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Sammanfattning  

 

Bakgrunden till uppsatsen finns i ett genuint idrottsintresse, främst för ungdomsidrotten. Att få 

ta del av idrottare som går från U-lags- till A-lagsfotboll är en intressant utveckling. Genom en 

kombination av studier och idrottande på idrottsgymnasier runt om i Sverige får elever chansen 

att ta detta steg. Men hur ser det egentligen ut på dessa skolor? Fungerar allt utan problem? Och 

framför allt, hur ser samarbetet ut mellan skolans ämne Idrott och hälsa och elevernas 

specialidrott? Studien tar sitt fäste hos idrottslärarna och beskriver deras syn på saken.  

 

Syftet är att beskriva idrottslärarens uppfattningar om studiesituationen för elever som studerar 

specialidrott vid ett idrottsgymnasium. För att uppnå syftet har intervjuer gjorts med 

avsiktsstyrda respondenter som alla är idrottslärare vid olika gymnasieskolor. De är antingen så 

kallade RIG- eller NIU-utbildningar. När det gäller Riksidrottsgymnasierna (RIG) är det 

Riksidrottsförbundet som är med och ansvarar för att stärka idrottarnas utveckling. På de 

nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) fungerar Riksidrottsförbundet som ett stöd, 

dock utan formella uppdrag (www.svenskidrott.se) 

 

När det gäller resultat- och diskussionsdelen blev tankarna från respondenterna väldigt snarlika. 

Hur eleverna upplevs och hur deras inställning ser ut upplever de flesta på liknande sätt. Bland 

annat menar majoriteten av respondenterna att eleverna med en specialinriktning får ett 

anpassat schema under sin gymnasietid. De upplever också att idrottare från individuella 

idrotter lyckas bättre än elever från lagidrotterna med att kombinera skolan med sin idrott. 

Dessutom finns det gott om tankar från respondenterna att kunna utveckla konceptet med 

idrottsgymnasier, med tankar på en fyraårig utbildning som exempel. Flera av dessa tankar går 

hand-i-hand med litteraturen.  

 

Nyckelord: 

Elitidrott, elitsatsning, specialidrott, idrott och hälsa. 

 

Databaser som används i studien:  

Google Scholar, Kau.se och libris.kb.se 
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Abstract 

 

The background of this essay lies in a genuine interest in sports, mostly for youth 

sports. To take part of athletes who go from boys-/girls team to first-team is an 

interesting development. By a combination of studies and sportsmen on serious level, 

many students have the chance to take this step by studying at Swedish high schools 

that combines studies with sports. But is everything actually working at these 

schools? Does everything work without any problems? And above all, how does the 

cooperation between the school subject physical education and students' special sports 

looks like? The study takes its foothold among the teachers and describes their 

thoughts.   

 

The purpose of this study was to describe the sport teacher's perceptions of the study 

situation for students who are studying special sports at high schools which are 

oriented towards specialized sports. To achieve the purpose, the interviews were made 

with intent controlled respondents. These respondents are all physical education 

teachers at various high schools that are either so-called RIG- or NIU-courses. There 

is a difference between these two. The Swedish Sports Confederation is behind the 

RIG-courses, and is in charge for the athlete’s development. About the NIU-courses, 

the Swedish Sports Confederation only has a supporting function 

(www.svenskidrott.se). 

 

When it comes to the income and discussion part the thoughts of the respondents were 

very similar. How the students are perceived and what their attitudes look like are 

experienced in a similar way by most of the respondents. Among other things, the 

majority of the respondents suggests that students with a specialization sport will 

receive a customized schedule during their high school years. They also believe that 

athletes from individual sports manage to combine school with their sports better than 

pupils from team sports. In addition, there are plenty of ideas from the respondents 

concerning how to develop the concept of sports schools. For example thoughts of a 

four-year education. Several of these thoughts are in line with past research. 
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Important keywords in the study were: Elite specialization in sport, elite program, profiled 

sports, physical education. 

 

Databases used in the study: Google Scholar, Kau.se and libris.kb.se 
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1. Inledning 
 

År 1993 skrev Idrottslärarorganisationen EuPEA att idrottsämnet i skolan är väsentligt för att 

utveckla en positiv skolmiljö (Annerstedt 2001). Dessutom är det en ingång för att på sikt skapa 

kontakter med kommuner och i synnerhet för att komma i kontakt med föreningsidrotten inom 

kommunen. Idrottsundervisningen i skolan kan därmed bli en ingång till ett socialt liv utanför 

skolan. För elever som gått ur den svenska grundskolan, finns det idag en möjlighet att läsa 

extra idrott på gymnasiet. Idrottsinriktningarna med nationella krav kallas Riksidrottsgymnasier 

(RIG) samt Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) och är över 500 till antalet. Av dessa 

är 51 s.k. RIG medan resterande är NIU-klassade (www.svenskidrott.se). Intresset för att gå en 

idrottsutbildning i gymnasieskolan är mycket stort och därför har (idrotts)gymnasieskolorna 

börjat specialisera sig mot en eller flera idrotter. Men hur uppfattas elevernas studiesituation av 

idrottslärarna? Det är en av de frågor som kommer att beröras i detta arbete. 

 

Att som lärare möta elever med en omfattande elitidrottssatsning kan bli problematiskt om 

läraren inte har insikt i elevernas vardag när det gäller träning, matcher och tävlingar. Vad 

skiljer den ”vanliga” idrottaren från elitsatsande och hur ska man som lärare hantera deras 

inställning till studier? En faktor att ta hänsyn till är att idrott under de senaste decennierna har 

blivit en inkomstkälla, ibland med stora pengar inblandade. Detta innebär att det ställs stora 

krav på både den enskilde idrottaren, tränaren, skolan och på föreningen. Skolorna anpassar sig 

därmed för att kunna samarbeta med olika idrotter, för att på så sätt locka till sig elever.  

 

2. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att:  

- undersöka idrottslärarens uppfattningar om studiesituationen för elever som studerar 

specialidrott vid idrottsgymnasier. 

 

Frågeställningar: 

 

• Hur upplever idrottslärarna att samarbetet mellan undervisningen i Idrott och hälsa och 

specialidrotten fungerar? 

• Anser idrottsläraren att elitsatsande elever får en anpassad studiegång? 
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• Hur upplevs elitsatsande elevers inställning till framtiden gällande idrott och arbetsliv? 

• Upplever idrottslärarna att det finns någon skillnad mellan elitsatsande elever från lag- 

respektive individuella sporter? 

 

Fokus ligger på idrottslärarens syn på elitsatsande elever kopplat till undervisningen i ämnet 

Idrott och hälsa. Genom att undersöka idrottslärarens syn på skola, elitsatsning, eleven och dess 

studier (i Idrott och hälsa) kan man få en förståelse för idrottsgymnasierna och elevernas roll i 

samhället. Att belysa för- och nackdelar med det nuvarande systemet ses som viktigt, för att på 

så sätt kunna utveckla konceptet för att det ska bli hållbart i framtiden. 
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3. Litteraturgenomgång  

 

3.0.1 Idrottsgymnasier 

 

I den senaste läroplanen (LGY 11) från 2011 (Skolverket, 2011) beskrivs hur skolan ska arbeta 

för att eleverna ska ges möjlighet att planera och genomföra fysiska aktiviteter som 

vidareutvecklar den kroppsliga förmågan och förstärker hälsan. Detta går att knyta till Larsson 

(2012) som beskriver skolans rörelseuppdrag. Där ges en bild av att skolan ska utveckla 

elevernas rörelsekompetens, fysiska förmåga och ge dem insikt i betydelsen av detta. I grund 

och botten handlar skolidrotten, främst genom Idrott och hälsa, om att eleverna ska få upp 

ögonen för fysisk aktivitet och förhoppningsvis hitta ett vidare intresse. 

 

Fokus i denna studie ligger på dem som läser på gymnasiet och som valt att specialisera sig på 

en idrott. I dagens gymnasieskola finns det 18 nationella program att välja på för eleverna 

(Skolverket, 2011). Att rikta in sig och syssla med en idrott har blivit allt mer vanligt. Som 

nämndes tidigare finns idag över 500 idrottsutbildningar (NIU eller RIG) i landet 

(www.svenskidrott.se) – något som fortsätter öka. Enligt Lund (2006:4) har nya idrottsprofiler 

växt fram i och med kommunaliseringen och friskolesystemet. Eleverna har en betydligt större 

möjlighet idag att kombinera idrotten tillsammans med sina studier. 

 

Mellan 1972 och 1992 växte idrottsgymnasieverksamheten sig allt starkare i Sverige. 

Bakgrunden var att Riksidrottsförbundet ville att det skulle vara möjligt att kombinera idrott 

och skola. Dessutom ansåg man att gymnasieåldern var brytpunkten mellan normalt idrottande 

och en elitsatsning som då kunde ta vid. Under 80-talet upphörde det så kallade 

”hemortsalternativet” och ersattes främst av de lokala och regionala idrottsutbildningarna, som 

skulle vara ett komplement till Riksidrottsförbundets RIG- och NIU-utbildning (Eriksson, 

2002). 

 

3.0.2 Idrottsämnets historiska utveckling 

 

Historiskt skiljer sig idrottsundervisningen från den generella undervisningen i skolan, bland 

annat då gymnastikläraren inte blev fullvärdig medlem i lärarkåren förrän 1928 (Londos, 2010). 

Sedan dess har ämnet gått igenom många faser och ändrat inriktning vid flera tillfällen. I och 



	   4	  4	  

med den senaste läroplanen, LGY 11, har fokus på undervisningen flyttats från ”aktiviteten i 

fokus” till ”eleven i fokus” (Larsson & Meckbach, 2012). Med detta menas att skolan ska 

sträva efter att utveckla vad som är bäst för elevens lärarande istället för att hur aktiviteten ska 

utformas. 

 

Samtidigt, menar Londos (2010), att de namnbyten som ämnet genomgått, senast i form av 

LPO 94, har varit för att distansera sig från idrottsrörelsen, samtidigt som man vill närma sig 

den. Undervisningen skulle skilja sig från idrottsrörelsen, trots att man valde att plocka in 

idrottsgrenar från idrottsrörelsen. Detta gjorde bland annat att bollspel fick mycket tid och 

utrymme. Dessutom fanns en koppling till idrotten eftersom ett av målen med 

skolundervisningen var, och fortfarande är, att locka eleverna till att fortsätta idrotta i en 

förening. 

 

Men hur kan man skilja på lektionerna i Idrott och hälsa och den idrott som eleverna bedriver 

utanför skolmiljön? I synnerhet för de elever som bedriver en stor idrottssatsning. Var ska man 

dra gränsen? 

 

3.0.3 Tidig specialisering 

 

Det finns olika teorier kring vad som krävs för att till slut nå toppskicket inom elitidrotten. 

Bland annat nämner Wagnsson och Patriksson (2007) en teori kring tidig specialisering som 

handlar om att det krävs 10 000 timmars systematisk, specialiserad träning för att nå toppen. 

Specialiseringen kan till exempel innefatta sportsliga eller musikaliska inriktningar och om 

man delar upp dessa timmar innebär det alltså 2-4 timmar daglig träning av hög kvalité under 

tio års tid. Med tidig specialisering menar Wagnsson och Patriksson att barnen är under tretton 

år och utövar endast en idrott i mer än 10 timmar i veckan (Wagnsson och Patriksson menar 

dock att regeln kring 10 000 timmar inte är fastslagna kriterier som krävs för att nå elitidrotten).  

 

Från tretton års ålder befinner sig eleverna på högstadiet och kanske funderar kring det 

kommande gymnasievalet. Det numer utbredda fenomenet med idrottsgymnasier har visat sig 

vara mycket populära utbildningar. År 2007 hade var fjärde grundskola en idrottsprofil. På 

gymnasiet var siffran hela 50 procent (Eriksson, 2007). Kanske är det en idrottssatsning under 

gymnasietiden som krävs för att man verkligen ska lyckas som idrottare på högsta nivå? Att 

kombinera studierna med en elitsatsning inom idrotten har visat sig genom åren vara 
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framgångsrikt. Idrottsgymnasiernas bidrag till elitidrotten är stort och innefattar några av våra 

allra största idrottare genom tiderna. Listan kan göras lång, men bland annat har Per Elofsson 

och Gunde Svan (skidor), Magdalena Forsberg (skidskytte), Tomas Brolin (fotboll), Peter 

Forsberg (ishockey) och Magnus Wislander (handboll) alla en utbildning inom ett 

idrottsgymnasium (Eriksson, 2007). Noterbart är att alla dessa personer studerade på ett 

Riksidrottsgymnasium, där kunskapskraven inom specialiseringen är mycket höga, framför allt 

de praktiska. 

 

3.0.4 Idrottslärarens koppling till föreningsidrotten 

 

Var kommer lärarna in i detta? Då man som lärare i Idrott och hälsa har en stor påverkan på 

eleverna genom undervisningen, finns risken att undervisningen vinklas åt föreningsidrotten 

med tävlingsmoment och mycket bollspel (Londos, 2010). Detta går att koppla till flera 

faktorer. Bland annat kan man fråga sig vem som är den generella idrottsläraren i skolan? 

Frågan ställde sig Meckbach och Lundvall (2012) på en idrottslärarutbildning och fick till slut 

fram följande: 

 
Idrottslärarstudenten har ett medelbetyg som ligger över det genomsnittliga och har mycket väl godkänt 

(MVG) i Idrott och hälsa. Majoriteten av studenterna har tidigare i livet ägnat sig åt tävlingsidrott. 

Dessutom upplever sig studenten ha god förmåga i simning, bollspel och samspelet mellan fysisk aktivitet 

och god hälsa (Meckbach & Lundvall, 2012, s. 262). 

 

När vi nu vet vilken bakgrund idrottsläraren har, går det att ha förståelse för varför läraren 

väljer undervisning baserat på sitt eget intresse (Londos, 2010). Utifrån dessa faktorer blir det 

lätt att förstå att föreningsidrotten ligger nära idrottsläraren och därmed kan ta stor plats i 

skolundervisningen (något som dock Londos ställer sig kritisk mot). Detta öppnar upp för 

kopplingar mellan skola och idrottsrörelsen. Enligt Carlsson (1991) så har föreningsidrotten 

kommit så pass långt att föreningarna behöver ett etablerat kontaktnät (med bland annat 

scouter) för att så tidigt som möjligt kunna knyta till sig ungdomar. Samtidigt beskriver Londos 

(2010) relationen mellan skolans idrottsämne och idrott på fritiden ur ett 

uppfostringsperspektiv. Han menar att både föreningsidrotten och skolan har en miljö som 

innehåller uppfostran och utbildning men att de drar åt lite olika håll. Idrottsämnet går på 

skolans linje och följer ett bredare spår där tanken är att alla ska få samma chanser till 

utbildning, medan stora delar av föreningsidrotten i senare ålder försöker utbilda de allra bästa. 
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Tilläggas bör att det givetvis finns en annan sida kring aktiviteter inom föreningsidrotten. 

Utöver den elitinriktade idrotten finns det även en breddidrott med större fokus på hälsa och 

välbefinnande (Riksidrottsförbundet, 2009). 

 

Trots att skol- och föreningsidrotten skiljer sig i vissa avseenden, så finns det tydliga 

kopplingar (Londos, 2012). En tydlig koppling finner man även i Carlssons (1991) avhandling 

där han i en intervjustudie ställde frågan ”Vad fick dig främst att fortsätta efter det första året 

(av idrottande)?” På femte- respektive sjätteplats (i båda könen och grupperna) befann sig 

idrottsläraren och hans/hennes betydelse. Detta tyder ändå på att det finns en tydlig koppling 

mellan skol- och föreningsidrotten. Den kritik man kan rikta mot detta är att Carlssons studier 

är från slutet av 80-talet. Därtill kan man ställa sig kritisk till om ämnet verkligen ska ha sin 

grund i föreningsidrotten. Larsson (2012) beskriver att Idrott och hälsa inte bara är ett 

skolämne. Det är dessutom en del av idrottskulturen. En av de mest väsentliga skillnader som 

författaren hittar ligger i ”närvaron”. Inom föreningsidrotten är deltagandet frivilligt, medan 

Idrott och hälsa riktar sig till alla elever. Larsson (2012) menar att idrottsläraren behöver 

fundera över sitt synsätt gällande ”lek och tävling” i idrottsundervisningen. Inom 

idrottsrörelsen brukar dessa slagord (lek och tävling) vara starkt kopplade till att barn och 

ungdomar tycker om idrottandet. Men hur bör idrottsläraren ställa sig till dilemmat gällande 

”lek och tävling” när det kommer till skolan och Idrott och hälsa? 

 

3.1 Tidigare forskning 

 

Eriksson, Patriksson & Stråhlman (1992) beskriver hur en totalsatsning behöver ske för att 

kunna nå elitidrotten. Problematiskt blir ifall personen tränar hårt i flera år, för att sedan inte 

lyckas. I och med att personer som elitsatsar väljer bort mycket i sin vardag, kan det ge sociala 

problem för dessa personer om en idrottssatsning inte lyckas. Idrottsinriktade skolor har 

därmed succesivt växt fram för att möjliggöra en kombination av studier och idrott. Dessa 

anpassade idrottsutbildningar på gymnasiet (även grundskola, komvux, universitet) har gjort att 

eleverna ges möjlighet till en anpassad studiegång där eventuella sociala bekymmer i framtiden 

kan minskas. Slutsatsen av denna studie blev att ökad tid och flexibilitet var viktiga faktorer 

gällande kombinationen av idrotten och studierna, då det kunde lindra eventuella social 

bekymmer i framtiden - och dessutom minska risken för personliga tragedier. 
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De idrottsgymnasier som erbjuder idrottsinriktning har ökat i och med friskolesystemet och 

införandet av skolpengssystemet (Lund, 2006:4). Detta har gjort att konkurrensen mellan 

gymnasieskolorna samtidigt har ökat, vilket lett till en dragkamp om eleverna. Genom detta har 

idrotten blivit en viktig betydelse för många skolors utbildningsutbud. 

 

I och med de nya reformerna som har gjort det möjligt för både friskolor och kommunala 

skolor att skaffa idrottsprofiler på olika nivåer, har ett ansvarsförskjutande skett. Lund (2006:4) 

menar att idrottsutbildningens relevans i ett studie- och arbetsmarknadsperspektiv har gjort att 

mer ansvar ligger hos eleverna. Trots denna ansvarsförskjutning kan det bli ett tungt ansvar för 

de elitsatsande eleverna med både skolan och idrotten som tar mycket tid. Men Eriksson (2002) 

menar att det är just dessa elever, de allra duktigaste eleverna från RIG-skolor, som oftast 

lyckas bra i skolan. Ledord som ambition, disciplin, målinriktning och envishet tenderar att 

gälla både i skolan och i idrotten.   

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

 

En bakomliggande utgångspunkt till denna studie handlar om idrotten i samhället och idrottens 

funktioner (Coakley, 2009). Här beskrivs relationen mellan idrotten och samhället. Coakley 

menar att idrotten är en värdefull plattform som gynnar både samhället och individerna. På det 

individuella planet kan idrotten gynna dessa personer genom framgång och uppmärksamhet. 

Ära och rikedom (det sistnämnda kan skilja avsevärt mellan idrotter) är något som kan gynna 

de duktiga individerna inom idrotten. Från samhällets sida är det främst uppmärksamheten som 

man kan dra nytta av. Genom att idrottarna alltid tävlar för en klubb eller ett landslag blir det 

per automatik en sorts uppmärksamhet, oftast med positiva inslag. 

 

Idrott är en stor inspirationskälla, både på det personliga, men även på det sociala planet. 

Dessutom beskrivs hur idrotten distanserar uppmärksamheten från de problem som drabbar de 

utan ekonomisk makt. För att koppla Coakleys utgångspunkter till studiens ämne och syfte kan 

man dra paralleller mellan samhället och skolan/eleverna. Skolan och idrotten har en tydlig 

relation till varandra, i och med undervisningen i Idrott och hälsa. Att olika idrottsprofilerade 

skolor har växt fram har mycket att göra med att det finns ett stort intresse från elever att 

kombinera skolan med idrottandet.  Detta gör idrotten till en stor inspirationskälla – som 

gynnas av att det succesivt finns möjlighet för elitidrottare att växa. 
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Till denna studie finns det även flera olika begrepp som måste benas ut för att kunna ge läsaren 

en förståelse kring innehållet. Nedanstående definitioner gäller i detta arbete: 

 

 

• Elitidrott – Med elitidrott avses verksamhet på mästerskapsnivå nationellt eller 

internationellt samt den träningsverksamhet som krävs därför (Eriksson, Patriksson & 

Stråhlman, 1992). 

• Elitsatsande elever – Elever som läser specialidrott på idrottsgymnasier. 

• Föreningsidrott- Institutionaliserad fysisk aktivitet med större eller mindre 

inslag av tävling, där den fysisk- psykiska prestationsförmågan har stor 

betydelse och deltagandet styrs av regler som formulerats av de officiella 

idrottsorganisationerna (Patriksson, 1984, s. 7-8).  

• Skolidrott/skolundervisningen i idrott – Idrott och hälsa-undervisningen som bedrivs i 

skolan i form av Idrott och hälsa I samt Idrott och hälsa II. 
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4. Metod 

 

Metoden för studien har varit semi-strukturerande intervjuer med idrottslärare på 

idrottsgymnasier (Hassmén & Hassmén, 2008). Fördelen med den kvalitativa metoden är bland 

annat att skapa beskrivande data. Genom intervjuer kan man komma nära och observera ur ett 

slags ”inifrånperspektiv” (Hassmén & Hassmén, 2008). Mot detta ska den kvantitativa metoden 

ställas som är mer ytlig, men omfattar en större grupp individer menar författarna. 

Intervjuguiden ligger som bilaga 1 i arbetet. 

 

4.1 Urval  

 

De intervjuade lärarna (sju stycken) jobbar alla på RIG- eller NIU-klassificerade skolor. 

Urvalet är avsiktstyrt (Hassmén & Hassmén, 2008) för att nå studiens syfte och för att nå en 

större spridning gällande idrotter som eleverna har specialiserat sig i. Urvalet är dessutom 

avsiktstyrt för att nå idrottslärare från både lag- och individuella idrotter. Flera av lärarna är 

dessutom instruktörer inom en idrott som bedrivs på skolan genom deras specialisering. De 

berörda lärarna arbetar i Värmland eller i närområden kring länet. 

 

4.2 Intervjuguide  

 

Vad gäller intervjuguiden är studiens frågeställningar kompletterade med cirka fem underfrågor 

som bygger upp resonemanget kring varje specifik frågeställning (se Bilaga 1). Underfrågorna 

fungerar som en mer argumenterade bild i form av naturliga följdfrågor av studiens 

frågeställningar. Exempel på detta kan vara då en övergripande frågeställning kan se ut som 

följande, Upplevs det någon skillnad mellan elitsatsande elever från lag- respektive 

individuella sporter? Genom att ställa underfrågor som hur upplever du elitsatsande elever från 

lagidrotter och dess inställning till studier? Samt hur upplever du elitsatsande elever från 

individuella idrotter och dess inställning till studier? kan man väva ihop idrottslärarens syn på 

eleverna och se mönster. Svaren förstärks genom att respondenterna svarar på inställningen till 

studier och följdfrågorna ger då en fördjupad bild av situationen på skolan. Frågeställningarna 

och underfrågorna är genom hela intervjuguiden uppbyggda på liknande sätt. Förfaringssättet 

gjorde att intervjun blev mer strukturerad (Kvale & Brinkman, 2014). 
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4.3 Genomförande 

 

Intervjuerna är gjorda på idrottslärarnas kontor vid respektive skola. Innan respondenterna 

deltog i undersökningen blev de kontaktade via mail eller telefon, där de fick information kring 

syftet och upplägget samt fick frågan om de ville delta eller icke. Intervjuerna med 

respondenterna varierade från 30 till 40 minuter beroende på deltagare. I flera fall fanns en 

begränsad tid, därav hölls vissa delar av intervjun kortfattad.  
 

4.4 Databearbetning  

 

Databearbetning bestod av att efter respondenterna svarade på frågorna, som spelades in via en 

smarttelefon. Därefter skrevs deras svar ner med intervjuguiden som mall. Upplyssningen av 

intervjuer har skett, i de flesta fallen, samma dag som intervjuerna hölls. Detta för att hålla 

minnet fräscht och lättare hänga med i vad respondenterna svarade. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

 

När det gäller reliabiliteten och validiteten kopplat till undersökningen finns det fler intressanta 

aspekter att ta hänsyn till. Dels när det gäller respondenterna som alla sju svarade likvärdigt i 

många frågor, framför allt de övergripande frågeställningarna där de fick större utlopp för att 

prata fritt. För att reliabiliteten ska vara så hög som möjligt menar Kvale och Brinkman (2014) 

att intervjupersonerna inte kommer förändra sina svar ifall frågorna hade ställs av en annan 

forskare. Vid denna aspekt finns tvivel, då flera av respondenterna upplevdes aningen låsta 

inombords. De som hade studerat på Karlstads universitet öppnade sig tidigt och diskuterade 

likheter nu och då. De som studerat vid GIH var till en början mer stängda i intervjun, men 

succesivt öppnade de sig och förklarade deras situation, men först längre fram i intervjun. 

 

Validiteten kan det dock finnas större frågetecken kring. Detta då det ibland var svårt att hålla 

respondenten innanför ramarna för intervjuguiden. Ibland gick samtalen vidare mot 

universitetsutbildningen i Karlstad, som flera hade erfarenheter från. Detta gjorde att 

samtalsämnena gick omlott och validiteten sjönk, då de stundtals glömde vad de skulle säga. 

Detta då validiteten handlar om ifall studien lyckas fånga upp det som är av intresse (Hassmén 

& Hassmén, 2008). Kvale och Brinkman (2014) beskriver validiteten genom att vilken metod 
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som valdes och vad som avsågs att undersöka genom den. Genom en intervjustudie gavs 

respondenterna möjlighet att utrycka sig mer fritt, vilket kan göra att validiteten inte blir lika 

hög som i en enkätundersökning, då respondenten blir mer låst och ”tvingas” hålla sig inom 

ramen för vad som vill undersökas. 

 

4.6 Etiskt förhållningssätt 

 

Vad gäller de etiska förhållningsätten så finns det olika aspekter att ta hänsyn till vid dessa 

intervjuer. Först och främst, gällande forskningsetiken så fick respondenten vid mötet tydlig 

information kring vad som gällde, vilka krav som fanns på respondenten samt olika begrepp (se 

bilaga 1). Därefter förklarades hur det skulle gå till, samt att respondenten själv har rätt att 

bestämma över sin medverkan. Dessutom förklarades att de intervjuade kommer vara anonyma 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Detta går hand-i-hand med de fyra krav som Vetenskapsrådet 

(2002) tagit fram genom sin rapport Forskningsetiska principer. Där går att utläsa de fyra 

huvudkraven för forskningsundersökningar.  

 

• Informationskravet – Ge tydlig information till de berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Här förklaras vilka villkor som gäller, samt att deltagandet 

är frivilligt och deltagaren när som helst kan avbryta sin medverkan.  

• Samtyckeskravet – Deltagna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Hade respondenterna varit under 15 år skulle ett samtyckesbrev ha 

godkänds av vårdnadshavare. 

• Konfidentialitetskravet – Personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem.  

• Nyttjandekravet – Uppgifterna från respondenterna kommer enbart används för 

forskningens ändamål. 

 

När det gäller anonymiteten i arbetet kommer det se ut på följande sätt:  

  

• Alla sju lärare har slumpvis fått en bokstav mellan A och G. Deras skola har fått en 

siffra mellan 1 till 5. På två skolor finns det två lärare, och för att kunna ge extra 

tyngd åt deras gemensamma argument har jag valt att visa att dessa jobbar på samma 

skola.	  
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5. Resultat 
 
5.1 Inledning 

 

Resultatdelen kommer att bestå av två delar som knyts ihop. Inledningsvis kommer två tabeller 

presenteras där respondenterna först presenteras följt av en tabell gällande skolorna de jobbar 

på. Resterande del, det vill säga, större delen av intervjuguiden kommer presenteras i löpande 

text med citat som argument. Resultatdelens löpande del följer samma ordning som 

frågeställningarna och intervjuguiden. 

 

Tabell 1. Presentation av respondenterna: 

Namn:  Skola:  Ålder:  Utbildad lärare i  

Idrott och hälsa 

Undervisar något mer än idrott och 

hälsa (inklusive specialisering) 

Lärare A Skola 1 35 år Ja Nej  

Lärare B Skola 2 42 år Ja Nej 

Lärare C Skola 3 33 år Ja  Ja  

Lärare D Skola 3 28 år Ja  Ja 

Lärare E Skola 4 52 år Ja Ja 

Lärare F Skola 4 41 år Ja  Nej 

Lärare G Skola 5 28 år Ja Ja 

 

Som syns i tabell 1, så finns dessa lärare på fem olika skolor. Medelåldern är 37 år, och alla har 

dessutom en idrottslärarutbildning, främst från Karlstads universitet eller GIH i Örebro. En 

intressant aspekt att ta hänsyn till är ifall lärarna undervisar något mer ämne än idrott och hälsa. 

Häften av respondenterna gör detta, men de berättar att dessa kurser är en del av 

specialiseringen som varje skola har. Lärarna undervisar elever med och utan en elitsatsning. 

Gällande elever utan en elitsatsning sker undervisningen enbart i form av Idrott och hälsa-

kurserna, medan de med en elitsatsning i flera fall även får undervisning i specialidrotten.  

Så ingen av lärarna undervisar elever utan en elitsatsning – förutom i Idrott och hälsa. 

 

Tabell 2. Vilka idrotter som skolorna erbjuder på RIG/NIU-nivå ser väldigt olika ut:  

Skola:  Vilka idrotter finns på RIG/NIU hos er? Har ni fler idrottsprofiler inom andra idrotter? 

Skola 1 Ishockey Nej 

Skola 2 Fotboll Nej 
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Skola 3 Ishockey, innebandy Ja 

Skola 4 Skidskytte, längdskidor, alpint, fotboll Ja 

Skola 5 Friidrott, fotboll, handboll, innebandy Ja 

 

 

Som framgår i tabell 2, så skiljer sig skolorna åt gällande vilka idrotter man valt att satsa på. 

Dessutom kan man se skillnad i att skolorna valt att ha ytterligare idrottsprofiler för elever 

utanför RIG och NIU. Som syns i tabell 2, så erbjuder skolorna en rad olika idrotter inom både 

lag- och individuella idrotter. Studiens kategorisering av individuella idrotter är:  

 

• Friidrott, längdskidor, alpint och skidskytte. 

 

Kategoriseringen av lagidrotter ser ut som följande:  

 

• Fotboll, handboll, innebandy och ishockey. 

  

Totalt erbjuds fyra olika lagidrotter (åtta totalt) och fyra olika individuella idrotter. 

 

Avslutningsvis bör resultatet om idrottslärarens bakgrund från föreningsidrotten beröras i denna 

del. Lärare D och G är båda fortsatt aktiva inom sin idrott, medan resterande har slutat eller 

flyttat fokus mot tränarsidan. Viktig aspekt att tillägga är att lärare D och G är 28 år, vilket kan 

förklara att de fortfarande är aktiva.  

 

5.2 Förutsättningarna – Skolundervisning och idrott 

 

Som en inledande del kommer den första frågeställningen att behandlas (Hur upplevs 

förutsättningarna mellan Idrott och hälsa-undervisningen och specialidrotten?). Utöver den, 

finns det fem underfrågor (se Bilaga 1) som ger en bredare bild av förutsättningarna mellan 

skolundervisningen och den idrott som eleverna har valt en specialisering inom. I mångt och 

mycket handlar det om hur mycket varje skola valt att satsa på den idrott som de erbjuder. På 

alla skolor som varit en del av studien finns det minst en ansvarig per inriktning eller idrott. I 

många fall kan det även vara så att denna person, som är ansvarig för en specialisering vid 

skolan, dessutom jobbar som idrottslärare på skolan. På skola 3 där lärare C och D jobbar ser 

det ut så. Både lärare C och D har varsin inriktning inom en idrott och fyller sedan ut sin tjänst 
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med undervisning i idrott och hälsa. Prioriteringen i deras tjänst ligger i deras specialisering. 

Utöver dessa ansvariga per inriktning finns det i de flesta skolorna en tillsatt rektor som ska 

vara länken mellan skolan och tränarna, men i många fall menar de att detta fallerar:   

 

Lärare E:  

 

Tanken är ju att idrottsrektorn ska ha ett större inflytande och kontakt med alla idrotter, 

men tyvärr hinns det inte med. I stället blir det dessa ansvariga som får bestämma allt, och 

enbart det administrativa går via rektorn. Det känns som att det saknas en tjänst kring detta 

faktiskt. 

 

Liknande problem har tidigare upplevs på skola 5 där lärare G jobbar. För att få samarbetet 

mellan alla idrotter och skolan att fungera har skolan anställt en idrottsintendent vars uppgift är 

att avlasta rektorn. Genom avlastningen ska denna person övervaka mer på fältet och se till att 

samarbetet och kontakten mellan skolan och varje idrott fungerar. Lärare G, upplever 

samarbetet mellan skolan, idrottsintendenten (övervakaren, som nämns som X) och idrotterna 

på följande sätt:  

 

Det är X och sedan en rektor som är med och sköter det administrativa. X är väl länken mellan 

skolan och idrotterna. Men alla har kontakt med varandra för att det ska bli så bra som 

möjligt. 

 

Kortfattat ges en bild av att skolorna i vissa fall har svårt att hitta länken mellan 

specialiseringen som eleverna genomför och den vanliga skolundervisningen. Mycket ansvar 

ligger på specialidrottstränaren, som även kan vara den vanliga idrottsläraren. Just när tränaren 

och läraren inte är samma person uppstår ofta kommunikationsproblem. Organisatorisk har 

dessa tränare stor påverkan på innehållet av specialiseringskurserna, medan idrottslärare har 

liten eller ingen del alls i detta. De som finns med i en liten del av innehållet, undervisar bland 

annat teoripass med eleverna, något som lärare G gör. Utöver dessa så finns minst en rektor 

som ska få samarbetet att fungera, men på flera håll upplevs det som det inte hinns med. Detta 

har skola 5, alltså löst genom länken X, mellan skolan och idrotterna. 
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5.3 Anpassad studiegång? 

 

Gällande den andra frågeställningen, ifall eleverna får en anpassad studiegång, ser det väldigt 

olika ut. På alla skolor görs schemaändringar för att eleverna ska kunna träna på skoltid. Men 

däremot är lärarna aningen oense kring vad anpassad studiegång egentligen innebär. Trots att 

alla skolor släpper ett visst antal förmiddagar till träning per vecka, menar lärare A på skola 1 

att det inte är anpassad studiegång, något de andra räknar som anpassad studiegång. Klart är i 

alla fall att för de elitsatsande eleverna görs mycket schemaändringar för att kunna släppa 

förmiddagspassen till träning. 

 

Lärare B:  

 

Deras individuella val faller helt enkelt ner i fotbollen istället. Det är ju en inriktning dom får. 

Däremot kan det bli så att schemat läggs om för att dom ska kunna ha förmiddagspass till 

exempel. 

 

Utöver schemaförändringar är det skola 4 som utvecklats mest när det kommer till att anpassa 

studietiden för de elitsatsande eleverna. Här har man genom en fyraårig gymnasieutbildning 

gjort det möjligt för elitsatsande elever att både läsa och träna. En möjlighet som funnits sedan 

mitten av 70-talet. Just en fyraårig utbildning för att lyckas kombinera skola och träning är 

något som bland annat lärare C på skola 3 önskar sig:  

 

Det finns alltid saker som kan bli bättre. Till exempel att anpassa skolgången ytterligare för 

dessa elever, möjligtvis genom ett fjärde år för dem. 

 

På frågan om elitsatsande elever får missa den generella idrottsundervisningen till förmån för 

sin idrott? svarade lärare B, C, D och G ett tydligt nej. Detta med argumentet att Idrott och 

hälsa blivit viktigare nu än vad det tidigare varit och att det nu bör ses som ett vanligt ämne. 

Vad gäller lärare A så upplever han att vissa elitsatsande elever ibland kan slippa vissa 

moment, då lärare A själv är tränare för flera elever och känner till deras träningsbelastning. 

Vad gäller lärare E och F som båda jobbar på skola 4, så svarar de lite olika. Lärare E menar att 

de inte får hoppa över den generella undervisningen, men att den däremot kan bytas ut mot 

vissa pass inom specialiseringen. Lärare F är mer tydlig med att de kan missa den generella 

idrottsundervisningen till förmån för sin specialisering. Däremot har alla sju lärare svarat att 
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ifall en elev är borta från den vanliga idrottsundervisningen till förmån för sin idrott, kan 

betyget sänkas om viktiga moment i bedömningen saknas. 

 

5.4 Framtiden för elitsatsande elever 

 

I kommande del fick respondenterna chansen att utrycka sig kring elevernas framtidsplaner. 

Hur ser eleverna på att skolan ska vara ingången till ett arbete eller fortsatta studier, eller satsar 

de stenhårt på idrotten istället? Synen på idrotten kontra skolan kommer bland annat att 

diskuteras. Utifrån studien kan man dra slutsatsen att det ser väldigt olika ut, men trendbrott har 

skett. Vad gäller skola 1 där lärare A jobbar så menar han att hans elever som sysslar med 

ishockey inte är ansvarsfulla när det kommer till skolan. Att i skolan inte lägga ner sig och att 

hockeyn prioriteras högst stämmer in på majoriteten av eleverna menar lärare A. När det gäller 

lärare B på skola 2, så upplever han att hans elitsatsande elever generellt prioriterar sin idrott 

högre med följande argument:  

 

Dom ambitiösa hinner med både och. Men generellt skulle jag nog sätta fotbollen högst. 

Tränar dom inte, så spelar dom ju inte matcherna. Tränarens ord är lag. 

 

Det samma gäller dessutom lärare E på skola 4, som menar att många är målmedvetna, men att 

idrotten ligger aningen högre i prioriteringen. Utöver dessa menar lärare C, D, F och G att 

mycket har hänt på denna front. Lärarna menar att eleverna på ett tydligare sätt än förut har en 

stor förståelsen för det kan vara svårt att livnära på sin idrott. Detta har gjort att fler och fler 

väljer att läsa de teoretiska programmen, vilket då kan ge behörighet för vidare studier på 

universitet och högskolor, Samtliga lärare tillägger dock att de som är mest målmedvetna 

lyckas kombinera skolan och idrotten utan problem. Lärare C förklarar:  

 

Dom lever ju i en dröm där förhoppningen är att lyckas som hockeyspelare. Men samtidigt 

tycker jag mig se ett trendbrott att fler och fler väljer att fokusera på skolan, vilket är väldigt 

bra eftersom bara en bråkdel kan ta sig hela vägen och livnära sig på sporten. 

 

Lärare G instämmer:  

 

Här möter jag dom som vill läsa. Många tänker på högskola/universitet. Många klarar inte nå 

toppen, därför krävs det att man har en utbildning. 
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Utifrån detta kan vi slå fast att tre av sju lärare upplever att eleverna prioriterar idrotten före 

skolan, medan resterande fyra menar att skolan går i första hand. Däremot är respondenterna 

eniga om att de som satsar mest oftast är de som lyckas kombinera det med skolan. 

 

Som en underfråga till denna övergripande frågeställning fanns det funderingar kring ifall 

synen på idrotten kontra skolan ändrats genom åren. En ståndpunkt här som här väger tungt 

kommer från lärare G, som själv gått på ett gymnasium för att kombinera sin elitsatsning med 

skolan. Lärare G berättar:  

 

Jag tror att det har hänt mycket. Förr var det mer träningsinriktat och man kunde hoppa idrott 

och hälsa för att man var friidrottare till exempel. Så upplevde jag det själv när jag läste på 

friidrottsgymnasium i Stockholm. 

 

Utöver detta, att skolan blivit mer viktig för elitsatsande elever, så menar många att kontakten 

mellan skolan och idrotten har blivit bättre – men kan bli mycket bättre. Lärare C, D, F och G 

tycker att samarbetet fungerar bra. Noterbart är att lärare C, D och G har delar av 

undervisningen inom specialiseringen för dessa elitsatsande elever. De övriga, lärare A, B och 

E menar att kommunikationen mellan skolan och idrotten inte fungerar. Det som saknas enligt 

lärare A, B och E är kontakten eller strukturen på kombinationen av skolan och idrotten.  

 

Lärare E:  

 

Lärarna vill ju att dom ska vara duktiga i skolan, tränarna vill att dom ska vara duktiga i sin 

idrott. De blir som två motpooler. De måste hitta gemensamma faktorer och inte jobba emot 

varandra. Strukturen på skolan behöver ses över. 

 

Lärare A menar att situationen som den är nu inte kommer vara hållbar i längden:  

 

Inte som det är nu. Det behöver förändras för alla lärare sitter ju och gnäller om det. 

Kommunikationen framför allt. 
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5.5 Lag- kontra individuella idrottare 

 

På sista frågeställningen fick lärarna chansen att jämföra elever från lag- och individuella 

idrotter. Enligt majoriteten av lärarna så finns det en skillnad, som dessutom i många fall kan 

vara ganska påtaglig. Lärare A, B, C, D, E och G menade alla att en sådan skillnad fanns, där 

individuella idrottare ligger långt före. Dessa lärare syftade på att både deras studier och 

träningsdos ligger på eget ansvar och att de därför hade betydligt bättre koll på läget. Nyckelord 

som målmedvetenhet märks hos flera respondenter när det kommer till de individuella 

idrottarna och deras syn på skolan och träning. Argumenten för att lagidrottare tenderade att 

inte vara lika målmedvetna, fanns också. Faktorer som att lagidrottare är vana att lyssna mer på 

tränare istället för att ta eget ansvar kunde vara en sak. Detta menade lärare E och G. Lärare B 

och C menade bland annat att lagidrottare kan gömma sig bakom laget vid en motgång. 

 

Lärare B förklarar:  

 

Under alla dessa år som jag jobbat som idrottslärare, så upplever jag att elever från 

individuella idrotter har bättre koll på läget. För dom vet att om jag misslyckas, så är det ens 

eget fel. Det kan vara fel på träning, uppladdning etc. Men lagidrottare kan på något sätt 

gömma sig bakom laget. Detta gäller både skolan och idrottandet. 

 

Däremot menade lärare F att skillnaden inte är så påtaglig som resterade respondenter tyckte. 

På frågan finns det någon skillnad mellan elitsatsande elever från lag- eller individuella 

sporter? Svarade lärare F på följande sätt:  

 

Nej, inte när det gäller toppen av de som elitsatsar. På något sätt är det just dessa elever som 

lyckas kombinera idrottandet med skolan. 

 

Tänket som lärare F beskriver är det fler respondenter som delar. Trots att lärare A och G såg 

en betydande skillnad, menade de att de som ligger i toppen av de elitsatsande eleverna är de 

med bäst inställning till skolan. Dessutom är det oftast de som har bäst betyg också.  

 

Lärare G stärker tankarna: 
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Dom som är extremt målmedvetna inom en idrott tar utan tvekan med sig det tänket till skolan, 

vilket gör att skolan fungerar extremt bra också. Det är nästan de eleverna som har högst 

betyg. Och detta märks kanske lite mer bland de individuella eleverna då de är vana att ta ett 

större ansvar. 

 

5.6 Sammanfattning av resultaten 

 

Vad gäller förutsättningarna på skolorna gällande att bedriva en seriös specialisering ser det 

väldigt olika ut. Lika för alla skolor är att det finns alltid minst en ansvarig per specialisering, 

men ibland är dessutom denna person idrottslärare på skolan. Genom detta system sparar skola 

3 (som detta gäller) minst en tjänst. Utöver detta ska det alltid finnas en rektor som är länken 

mellan skolan och specialiseringen, då den ansvarige för varje inriktning inte arbetar som 

idrottslärare på skolan. Dock är det just denna länk som oftast fallerar menar respondenterna. 

För att motverka detta problem har skola 5 valt att anställa en idrottsintendent som agerar som 

extralänk och finns mer ute på fältet än en rektor har möjlighet att göra.  

 

Anpassade studiegång är en självklarhet när det kommer till att kombinera elitidrott med 

gymnasiet. Trots att man har olika syn på vad anpassad studiegång innebär arbetar alla skolor 

med att underlätta för dessa elever. Genom schemaförändringar, så som att släppa vissa 

förmiddagar för träningspass är exempel på anpassningar som görs. Enbart en skola, nummer 4, 

har valt att satsa på ett fyraårigt gymnasium för att underlätta ytterligare för sina elitsatsande 

elever. Detta koncept är det flera som efterfrågar, men anser samtidigt att ekonomin sätter stopp 

för detta. 

 

Elevers tankar om framtiden är något som förändrats genom åren menar flera av 

respondenterna. I studien ser det generellt mycket olika ut, men trendbrott har skett. Skolan och 

idén kring betyg och en gymnasieutbildning har vuxit sig starkare hos eleverna menar de 

intervjuade lärarna. Detta för att kunna falla tillbaka på något ifall en idrottskarriär inte mynnar 

ut i något som går att livnära sig på, alternativt efter karriären.  

 

Att jämföra lag- och individuella idrottare är för många i studien en enkel sak. En klar majoritet 

menar att de individuella idrottarna är betydligt mer noga med sin träning och sköter dessutom 

skolarbetet på ett mycket bättre sätt. Flera argument som ligger till grund för detta är att ”bättre 

koll på läget” och ”mer vana att ta ansvar”. Förklaringar till varför lagidrottare halkar efter i 
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denna frågeställning tror sig vara att ”de kan gömma sig bakom laget”, vilket även syns 

tendenser av i skolarbetet. Tilläggas ska dock göras att flera av respondenterna menar att denna 

skillnad är mindre tydlig när det gäller det absoluta toppskicket av de elitsatsande eleverna. De 

som är mest målmedvetna i sin idrott tenderar att ta med samma synsätt till skolan, och ligger 

därmed ofta på höga betyg. 
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6. Diskussion  

 

Som avslutande del kommer resultatdelen att vävas samman med litteratur och teori för att så 

tydligt som möjligt kunna ge svar på mina frågeställningar och därmed uppfylla syftet. 

Inledningsvis kommer dock metoden att diskuteras. Vad fungerade och vad kunde gjorts 

annorlunda? 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

För att kunna uppfylla syftet, som var att beskriva lärarens uppfattningar om studiesituationen 

för elever som studerar specialidrott inom en idrott, samlades data in med hjälp av sju 

semistrukturerade djupintervjuer. 

 

Genom intervjuerna fick respondenterna möjligheten att ge en övergripande bild över 

situationen på skolan. Intervjuguiden som fungerade som mall föll sig ganska naturligt då 

respondenterna ibland svarade på kommande fråga utan att behövdes ställas. Ett exempel på 

detta var när de fick frågan gällande om eleverna prioriterar idrotten före skolan. Följdfrågan 

var att de skulle motivera varför det var så. Den frågan behövdes dock sällan ställas, då alla in 

princip svarade på följdfrågan i och med fråga ett. Deras utvecklande svar, svarade ofta på min 

kommande fråga. De intervjuade var väldigt öppna gällande sin situation på varje skola. 

Lärarna tog upp om det var något som var fel och kanske vad som behövdes göras för att få det 

fungera korrekt igen.  

 

Kraven för lärarna var följande:  

 

• Undervisa i Idrott och hälsa I eller II, där det finns elever som bedriver en elitsatsning utanför 

skolidrotten inom en eller flera idrotter. 

 

Totalt valdes fyra individuella och fyra lagidrotter, även om lagidrotterna var åtta till antalet 

medan de individuella var just fyra. Detta gjorde att det blev en god fördelning mellan 

idrotterna vilket gör att det går att skapa sig en bild av om det finns någon skillnad mellan 

elitsatsande elever från lag- eller individuella sporter. Genom att det fanns lärare från olika 

idrotter blev det också lättare att få en bild av hur idrottslärare upplever elitsatsning i skolan. 
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6.2 Resultatdiskussion 

 

I kommande del kommer teoretiska utgångspunkter att diskuteras inledningsvis. Detta följs upp 

av frågeställningarna för att kunna svara mot studiens syfte. 

 

När det gäller utgångspunkterna, som hämtades från Coakley (2009), så fanns där tankar om att 

idrotten gynnade samhället och individerna. Idrotten var dessutom en inspirationskälla både 

personligt och socialt. Detta går att koppla till elitdrottsgymnasierna, som år efter år visar sin 

betydelse i och med att man möjliggör för elever att nå världstoppen inom sin idrott. På så sätt 

gynnas dessa elever – elitidrottsmän och kvinnor- samtidigt som det sätter Sverige på kartan, 

vilket gynnar samhället. 

 

När det kommer till den inledande frågeställningen, Hur upplevs förutsättningarna mellan 

Idrott och hälsa-undervisningen och specialidrotten? Såg det väldigt olika ut. Liknande för alla 

skolor var att det fanns specifika tränare som till större delen ansvarade för en idrottsinriktning 

(idrott). Sedan fanns det en rektor som skulle sköta det administrativa. På de flesta av skolorna 

var idrottsläraren utlämnad när det gällde undervisningen inom specialiseringen. Enbart i tre 

fall såg det annorlunda ut. För lärare G, som undervisade i idrott och hälsa på skola 5, fanns det 

ibland schemalagd undervisning för elitsatsande elever, men främst inom de teoretiska delarna, 

som exempelvis träningslära. På denna skola fanns det dessutom en idrottsintendent som ska 

agera länk mellan tränarna och skolan.  

 

Utöver lärare G, såg det annorlunda ut på skola 3, där lärare C och D arbetade. Dessa två var 

både anställda som lärare och dessutom ansvariga för en specialisering. På så vis sparade 

skolan mellan en till två tjänster. Något som kanske kan förklaras genom att skolan är privatägd 

(den enda i undersökningen). Alternativt kan det förklaras genom att föreningsidrotten idag 

kommit så pass långt att klubbarna behöver bygga kontakter eller scouter för att nå idrottarna 

(Carlsson, 1991). Genom att lärare C och D båda arbetar nära kopplade till föreningsidrotten är 

de dessutom idrottslärare, vilket gör att de träffar många elever och dessutom kan utveckla dem 

både på skoltid och i träning inom specialidrotten.  
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Sett ur ett skolperspektiv kan detta bidra till att mycket kretsar enbart kring specialiseringen, 

vilket kan ge effekterna av att de missar väsentliga delar i de vanliga Idrott och hälsa-kurserna. 

Ur ett ”elitidrottsperspektiv” kan det ju vara en enorm fördel att det är samma lärare/ledare. På 

så vis har han/hon bra koll på elevernas träningsdoser och kan anpassa undervisningen i både 

specialiseringen och Idrott och hälsa-undervisningen efter det för att på så sätt inte slita ut 

eleverna (eller ge för dålig träningsdos). 

 

Vad gäller idrottslärarnas tidigare koppling till föreningsidrotten finns det också intressanta 

bitar att diskutera. Alla lärare har en bred koppling till föreningsidrotten tidigare i livet där flera 

av dem höll på med flera sporter. Enligt Meckbach och Lundvall (2012) har majoriteten av alla 

idrottslärarstudenter ägnat sig åt tävlingsidrott som yngre, vilket stämmer med denna studie. 

Men om man ska kategorisera lärarna efter deras nivå kan vi slå fast att lärare C, D och G har 

ägnat eller ägnar sig åt elitidrott. Det intressanta är att lärare C och D har huvudansvaret för en 

idrott på skola 3, medan lärare G har vissa bitar inom specialiseringen. Utifrån svaren från 

respondenterna i studien verkar det som om de som har spelat eller tävlat på högsta nationella 

nivå, har ett större ansvarsområde för elitsatsande elever på sin skola. Detta kan vara till fördel 

när man som framtida ledare har koll på vad som krävs för att tävla på elitnivå, men framför 

allt också hur man tar sig dit. Personligen tror jag att en ledare i det här fallet kan bli en viktig 

förebild för eleverna i deras elitsatsning. Då har de någon att se upp till som de samtidigt kan få 

mycket goda tips och råd av. 

 
När det gäller den andra frågeställningen, anser idrottsläraren att elitsatsande elever får en 

anpassad studiegång? Blev svaren mer tydliga och lika varandra. Alla skolor anpassar schemat 

för eleverna och oftast ges två till tre tillfällen i veckan åt träning istället för skolarbete. Endast 

skola 4 har gått så långt som att införa en fyraårig utbildning för att underlätta samspelet mellan 

studierna och idrotten. Även lärare C på skola 3 önskar ibland att skolan kunde erbjuda en 

fyraårig utbildning, men att det inte skett går förmodligen hand-i-hand med att skolan är privat 

och att den ekonomiska biten spelar stor roll. Önskemålet om ett fjärde år för elitsatsande 

elever har tidigare visat sig vara tydligt. I Eriksson (2002) menar flera respondenter från skolan 

att ett fjärde år skulle kunna utgöra sista pusselbiten för att nå den optimala 

idrottsgymnasiemodellen. De flesta av respondenterna önskar sig denna utveckling, men i 

många fall är det ekonomin som sätter stopp. Om våra idrottsgymnasier i Sverige ska lyckas 

med att både utbilda elever samtidigt som man ska ge dem en träningsdos för att nå elitidrotten 

krävs nog i många fall ett extra år på gymnasieskolan. Vid slutfasen av gymnasietiden kan 
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många elever nå A-lagsidrott/seniornivå vilket medför träningar på dagtid. Detta skapar då 

problem i relation till skolan. Att då anpassa ytterligare genom ett extra år borde enligt mig 

vara mer en självklarhet än ett undantag.  

 

När det gäller elitsatsande elever och deras inställning till framtiden verkar mycket ha ändrats. 

Lärare G beskriver hur hon själv upplevde gymnasietiden då idrotten prioriterades högst. 

Mycket har hänt på denna front och idag är majoriteten av lärarna eniga om att eleverna tänker 

mer långsiktigt. De är målmedvetna och vetskapen om att enbart ett fåtal elever kommer kunna 

leva på sin idrott har satt sig. Lärare B och C förklarar att eleverna lever lite i drömmen om att 

lyckas, men att fler till exempel valt att börja läsa teoretiska program istället för de praktiska 

som lättare kan kombineras med idrotten, då de inte kräver lika mycket skolarbete. Detta 

innebär att eleverna förbereder sig för högskolestudier och har en plattform att falla tillbaka på 

ifall elitsatsningen inom idrotten inte lyckas. Eftersom elitidrottskarriären ofta är relativt kort, 

samtidigt som den i de flesta fallen inte gör idrottaren ekonomisk oberoende, krävs att man har 

en utbildning för att på så sätt kunna komma in på arbetsmarknaden. Därav tycker jag att det är 

viktigt att man inte bara koncentrerar sig på idrottandet under gymnasietiden. Att få med sig en 

godkänd gymnasieutbildning kan minska risken för sociala bekymmer i framtiden, något som 

Eriksson, Patriksson & Stråhlman (1992) tidigare har pekat på. 

 

Som avslutande del fick respondenterna chansen att uttala sig om de upplevt några skillnader 

mellan elitsatsande elever från lag- respektive individuell idrotter? Här blev svaren också 

tydliga. Genomgående för majoriteten av lärarna var att de individuella idrottarna är betydligt 

mer målmedvetna, både när det gäller träningen och studierna, samt deras disciplin. Däremot 

menar lärare F och G att de som är ”bäst” bland de elitsatsande eleverna är de som även har 

bäst betyg i skolan. Detta är något som går att knyta an till Åberg,  m fl. (2009) studie, där över 

1,2 miljoner 18-åringar testades under 26 års tid. Resultatet visade att kondition och den 

kognitiva prestationen, som till exempel förmågan till inlärning, var nära associerade. 

Tendensen kan även ses i yngre åldrar. Även Ericsson & Karlsson (2014) menar att motorisk 

träning ligger nära kopplad till den kognitiva utvecklingen. De har i sin studie visat att andelen 

som får godkända betyg på gymnasiet kan skilja sig beroende på deras motoriska utveckling. 

Författarna menar att av alla elever med god motorisk utveckling var siffran 97 procent, medan 

siffran för de med motoriska svagheter enbart var 81 procent. 
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Lärare B menar, likt F och G, att de ambitiösa klarar av både skolan och idrotten. Han öppnar 

däremot för varför många elever kan ha svårt att kombinera elitidrotten och skolan. Han menar 

att hans elever från lagidrotten inte får missa träningar, för då blir det ingen match för dem:  

 

Tränar dom inte, så spelar dom ju inte matcherna. Tränarens ord är lag. 

 

Med en sådan respekt för tränarna är det givetvis svårt för lärarna att få eleverna att 

prioritera skolan till samma grad som idrotten.  

 
6.2.1 Slutsatser 
 
Som en avslutande ståndpunkt fick lärarna frågan vad de tyckte om elitsatsning i skolan. 

Majoriteten var positiv till detta, men att det måste fungera med skolan. Trots att gymnasiet är 

frivilligt, menade respondenterna att när de väl valt att läsa här får de också göra det.  En annan 

intressant faktor som lärare G förklarar är:  

 

Bara för att dom idrottar på elitnivå nu, behöver det inte betyda att dom kommer fortsätta vara 

bra när dom är 25. 

 

Detta går att koppla till Carlson (1991) som tar upp fotbollens elitläger för 15-åringar som 

arrangeras varje år. Hit kommer varje distrikts 15 bästa spelare, och där bedöms de från ett till 

fem i olika moment. Vid undersökningen var genomsnittet 4,22, men en intressant faktor var att 

utav de sexton blivande landslagsspelarna, ansågs endast sex ha varit i toppskiktet i sitt distrikt. 

Genomsnittet för dessa sex var 3,33 där de övriga hade sämre. Detta innebär att 

landslagsspelarna hade en betydligt mer tillbakadragen roll eller inte var fullt utvecklade vid 

denna tidpunkt, vilket går ihop med lärare G:s tankar. Här menar jag att man ska vara öppen för 

att vägen till elitidrotten inte behöver gå via idrottsgymnasierna, då det vid denna ålder faktiskt 

inte går att slå fast till hundra procent att en elev kommer nå toppen eller ej. Att ses som talang 

vid yngre år räcker inte för att på sikt nå elitidrotten. Fahlström (2014) stämmer in och menar 

att trots den omfattande scoutingen och tränarengagemanget som läggs på yngre barn för att de 

har en utvecklingsbar talang är det istället den långsiktiga utvecklingen av färdigheter som går 

före betydelsen av talang. Dessutom är det svårt att i tidig ålder avgöra just vem som har talang, 

vilket sedan inte spelar stor roll då färdighetsutvecklingen väger tyngre. 
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Eriksson (2002) är inne på samma spår. Som en avslutande tanke i hans studie öppnar han för 

att ungdomarna ska få chansen att utvecklas i egen takt, även om det gäller utanför eller efter 

gymnasiet. Tilläggas bör dock att eftersom idrotten idag blivit så pass stor krävs det ibland att 

man som idrottare kommer fram tidigt för att kunna slåss på absoluta toppnivån. En bakgrund 

till detta kan vara den ökande konkurrensen inom vissa idrotter. Tilläggas bör dock att det inte 

behöver vara så i alla idrotter.  

 
6.3 Fortsatt forskning 
 
För fortsatt forskning skulle det vara intressesant att gå ytterligare på djupet. Genom att 

intervjua elever och rektorer kan man se om bilden från idrottslärarna stämmer överens med 

elevernas eller rektorernas. Om man intervjuar rektorerna kan man få ytterligare en bild av hur 

samarbetet mellan och skolan fungerar, men också hur samarbetet med föreningarna fungerar, 

något som flera respondenter i denna studie hade synpunkter på och ansåg behövde förbättras.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
 

Intervjufrågorna riktar sig till en lärare, som arbetar på ett idrottsgymnasium som har en klar 
koppling mellan skola, elever/idrottare och föreningsidrotten. 
 
Krav för respondenten är: 
 
• Undervisa i Idrott och hälsa I eller II, där det finns elever som bedriver en elitsatsning 

utanför skolidrotten inom en eller flera idrotter. 
 
För att läraren ska kunna besvara frågorna, läggs begreppsdelen till för att göra det klart 
för respondenten.  
 
 

• Elitidrott – Med elitidrott avses verksamhet på mästerskapsnivå nationellt eller 
internationellt samt den träningsverksamhet som krävs därför (Eriksson, Patriksson & 
Stråhlman, 1992). 

• Elitsatsande elever – Elever som läser specialidrott på idrottsgymnasier. 
• Föreningsidrott- Institutionaliserad fysisk aktivitet med större eller mindre inslag av 

tävling, där den fysisk- psykiska prestationsförmågan har stor betydelse och deltagandet 
styrs av regler som formulerats av de officiella idrottsorganisationerna (Patriksson, 1984, 
s. 7-8). 

• Skolidrott/skolundervisningen i idrott – Idrott och hälsa-undervisningen som bedrivs i 
skolan i form av Idrott och hälsa I samt Idrott och hälsa II. 
 
Respondenten:  

• Ålder? 
• Lärarutbildning? 
• Mer undervisning än Idrott och hälsa-kurserna? I så fall, vad? 

 
 
Intervjufrågor:  
 

• Hur upplever idrottslärarna att samarbetet mellan Idrott och hälsa-undervisningen och 
specialidrotten fungerar? 
 
- Vem står bakom att samarbetet fungerar? 
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- Har du som (idrotts)lärare någon roll i detta? 
 
- Har du tidigare i ditt liv haft någon koppling till föreningsidrotten? 
 
- Vad har du för personlig koppling till föreningsidrotten idag? 
 
- Finns det någon koppling mellan rektor-idrott, samt rektor-lärare i detta ämne? 
 
 

• Anser idrottsläraren att elitsatsande elever får en anpassad studiegång? 
 
- Får elitsatsande elever missa den generella idrottsundervisningen till förmån för sin 
idrott? 
 
- Vad förväntar du dig (i den vanliga idrottsundervisningen) av elever som elitsatsar? 
 
- Förväntar du dig någon skillnad mellan elitsatsande elever och ”vanliga” elever, när det 
gäller skolidrotten? 
 
- Upplever du att vissa elever ibland särbehandlas i undervisning på grund av sitt 
idrottsutövande och sin elitsatsning? 
 
- Skolan har ju ett rörelseuppdrag, d.v.s. att skolan ska sträva efter att utveckla ett intresse 
för fortsatt fysisk aktivitet på fritiden. Om en elitsatsande elev redan har det intresset (och 
dessutom är mycket lovande) tvingas han/hon kanske välja bort stora delar av den vanliga 
undervisningen. Hur ställer sig du till detta? Ok eller felaktigt? 
 
- Skulle betyget sänkas/höjas om fallet var som i frågan ovan? 
 
 

• Hur upplevs elitsande elevers inställning till framtiden gällande idrott och arbetsliv? 

 
- Vad prioriterar elitsatsande elever högst? Skolan eller idrotten? 
 
- Hur kommer detta sig, tror du? 
 
- Påverkas elevernas inställning till skolan utav tränare? 
 
- Påverkas elevernas inställning till föreningsidrotten utav lärare? 
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- Har synen på skolan kontra idrotten (även samarbetet) ändrats genom åren? 
 
- Är dagen situation hållbar, även på sikt? 
 
 

• Upplevs det någon skillnad mellan elitsatsande elever från lag- respektive individuella 
sporter? 
 
- Hur upplever du elitsatsande elever från lagidrotter och dess inställning till studier?  
 
- Hur upplever du elitsatsande elever från individuella idrotter och dess inställning till 
studier? 
 
- Har lagidrottare någon fördel/nackdel som inte nämns i tidigare frågor? 
 
- Har individuella idrottare någon fördel/nackdel som inte nämns i tidigare frågor? 
 
Tilläggsfrågor: 
 

• Vad anser du personligen om elitsatsning? Bra/dåligt? 
 

• Är det rimligt att skolan ska få stå tillbaka för idrotten? 
 

• Är det rimligt att idrotten ska få stå tillbaka för skolan? 
 

• Finns det något du vill lägga till? 
 


