i efterhand är om resultatet påverkades beroende på vem som ställde 

frågorna. Jag upplever inte mig själv som en erfaren intervjuare, men har sedan tidigare testat 

på att göra semistrukturerade intervjuer i samband med mitt gymnasiearbete för två år sedan. 

Jag kände mig bekväm i situationen och var bra påläst inför intervjuerna. Resultatet hade dock 

kunnat bli annorlunda om det hade varit en mer van intervjuare som hade kunnat ställa mer 

ingående följdfrågor. Resultatet kan ha påverkats av vem som ställde frågorna och om 

respondenterna känner sig bekväma i intervjuarens sällskap. Det kan till exempel vara 

skillnad på en tjej i liknande ålder som respondenterna som dessutom gått samma utbildning 

som eleverna och en person som inte är intresserad av innebandy. Jag kan sätta mig in i 

elevernas situation samt ställa djupare följdfrågor eftersom jag har egen erfarenhet om det 

intervjuerna handlar om, till skillnad från en person som inte besitter samma kunskap.  

Denscombe (2009) berättar att de som intervjuas kan svara olika beroende på hur dom 

uppfattar den som ställer frågorna, samt om dom trivs i miljön. Detta kallas för 

”intervjueffekten”. Det var därför bra att intervjuerna skedde i elevernas vanliga skolmiljö, 

där de känner sig trygga och bekväma. En trygghetskänsla resulterar ofta i att de som blir 
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intervjuade vågar öppna upp sig och svara på frågor. Om intervjuerna hade skett på 

exempelvis universitetet hade respondenterna förmodligen inte upplevt samma trygghet. Då 

hade resultatet eventuellt påverkats av miljön.   

Eftersom undervisningen kan se annorlunda ut beroende på vilken skola man går på, så har 

valet av skola påverkat resultatet. Hade intervjuerna utförts på en annan gymnasieskola, hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut, eftersom eleverna förmodligen har andra upplevelser 

jämfört med de elever som intervjuades på den valda gymnasieskolan. Studien grundar sig på 

specifika individers upplevelser och är därför inte representativt för alla elever som läser 

specialidrott. Resultatet kan därför inte gälla generellt, utan endast på den skolan som 

intervjuerna skedde.   

6.3 Slutsatser  
Utifrån resultat och diskussionen, så har ett antal slutsatser gjorts. Det är tydligt att eleverna 

inte ser idrott och hälsa som ett utmanande ämne. Istället ser eleverna det som en paus från 

skolbänken och de teoretiska ämnena, vilket för eleverna är positivt. Tidigare forskning 

belyser att detta är en åsikt som gymnasieelever i allmänhet har och inte bara de elever som 

deltog i denna undersökning. Elevernas uppfattningar om ämnet idrott och hälsa stämde väl 

överens med tidigare forskning. Det tyder därför på att elever som läser på idrottsgymnasium 

har en positiv upplevelse av idrott och hälsa. Dock menar de elever som deltog i denna 

undersökning att det finns områden som kan förbättras, som till exempel de aktiviteter som 

utförs på lektionerna. 

I resultat och diskussion framkommer det tydligt att eleverna upplever att alla behandlas på 

lika villkor i ämnet idrott och hälsa. Eleverna beskriver själva att de inte får någon typ av 

specialbehandling eller anpassning på grund av att dem läser specialidrott. Även om eleverna 

inte upplever det, så är det tydligt att det sker särskilda behandlingar för de elever som läser 

specialidrott med inriktning innebandy.  

6.4 Förslag till framtida forskning 
Syftet med denna undersökning var att undersöka hur elever som läser på idrottsgymnasium 

upplever ämnet idrott och hälsa.  Eftersom urvalet endast innehöll elever som läser 

specialidrott med inriktning innebandy skulle det vara intressant att i framtida forskning 

undersöka hur de elever som inte läser specialidrott upplever ämnet. Stämmer deras åsikter 

överens med eleverna som läser specialidrott eller skiljer dom sig åt. För att utveckla 

undersökningen kan man välja att undersöka upplevelserna hos både ”vanliga” elever och de 

som läser specialidrott, för att därefter göra en jämförelse. Det hade även varit intressant att 
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undersöka om de elever som inte läser specialidrott upplever att eleverna som läser 

specialidrott får annorlunda behandling samt undersöka vad dom tycker om det. Till exempel 

om dem märker av att de elever som läser specialidrott vid vissa tillfällen inte behöver gå på 

idrottslektionerna eller att dem bara behöver läsa ämnet idrott och hälsa en termin. Ett förslag 

till framtida forskning kan även vara att undersöka andra inriktningar inom specialidrott än 

innebandy. Till exempel simning, amerikansk fotboll eller skidåkning, för att se om idrotterna 

skiljer sig åt, eller om åsikterna gäller elever som läser specialidrott generellt. 

Resultatet av denna studie tyder på att undervisningen i ämnet specialidrott bedrivs olika på 

gymnasieskolor runt om i Sverige. Eftersom upplägget inte ser likadant ut på alla skolor kan 

även åsikterna om undervisningen skilja sig åt. Framtida forskning bör därför ske på fler 

gymnasier för att få ett större urval samt fler upplevelser att jämföra. Som tidigare nämnt, var 

urvalet i min undersökning litet och rekommendation är att i framtida undersökningar 

använda ett större urval för att få ett bredare resultat. Till exempel intervjua fler respondenter 

och utföra intervjuerna på fler gymnasieskolor. Med ett större urval hade man även kunnat 

använda en kvantitativ metod med enkätundersökningar, dock är det svårt att undersöka 

upplevelser och erfarenheter med enkäter.  

En fråga att ta med till framtida liknande undersökningar är om eleverna upplever ämnet 

specialidrott som utmanande. Det är en fråga som jag i efterhand har kommit på att jag borde 

haft med i intervjuguiden. När eleverna uttryckte att de inte upplevde ämnet idrott och hälsa 

som utmanande borde jag ha ställt en följdfråga liknande; ”Upplever du att specialidrotten är 

utmanande?”. För att se om dem upplever vad dem själva uttrycker ”valt att satsa på” som 

utmanande.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide.                                                                                             Alva Ödéhn   

 

BAKGRUND  

- Vilken årskurs går du i?  

- Vad läser du på gymnasiet? Tycker du det är roligt? 

- Du går idrottsgymnasium, vilken idrott är det du specialiserar dig inom?  

- Vilket lag är det du är aktiv i?  

- Hur länge har du varit aktiv inom sporten?  

 

IDROTT OCH HÄLSA PÅ GYMNASIET 

- Om jag säger idrott och hälsa, vad tänker du på då?  

- Har du idrott och hälsa på schemat nu? / Har du haft idrott och hälsa under gymnasietiden?  

- Hur ser eller såg det ut då? Till exempel hur många lektioner i veckan och har ni hela läsåret? 

Om eleven svarar NEJ: 

- Hade du idrott och hälsa på grundskolan?  

- Varför kommer det sig att du inte har haft idrott och hälsa på gymnasiet?  

- Vad anser du att det finns för- och nackdelar med att inte ha idrott och hälsa?  

Om eleven svarar JA:  

- Kan du beskriva hur en typisk idrottslektion ser ut?  

- Är du ofta med på idrottslektionerna? (Svarar eleven nej, varför inte?)   

 

UPPLEVELSER AV IDROTT OCH HÄLSA 

- Anser du att idrott och hälsa är ett viktigt ämne?  

- Upplever du lektionerna som utmanande? Varför/varför inte? 

- Vad tycker du är positivt/roligt med ämnet? Ge exempel.  

- Är det någon aktivitet som är extra rolig?  

- Vad tycker du är negativ med ämnet? Ge exempel.  

- Hur kan man förbättra ämnet och lektionerna?  

- Vilket ämne anser du är viktigast? Specialidrott eller idrott och hälsa.  

 

Om eleven svarar SPECIALIDROTT:  

- Varför är specialidrott viktigare?  
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- Hur tänker du kring idrott och hälsa? Till exempel betyg och prestation.  

- Anstränger du dig lika mycket på idrott och hälsa lektionerna som på specialidrottslektionerna?  

Om eleven svarar IDROTT OCH HÄLSA:                                                                                                  

- Varför är idrott och hälsa viktigare?  

- Hur tänker du kring specialidrott? Till exempel betyg och prestation.  

- Anstränger du dig lika mycket på specialidrottslektionerna som på idrott och hälsa lektionerna?  

Om eleven svarar BÅDA:  

- Kan du utveckla? Varför är båda ämnena lika viktiga för dig?  

- Anstränger du dig lika mycket på specialidrottslektionerna som på idrott och hälsa lektionerna?  

 

IDROTT TILLSAMMANS MED KLASSKAMRATERNA 

- Har/hade du idrottslektion tillsammans med dina klasskamrater även fast du går specialidrott?  

Om eleven svarar NEJ:  

- Hur ser gruppen ut?  

- Är ni killar och tjejer tillsammans eller är det könsåtskiljt?  

- Upplever du att det är positivt eller negativt?  

Om eleven svarar JA:  

- Har ni killar och tjejer tillsammans eller är det könsåtskiljt?  

- Upplever du att det är positivt eller negativt att ha idrott tillsammans med klasskamraterna?  

- Upplever du att ni är som en stor grupp eller blir det som en vi och dom känsla mellan er som går 

specialidrott och eleverna som inte går specialidrott?  

 

- Är du ensam om att gå specialidrott i din klass eller är ni flera?  

- Är alla lika bra på idrott eller tycker du att specialidrottseleverna sticker ut? Ge exempel.  

- Ser du någon fördel med att vara specialidrottselev i ämnet idrott och hälsa?   

- Finns det någon nackdel med att vara specialidrottselev i ämnet idrott och hälsa?  

- Behandlas alla elever lika på lektionerna? Kan du ge exempel på en situation?  

- Anser du att idrott och hälsa är ett jämställt ämne?  

Om eleven svarar JA:  

- På vilket sätt är ämnet jämställt?  

Om eleven svarar NEJ:  

- På vilket sätt är ämnet inte jämställt?  

ÖVRIGT 

- Är det något mer du vill tillägga om ämnet idrott och hälsa?  

- Tack för din medverkan! 

 



 

1(1) 

Bilaga 2 
 

 


