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Abstract 

In Sweden athlete schools, where students are attending in terms of optimizing their athletic 

careers in correlation with their studies, are a widely spread phenomena over the country and 

the system is included within the ordinary school system. This study aims to examine how the 

subject Physical Education and Health (PEH) is taught at athlete schools in comparison to 

how it is taught in classes with ordinary upper secondary school students.  This study is based 

on interviews with eight teachers from two different Swedish schools. The results show that 

teachers do adjust their teaching in order to achieve quality teaching to give the athletic 

students optimized possibilities to improve. The results show different teacher perspectives 

about what knowledge that is prioritized. Admittedly, the teachers confess having problems 

with whether they assess these students on their previous skills or if they actually learn new 

skills during their PEH. Hence, this study serves the purpose of revealing the importance of 

developing new and individualized strategies on how to form an optimized educational 

environment and quality teaching for those students.  
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1. Inledning 

Elitidrott i kombination med studier inom den svenska gymnasieskolan var vid starten 1972 

tänkt som en möjlighet för ett fåtal utvalda elever där konceptet kom till som en reaktion på 

att många elitsatsande idrottare hoppade av skolan. I förlängningen fick avhoppen och 

ofullständig skolgång konsekvenser för deras sociala situation efter avslutad idrottskarriär. 

Syftet var att erbjuda en anpassad skolgång som gynnade idrottaren både sportsligt och 

akademiskt (Uebel, 2006). Med tiden ökade antalet elever som läser specialidrott i skolan till 

den grad att 10 procent av gymnasieleverna erhöll betyg i ämnet år 2007. En ökning som 

tillkommit delvis för att det också sedan kommunaliseringen av skolan och fria skolval 

använts som konkurrensmedel bland skolorna i jakten på elever. Även om en viss åtstramning 

har skett sedan dess, är det fortfarande en stor andel elever ute i landet som bedriver 

elitidrottssatsning inom skolans regi (Ferry & Olofsson 2009). Idrott och hälsa är med sin 

fysiska karaktär det ämne som mest tangerar det som elitidrottarna ägnar sig åt i sin 

idrottssatsning, vilket rimligen påverkar deras relation till ämnet. Med den här studien vill vi 

undersöka idrott och hälsas utformning i elitidrottarnas skolgång. Mer specifikt vill studien 

fånga lärares uppfattningar om hur idrott och hälsa kan optimeras och anpassas till den här 

förhållandevis stora elevgruppens behov och förutsättningar i ämnet. Ämnet bör kunna bidra 

till att skapa bästa möjliga förutsättningar för pågående elitsatsning, men även för att 

förbereda dem med kunskaper och ett liv efter avslutad elitidrottskarriär. 

 

I en kvalitativ fallstudie tidigare av Rask (2016) undersöks elitidrottande gymnasieelever och 

deras uppfattning av ämnet idrott och hälsa. Studien visar att ämnet uppfattas mer som en 

“rolig aktivitet”, till övervägande del präglad av bollsporter än som ett ämne där de lär sig 

saker i någon större utsträckning. Vidare framkommer det att eleverna även skippar 

idrottslektioner då de upplever att de får otillräcklig tid till återhämtning. Ett bristande fokus 

på ämnets kunskapsmål och utveckling för de här eleverna indikeras också av Erikssons 

(2005) studie där det framkommer att fysiskt aktiva elever upplever att de lär sig mindre än 

icke fysiskt aktiva i ämnet, trots att dessa elever generellt sett är högpresterande (Ferry, 2013). 

Bilden av ett bristande fokus på kunskapsutveckling som problematiskt för elitidrottselever 

stärks av ett stödmaterial för särskilt begåvade elever som lyfter fram vikten av fokus på just 

lärande framför prestation (Stålnacke, 2015).  
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En studie av Londos (2010) visar att färdigheter från tävlingsidrotter värderades högst av 

lärare när det kommer till betyg, vilket också avspeglas på lektionsinnehållet. Samma artikel 

visar även att syftet med undervisningen ofta bara är att få eleverna så fysiskt aktiva som 

möjligt. Det här leder i sin tur till att innehållet på själva lektionerna tappar fokus på lärande 

och blir meningslösa ur den synvinkeln. En longitudinell studie av Engström (2008) visar att 

mängden fysisk aktivitet i tonåren inte har någon betydelse för frekvensen av fysisk aktivitet i 

vuxen ålder vilket indikerar att graden av fysisk aktivitet på lektionerna i sig inte leder till 

långsiktiga fördelar. Studien visar däremot att erfarenheter från en bredd av aktiviteter på 

lektionerna samt betygen i ämnet har ovan nämnda samband.  

 

I nuläget är det få studier som är inriktade mot just elitidrottande elever i relation till 

kunskapsmålen i idrott och hälsa. Det vi vill skapa ökad kunskap om, är hur ämnet kan 

anpassas efter dessa elever så att de kan “delta och utvecklas utifrån sina egna förmågor” samt 

ges möjlighet att “anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål” i enlighet 

med riktlinjer som ämnesplanen, GY11 stipulerar (Skolverket, 2011). Tidigare studier har 

framförallt innefattat elevperspektivet medan denna studie tar utgångspunkt i 

lärarperspektivet då vi anser att lärarna är mer insatta i de riktlinjer som styrdokumenten 

förespråkar och har både tolkningsföreträde samt möjlighet att anpassa undervisningen 

därefter. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med studien är att skapa ökad kunskap om och i så fall hur 

undervisningen av idrott och hälsa för elitidrottande elever utformas och tar hänsyn till denna 

grupps specifika behov, samt huruvida lärare upplever att det finns utrymme att anpassa 

undervisningen  med avseende på denna grupps höga träningsbelastning.   

Utifrån detta har följande specifika frågeställningar formulerats: 

 Tar lärarna hänsyn till elitidrottselevernas totala träningsbelastning när de bedriver 

undervisningen i idrott och hälsa? 

 Hur bedrivs undervisningen i idrott och hälsa för elitidrottseleverna i förhållande till 

icke elitidrottare, sett ur ett lärarperspektiv?  

 På vilka sätt skapar lärarna förutsättningar för elitidrottseleverna att utvecklas utifrån 

deras individuella förutsättningar och behov? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

Följande avsnitt syftar till att ge en djupare förståelse för kunskapsmålen i ämnet idrott och 

hälsa, samt ge en bakgrund till varför idrottsprofilerade utbildningar på gymnasiet ser ut som 

de gör idag och kommer även att belysa ämnets utveckling ur ett historiskt perspektiv. Vidare 

kommer det handlingsutrymme som lärarna erbjuds i enlighet med ämnesplanen för idrott och 

hälsa (GY11) att beskrivas.  Slutligen ges en översikt av hur undervisningen i idrott och hälsa 

bedrivs i praktiken och en del av den forskning som finns runt elitidrottare i relation till ämnet 

idrott och hälsa. 

 3.1 Bakgrund 

3.1.2 Idrottsprofilerade utbildningar – historisk framväxt 

Idrottsprofilerade gymnasieutbildningar gjorde entré i det svenska utbildningsväsendet under 

1970-talet och är således en relativt modern företeelse i den svenska skolans historia (Ferry, 

2013). Det första försöket med den här typen av utbildning inriktad mot elitidrott i skolan 

kom i form av riksidrottsgymnasier (RIG) 1972. Det var från början ett samarbete mellan RF 

och kommunerna Malmö och Undersåker. Initialt handlade det om att ge ett fåtal utvalda 

elever möjligheten att kombinera elitidrottssatsning med studier på hemorten. De sporter som 

fanns representerade var badminton, basket, bordtennis, volleyboll, skidor och tennis. RIG 

växte fram som en konsekvens av att många elitidrottares satsning ledde till att de hoppade av 

skolan, vilket fick konsekvenser för deras sociala situation efter avslutad karriär. Den nya 

svenska modellen med integrerad utbildning och elitidrottssatsning skulle vara flexibel, ta 

hand om både människan och idrottaren samt ge den aktiva ett helhetsperspektiv (Uebel, 

2006). Skolöverstyrelsen tog över verksamheten 1977/78, vilket ledde till att fem timmar av 

den ordinarie undervisningen byttes ut mot specialidrott varje vecka.  

 

Riksdagen klubbade under läsåret 1982/83 igenom beslutet att göra “specialidrott” till ett eget 

ämne på gymnasiet vilket innebar att det blev ett ämne inom den reguljära skolan. Detta ledde 

till en kraftig ökning av idrottsprofilerade utbildningar. Under början av 1990-talet fanns 93 

RIG fördelade på 61 kommuner och med över 2500 elever (Uebel, 2006). År 1991 kom en 

reform som innebar en decentralisering av den svenska skolan, kommunerna fick ansvaret för 

såväl ekonomi som genomförande av utbildningen. Detta gav i sin tur möjligheter för 

kommunerna att utforma egna, lokala utbildningar likväl som specialutformade 

idrottsprogram. 
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Till följd av den här förändringen tillkom även lokala idrottsgymnasier (LOG) samt regionala 

idrottsgymnasier (REG). Utbildningarna var riktade till olika målgrupper där RIG riktade sig 

till elitidrottare på nationell nivå, LOG riktade sig mot alla idrottsintresserade ungdomar och 

REG mot elitidrottande elever på regional nivå. Urvalet skiljde sig även där RIG var hårdare 

styrt jämfört med REG och LOG där urvalet styrdes lokalt och därmed varierade stort (Lund, 

2010). Ytterligare en skillnad var att RF tillsammans med skolverket ansvarade för RIG 

medan REG ofta var ett samarbete mellan det aktuella specialförbundet och den enskilda 

skolan. LOG i sin tur var lokalt framtaget, ibland i samarbete med en lokal idrottsförening 

(Uebel, 2006).  

 

En utvärdering av ämnet specialidrott gjordes av Ferry och Olofsson (2009) som visade att 

våren 2007, hade antalet idrottsprofilerade utbildningar expanderat så att över 10 procent av 

alla elever fick betyg i ämnet specialidrott. Som en reaktion på utbredningen av specialidrott 

samt den skiftande kvalitén som detta förde med sig kom 2010 en ny reform där möjligheten 

till lokala idrottsprogram togs bort (Eriksson, 2010 i Ferry, 2013). Specialidrott skulle enbart 

gå att läsa inom ramen för RIG eller NIU- nationellt godkända idrottsutbildningar, vilket 

återinförde en tydligare elitsstämpel på de idrottsprofilerade utbildningarna (Ferry, 2013). 

 

3.1.3 Idrottsprofilerade gymnasieutbildningar idag  

Den nya reformen har stramat åt urvalet för att ge utbildningarna en tydligare 

elitidrottsinriktning, ämnet kan numera alltså enbart läsas inom ramarna för RIG och NIU. 

Riksidrottsgymnasier (RIG) innebär att elever i hela landet kan söka medan de nationellt 

godkända idrottsutbildningarna (NIU) är lokala/regionala. Gemensamt förutom att de ska ge 

unga idrottare en möjlighet att kombinera idrott och studier är att utbildningarna behöver 

tillstyrkas av det aktuella specialförbundet för att godkännas.  I utbildningen finns utrymme 

att läsa upptill 700 poäng specialidrott. Ämnet är uppdelat i sju nationella kurser med en 

bestående av idrottsledarskap, tre av idrottsspecifik träning och tre av träning- och 

tävlingslära (GY11). 
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3.1.4 Idrott och hälsa – historisk framväxt 

Skolämnet som idag heter idrott och hälsa har en lång historia med skiftande karaktär och 

benämning. Från 1820 har ämnet, som då hette gymnastik varit obligatorisk på gymnasiet, 

som på den tiden benämndes läroverket (Annerstedt, 1991). Till en början var ämnet endast 

för killar och hade fokus på vapenövningar och Lingymnastik, vars kärna handlade om 

kroppshållning, symmetri och disciplinär fostran. På grundskolan dröjde det till 1842 innan 

gymnastik blev obligatorisk, emellertid fortfarande exklusivt för killar. Ytterligare 40 år 

senare, 1882 blev även tjejer inkluderade i ämnet. Undervisningen som fortsatt dominerades 

av gymnastik bestod av olika innehåll för killar och tjejer. (Lundvall & Meckbach, 2003).  

 

Vidare, år 1919 på grundskolan och 1928 på gymnasiet byter ämnet namn till gymnastik med 

lek och idrott. Det nya idrottsämnet syftade till att skapa en god hållning, allsidig 

kroppsutveckling samt ge kunskaper om ergonomiska övningar, i syfte att främja 

levnadsglädje och hälsa. 1928 tillkommer formuleringar om att främja självbehärskning, gott 

kamratskap och ridderligt beteende. (Lundvall & Meckbach, 2003) I samband med den här 

förändringen tog lekar, spel och olika idrotter över lektionstid från den tidigare dominerande 

gymnastiken. Boll och lagidrotter var de vanligaste inslagen (Annerstedt, 1991). Ämnets 

namn skiftas återigen tillbaka till gymnastik 1962 på grundskolan och 1970 på gymnasiet. 

Social fostran, fysisk träning och idrott låg i fokus. Undervisningen var fortfarande 

könsåtskiljd och fokuserades för killar mot att stärka muskulaturen och för tjejer på rytmiska, 

estetiska rörelser (Lundvall & Meckbach, 2003).  

 

Gemensam undervisning mellan könen infördes 1980 på grundskolan och 1987 på gymnasiet, 

i samma veva bytte ämnet återigen namn till idrott. Ämnet skulle bidra till psykisk, fysisk, 

social och estetisk utveckling. Lärarna fick i samma veva en större frihet för innehållet i 

undervisningen; i praktiken innebar detta ett större fokus på tävlingsidrotter (Annerstedt, 

1991). Ämnet bytte återigen namn i samband med läroplanen som kom 1994, hälsa lades till 

när ämnet fick sitt nuvarande namn idrott och hälsa. Ett tydligare fokus lades på 

hälsoperspektivet där tävlingsidrotterna skulle få mindre utrymme. I praktiken var det dock 

fortfarande bollsporter och bollekar som präglade undervisningen under den här perioden 

(Eriksson et al., 2003 i Ferry, 2014).  
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Den nuvarande ämnesplanen som kom 2011 är på grundskolan uppdelad i friluftsliv och 

utevistelse, rörelse samt hälsa och livsstil. Gymnasiets ämnesplan präglas av breda 

formuleringar om att främja allsidig kroppslig förmåga. Fokus läggs även på förmåga att 

planera och värdera dessa fysiska aktiviteter. Vidare står det även uttryckligen att 

undervisningen ska vara anpassad så att alla kan utvecklas och delta efter sina förutsättningar 

(Ferry, 2014) Utvecklingen där man först närmade sig idrottsrörelsen för att sedan vilja ta ett 

visst avstånd från den, avspeglas av de namnbyten som gjorts fram och tillbaka mellan 

gymnastik och idrott fram till dagens idrott och hälsa (Sandahl, 2005). 

 

Sammanfattningsvis har ämnet pendlat mellan olika inriktningar som speglat 

samhällsutvecklingen och en föränderlig syn på ämnets roll i den svenska skolan. 

Utvecklingen har gått från militär fostran där enbart killar inkluderades, genom en tydlig 

prägling av den svenska idrottsrörelsen till dagens undervisning som rör sig mer mot ett 

hälsoperspektiv, vilket illustreras av följande utdrag från bakgrund och motiv till idrott och 

hälsa i gy11:  

” Hälsa, liksom kroppslig förmåga, ses i ämnesplanen som ett resultat av elevens aktiviteter. 

Ämnesplanen betonar den fysiska aspekten på hälsa för att synliggöra ämnets särskilda bidrag 

till hela skolans ”hälsouppdrag”. Begreppen idrott och hälsa i ämnets namn signalerar inte en 

tudelning av ämnet där hälsa betraktas som något som är skilt från idrott” (GY11) . 

Hälsoperspektivet i de senare läroplanerna kan tolkas som ett försök till att styra ämnets fokus 

från görande till lärande och därmed stärka ämnets status som kunskapsämne. 

 

3.2 Anpassningsmöjligheter Idrott och hälsa enligt GY11 

Målen med ämnet idrott och hälsa är att utveckla, planera samt värdera rörelseförmågan 

(GY11). Eleverna ska utveckla både intresse och förmåga att använda fysisk aktivitet samt 

natur- och utemiljöer för ökat välbefinnande. Vidare ska eleverna lära sig hur kroppen 

fungerar, om fysiskt aktivitet/inaktivitet och dess betydelse för hälsan, samt få kunskap om 

ergonomi, säkerhet och hantering av nödsituationer. Eleverna ska även utveckla ett intresse 

för miljö och hälsa för att kunna engagera sig i dessa frågor i samhället och på arbetsplatsen. 

 

Ämnet idrott och hälsa och dess syfte i gy11 
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Ämnet presenteras som inledning i ämnesplanen på följande sätt: 

“Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för 

enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt 

arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå 

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

i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors 

hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.” (GY11) 

Undervisningen i sin tur, ska bedrivas genom fysiska aktiviteter där eleverna kan delta och 

utvecklas utifrån sina förutsättningar.  De ska även lära sig att anpassa aktiviteter till sina egna 

behov, syften och mål. Innehållet ska kunna relateras teoretiskt till rådande vetenskap. 

Slutligen så ska ämnet även lyfta frågor om genus, kroppsideal samt etik och moral i 

förhållande till idrott. Följande innehåll och begrepp förstärks extra med förtydligande 

kommentarer: 

Planera, genomföra och värdera: fokus på kunskapsutveckling med koppling till fakta och 

teorier då forskning visat att ämnet haft brist på reflektion och mer fokus på att göra. 

Utemiljöer och naturen: fokus på rekreation och förståelse för ett ekologiskt hållbart 

perspektiv, undervisning i utemiljöer. 

Säkerhet: exempel som lyfts fram är riskbedömning, adekvat utrustning och uppvärmning. 

Fakta och teorier: den kroppsliga förmågan kopplas till vedertagna teorier exempelvis vid 

styrketräning och koordinationsträning. 

 

Idrott och hälsa 1  

I kursen Idrott och hälsa 1 i GY11 är undervisningsinnehållet definierat enligt följande 

centrala punkter i kursen: 

 Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. 

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

 Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och 

koordinationsträning. 

 Rörelse till musik samt dans. 

 Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation. 

 Metoder och redskap för friluftsliv. 
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 Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv. 

 Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid 

blödning och drunkningstillbud. 

 Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation. 

 Spänningsreglering och mental träning. 

 Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån 

ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.  

 

Kunskapskrav för idrott och hälsa 1 i gy11 

Innehållet i undervisningen påverkas av de kunskapskrav som de olika betygsstegen A-E 

definierar. Lärarnas undervisning ska ge eleverna möjlighet att utveckla och visa på dessa 

kunskaper som läraren sedan ska bedöma. Kunskapskraven för Idrott och hälsa 1 består bland 

annat av att visa på “rörelsekvalitéer som utvecklar den kroppsliga förmågan”. Vidare så ska 

eleverna kunna “beskriva aktiviteterna och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan 

och hälsan”. En värdering ska även göras över  elevens egna utvecklingsbehov gällande den 

kroppsliga förmågan. Metoder ska också kunna väljas för regelbunden träning där resultaten 

av dessa värderas. Kunskaper i och om ergonomisk anpassning finns också med som  

specifika kunskapskrav i GY11 (Skolverket, 2011). 

Utöver detta ska säkerhet och hantering av nödsituationer finnas med. Rörelsekvalitéer i 

förhållande till naturmiljöer ska också uppvisas. I samband med detta ska eleverna kunna  

“diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt 

beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och 

samhället i övrigt”.  

3.3 Kunskaper och lärande inom idrott och hälsa 

Arnold (1985) beskriver idrott och hälsa och de kunskaper som förmedlas i ämnet utifrån tre 

olika perspektiv, Kunskaper i, om och genom. Kunskaper i handlar om att utveckla 

färdigheter inom en idrott för att på så sätt kunna delta i en den aktiviteten. Kunskaper i, går 

följaktligen enbart att lära sig genom att utföra en aktivitet. Kunskaper om handlar mer om att 

förstå hur en viss aktivitet fungerar, regler och meningen med den. Den typen av kunskaper 

kan innebära att analysera vilka olika fysiska kvaliteter som tränas i en aktivitet eller mer 

allmänbildning inom fysisk aktivitet. Det tredje perspektivet på kunskapsförmedling inom 

idrott och hälsa benämns kunskaper genom. Detta perspektiv går ut på att eleverna, med 
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fysisk aktivitet som verktyg får med sig mer allmänna kunskaper som inte är direkt bundna 

till fysisk träning. Exempel kan vara sociala färdigheter, intellektuella färdigheter eller moral. 

Dessa perspektiv på kunskaper har kommit till delvis som en kritik mot att idrottslärare 

fokuserat för mycket på utveckling av enbart praktiska färdigheter.  

 

3.4 Tidigare forskning 

3.4.1 Idrott och hälsa i praktiken  

Londos (2010) omfattande intervjustudie med gymnasielärare i idrott och hälsa visar att det 

som upptar mest plats på lektionerna och även värderas högst när det kommer till 

betygsättning är aktiviteter och beteenden hämtade från idrottsrörelsen, främst lagbollspel 

med tävlingsinriktning. Denna tävlingsinriktning dominerar även undervisningen trots att 

många av lärarna i studien samtidigt ansåg att det saknades stöd för den typen av verksamhet i 

kursplanen.  

 

Vidare konstaterar Londos (2010) att det fortfarande är mer sysselsättning än undervisning 

som dominerar i ämnet och att det i stor utsträckning är elevernas tidigare färdigheter som 

bedöms snarare än vad de förväntas lära sig på lektionerna. Syftet med lektionerna var ofta att 

ge en positiv upplevelse samt en fysisk träningseffekt menar Londos (2010) i sina studier. Det 

bristande fokus på kunskapsutveckling som studien problematiserar bör ses i ljuset av att LPO 

94 var den första läroplanen, där idrott och hälsa skulle ses som ett kunskapsämne, men att  

lärarna under lång tid utbildats och arbetat med påverkan av tidigare läroplaner där det snarare 

än varit ett praktiskt övningsämne där praktiska färdigheter primärt skulle utvecklas (Londos, 

2010). En annan studie med fokus på vad som förekommer i praktiken visar att idrottsliga 

resultat och kroppsliga förmågor värderas högst för betyget i idrott och hälsa på bekostnad av 

att lära för livet (Redelius et al, 2009).  

 

En intervjustudie gjord av Carlsson & Nilsson (2011) med fokus på hur GY11 implementeras 

belyser att lärare upplever den nya ämnesplanen för idrott och hälsa som delvis svår att 

genomföra i praktiken, bland annat på grund av resurser och stora, stökiga klasser. Samma 

undersökning visar även på en del problem med tolkning av de breda formuleringar som finns 

i den nya kursplanen. Dessutom framkommer åsikter om att den nya kursplanen är att den 
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leder till en återgång av mätbara fysiska prestationer genom formuleringar som: ”eleven 

genomför med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter en bredd av aktiviteter som utvecklar 

den kroppsliga förmågan” (Betyget C) och att eleven ska kunna “utföra komplexa rörelser” 

(GY11). Detta leder enligt läraren till ett större prestationsfokus på bekostnad av motivation 

för många elever samt till en risk att elever avskräcks från fysisk aktivitet.  

 

Samtidigt visar studien på att lärarnas implementering av GY11 ligger närmare ämnesplanens 

formuleringar än vad fallet var med den tidigare ämnesplanen enligt Ekbergs (2009) studie 

där det visades på stora skillnader mellan styrdokument och undervisningen på skolorna. I en 

studie om betyg och betygsättning ur ett lärar- och skolledningsperspektiv lyfter Djuvfeldt 

och Wedman (2007) fram det nya mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (vilket även 

praktiseras genom GY11) i jämförelse med det föregående relativa betygssystemet. Slutsatsen 

som dras är att det nya betygssystemet skapar en större frihet för lärarna när det kommer till 

målsättning och planering av sin undervisning jämfört med det tidigare som var mer 

centralstyrt. En nackdel som detta för med sig är en viss otydlighet och tolkningssvårigheter. 

En studie av Sandahl (2004) visar vilka faktorer som påverkar innehållet i idrott och hälsa. 

Utöver läraren menar Sandahl att idrottsrörelsen, statsmakten, materiella förutsättningar samt 

elever på olika sätt bidrar till valet av innehåll. 

 

3.4.2 Idrott och hälsa i relation till elitidrottare 

I en av få studier riktade mot elitidrottselever och deras förhållande till idrott och hälsa 

undersöker Rask (2016) elitidrottselevers upplevelse av idrott och hälsa. Eleverna är samtliga 

aktiva på RIG med inriktning pingis. I studien framkommer att eleverna ofta upplever 

undervisningen som rolig, bestående av många bollaktiviteter men inte som en miljö där de 

lär sig saker i någon större utsträckning. Vidare framkommer att eleverna ibland väljer att 

hoppa över lektionerna i idrott och hälsa när de upplever att dessa lektioner stör deras 

prestation i pingisen. En annan studie som kan kopplas till elitidrottande elever är den 

omfattande översikt av ämnet som gjordes av Skolverket (Eriksson, 2005). Rapporten visar 

bland annat att fysiskt aktiva elever upplever att de lär sig mindre än fysiskt inaktiva. 

I en longitudinell studie där individer från åldern 15 till 53 följts avseende deras motionsvanor 

visar Engström (2008) på ett obefintligt samband mellan att vara föreningsaktiv och rejält 

fysiskt aktiv i tonåren och mängden motion i vuxen ålder. Studien ämnade även till att 

undersöka om redan fysiskt aktiva kunde dra nytta av undervisningen i idrott och hälsa ur ett 
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livslångt perspektiv. Resultaten visar att en bredd av erfarenheter från idrottslektioner och 

betyg i teoretiska ämnen och betyget i idrott och hälsa specifikt hade samband med graden av 

fysisk aktivitet i vuxen ålder.  
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3.4.3 Utmattningssymptom bland idrottare 

En definition av överträning är, enligt Renström (2015), en obalans mellan träning och 

återhämtning som ger uttröttningssymptom. Man tränar helt enkelt mer än vad kroppen 

förmår att reparera och bygga upp, vilket leder till skador och till utmattning. Överträning 

eller överbelastning kan vara både fysisk och psykisk. 

 

Överträning bland elitidrottare i Sverige undersöktes av Gustafsson (2007). Resultaten visade 

att mellan 1–9 procent av tjejerna och mellan 1–6 procent av killarna i studien visade tecken 

på hög nivå av utbrändhet. Studien innefattade 980 personer mellan 16–21 år. I en 

kanadensisk studie från 2014 undersökte Dubuc-Charbonneau, Durand-Bush & Forneris 

(2014) graden av fysisk och psykisk utmattning bland elitidrottande universitetselever som 

bedriver sin elitsatsning i skolans regi. Med i studien var 145 atleter från olika sporter. Som 

mätinstrument användes Raedeke and Smith’s (2001) Athlete Burnout Questionnaire som 

mäter tre aspekter; fysisk och psykisk utmattning, minskade personliga prestationer samt 

sportslig devalvering. Formuläret är utformat efter en Likert-skala från 1–5 och svarar på 

frågan “hur ofta känner du dig?” där 1 innebär “nästan aldrig” och 5 “nästan alltid”. Resultatet 

visade att 18 procent av studenterna i studien svarade en trea eller högre på minst två av de tre 

kategorierna.  

 

Vidare har Gould och Whitley (2009) granskat vad som orsakar överträning och vilka 

konsekvenser det får om elever på idrottscollege råkar ut för det. Inledningsvis i granskningen 

nämns NCAA (National Collegiate Athletic Association) ett förbund som organiserar idrott 

på college- samt universitetsnivå, kan jämföras med det svenska konceptet av 

idrottsprofilerade skolor. Syftet med NCAA är enligt citatet nedan: 

“To integrate intercollegiate athletics into higher education so that the educational experience 

of the student-athlete is paramount” (NCAA, 2007). Enligt Gould och Whitley (2009) lever 

inte konceptet upp till syftet utan har blivit kommersialiserat för att varje stad eller region ska 

få publicitet samt uppmärksamhet.  

 

Vidare diskuteras huruvida konceptet kring idrottsprofileringen har gått för långt, vilket har 

resulterat i att forskare har börjat undersöka överträning hos atleter (Cresswell & Eklund, 

2006; Goodger, Gorely, Lavalle & Harwood, 2007 och Gould & Diffenbach, 2002). 
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Resultatet av följande granskning belyser olika faktorer på hur man kan jobba för att 

motverka överträning hos idrottselever. Den ansvarige ledaren, pedagogen måste vara påläst 

på de olika symptom som finns, samt kunna särskilja en övertränad från en trött elev. De 

understryker även att en övertränad atlet inte nödvändigtvis behöver sluta i sin idrott, utan 

behöver hjälp för att inte fastna i mental eller fysisk överansträngning. De benämner även att 

många idrottselever är perfektionister som baserar sin självkänsla på sin idrottsidentitet, vilket 

leder till att man vid en idrottslig motgång ser sig själv som misslyckad istället för sin 

prestation. Detta exempel kan i sin tur leda till mental överansträngning.  

  

3.4.4 Undervisning för särskilt begåvade elever 

Elever som läser på elitidrottsgymnasier är utvalda på grund av sina färdigheter inom en 

specifik idrott. Med detta i baktanke kan man anta att dessa elever som grupp kan anses vara 

särskilt begåvade inom ämnet idrott och hälsa. I ett stödmaterial på skolverket skriver Anette 

Jahnke (2015) om hur man går tillväga för att undervisa elever med särskild begåvning. För 

att stimulera särskilt begåvade elever på deras olika nivåer kan man ta till både 

organisatoriska och pedagogiska åtgärder enligt Jahnke. 

 

I matematik har man använt strategier som acceleration, berikning och nivågruppering för att 

bemöta elevernas nivåer. Berikning innebär att de begåvade eleverna i matematik ges 

möjlighet till fördjupning i de olika områden man arbetar med, men även fördjupning inom 

teman som är exkluderade från läroplanen. Syftet med acceleration är att undervisa elever i 

innehåll med hjälp av läromedel eller uppgifter som är ämnad för senare årskurser. Vidare kan 

detta innebära att eleven undervisas i snabbare takt, hoppar över skolår eller inleder skolan 

tidigare (Jahnke, 2015). En organisatorisk åtgärd i matematik är att samtliga elever har 

matematik på skolan samtidigt, vilket resulterar i att man lättare kan nivågruppera eleverna 

efter deras kunskaper (Jahnke, 2015). Organisatorisk och pedagogisk differentiering är två 

övergripande begrepp att utgå ifrån i arbetet med att möta elevers behov. Men det ställer krav 

på en ständig lyhördhet från lärarens sida, för alla elever är olika – även de särskilt begåvade. 

Den anpassning som finns inom idrotten handlar om nivågruppering i form av 

elitidrottsgymnasier (Jahnke 2015). 
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I tidigare nämnda stödmaterial av Stålnacke (2015),  Särskilt begåvade elever (s.10) 

summeras skolans uppgift för att bemöta särskilt begåvade elever i tre huvudpunkter: 

1. Se till att eleven utmanas intellektuellt och kunskapsmässigt. Fokusera på lärande 

snarare än på prestation. Ge möjlighet till meningsfulla diskussioner med andra som 

förstår deras komplexa resonemang.  

2. Ge eleven möjligheter att utveckla de kunskaper – inte minst färdigheter och 

studieteknik – som är förutsättningar för att lyckas i högre studier. 

3. Stöd elevens socioemotionella utveckling. Acceptans och respekt från lärare är helt 

avgörande. Många behöver också få samarbeta med andra särskilt begåvade elever – 

få känna sig normala – åtminstone i delar av undervisningen. 
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3.5 Teori 

Studiens teoretiska utgångspunkt är Gunn Imsens ramfaktorteori. 

3.5.1 Ramfaktorteori 

Som teoretisk utgångspunkt kommer ramfaktorteori att användas. Teorin hjälper till i 

analysen av denna undersökning att på ett tydligare och mer strukturerat sätt sortera ut de 

faktorer som lärarna anser påverkar undervisningen.  

 

Ramfaktorteori syftar till att visa på yttre faktorer och undervisningsförloppets inverkan på 

det slutliga resultatet av undervisningen. Det kan handla om allt från statliga beslut, 

styrdokument, betygsystem till antal elever, lektionstimmar eller fysiska resurser (Linde, 

2012). I den här studien kommer Gunn Imsens (1999) utveckling och specificering av teorin 

att användas. Hennes version innefattar faktorer som påverkar undervisningen på olika sätt, 

främjande eller begränsande. Imsens indelning består av fem kategorier. Tilläggas bör att 

dessa kan uppfattas som något flytande då en del svar kan passa in under fler rubriker. Mer 

specifikt kategoriseras ramfaktorerna enligt följande: det pedagogiska ramsystemet, 

administrativa, resursrelaterade, organisationsrelaterade ramar samt ramar med anknytning till 

eleverna och deras kulturella bakgrund (Imsen, 1999). Nedan följer definitioner av 

ramfaktorerna:  

 Det pedagogiska ramsystemet - innefattar det som definieras i lagar, förordningar och 

läroplaner. 

 De administrativa ramarna - innefattar det som har med ekonomi och materiella 

resurser att göra, till exempel arbetstid, klasstorlek, scheman och 

organisationsstruktur. 

 Resursrelaterade ramar - innefattar det som har med ekonomi och materiella resurser 

att göra, till exempel lokaler, material och undervisningstimmar. 

 Organisationsrelaterade ramar - innefattar de sociala förhållanden och den kultur som 

finns på skolan, vilket bland annat har med skolans ledning att göra. 

 Ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrundsramar som 

involverar elevernas förutsättningar och motivation men också exempel 

föräldrasamarbetet och lokal kultur.  
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4. Metod 

I följande avsnitt presenteras hur studien i fråga har genomförts, urvalet av informanter samt 

bearbetning av det insamlade materialet.  

 

För att svara mot studiens syfte samt besvara studiens frågeställningar användes en kvalitativ 

metod i form av semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar elitidrottande elever i 

idrott och hälsa. Denna metod valdes för att öka kunskapen och ta del av de erfarenheter som 

finns bland undervisande lärare utifrån den specifika målgruppen. Intervjuer bedömdes vara 

passande för att ge lärarna en möjlighet till att djupare utveckla sina tankar i ämnet.. Enligt 

Bryman (2002) försöker intervjuaren under en kvalitativ intervju att förstå verkligheten ur 

lärarnas synvinkel genom att tolka den information som ges. Den insamlade informationen är 

lärarnas egna erfarenheter vilket leder till att det är upp till intervjuaren att tolka samt 

analysera utifrån empirin i relation till studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

Undersökningsformen är väl anpassad till studiens syfte då det är lärarnas tankar och 

erfarenheter som är intressanta med bakgrund av deras erfarenhet från praktisk tillämpning av 

styrdokumenten och undervisning i ämnet med elitidrottande elever. Semistrukturerade 

intervjuer ger flexibilitet då följdfrågor kan ställas utanför intervjuguiden för att på så sätt 

fånga upp sådant som läraren tar upp under intervjun in enlighet med rekommendationer från 

Kvale och Brinkman (2014). En etisk problematik med den här typen av djupare intervju kan 

vara att undersökningsformen kräver en social relation mellan den som intervjuar respektive 

intervjuas för att skapa en trygg miljö där läraren känner sig bekväm och fri att dela med sig 

av mer privata tankegångar. Här finns ett dilemma att ta med i beaktning, balansen mellan 

respekt för individens integritet kontra intervjuarens sökande efter kunskap. (Kvale och 

Brinkman, 2014). Lärarna blev innan intervjuerna muntligt informerade om att de hade rätt att 

avbryta intervjun om de ville samt att de skulle förbli anonyma.  

   

4.1 Urval 

Lärarna är strategiskt utvalda och inkluderar tre stycken manliga och fem kvinnliga lärare och 

bildar därmed en heterogen grupp, åldern varierar mellan 25 och 60 år (se figur 1 nedan). 

Samtliga lärare har minst tre års erfarenhet av att undervisa ämnet idrott och hälsa för 



 

 
23 

elitidrottande studenter. Lärarna valdes ut från olika skolor och kontaktades både via mejl, 

samtal samt i reella livet. Urvalet kan enligt Kvale & Brinkman (2014) variera beroende på 

resurserna och tiden som finns tillgänglig men antalet personer i en intervjustudie är ofta 

15+/- 10. Med anledning av geografiska bevekelsegrunder samt tillgänglighet i form av 

kontakter med erfarna lärare som är beredda att ställa upp har urvalet begränsats till åtta lärare 

från två skolor i två städer, vilket får betraktas som tillräckligt för den här studien och dess 

tillgängliga resurser. Detta gav oss även möjlighet att analysera resultatet och jämföra mellan 

de två skolornas lärare med koppling till den teoretiska utgångspunkten i form av ramfaktorer 

som kollegor och skolledning. Fem av lärarna kommer från en skola i Mellansverige och tre 

stycken kommer från en skola i norra Sverige. Skolan i norra Sverige innefattar klasser där 

samtliga elever läser RIG eller NIU medan den i mellersta Sverige endast har NIU och LIU 

(lokalt upplägg). 

  
Assar Beata Curt Daniella Elsa Fatima Gerd Henning 

Verksamma år 

som idrottslärare 

28 20 11 21 21 3,5  9  8 

Behörig i idh Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hur stor del av 

tjänsten är idh 

55% 20% 50% 30% 45% 20% 25% 30% 

Figur 1. Fakta om de åtta intervjuade lärarna; idh står för. 

4.2 Genomförande 

Rekrytering av lärare skedde på ett idrottsprofilerat gymnasium i Mellansverige samt ett i 

Norra Sverige. Samtliga av de utvalda lärarna intervjuades i en lokal på lärarens arbetsplats 

för att skapa trygghet. Inför varje intervju fick varje informant en muntlig summarisk 

genomgång av syftet med studien samt vad som gett upphov till att följande område valt att 

studeras. Intervjuguiden var utformad i tre olika teman utifrån frågeställningarna, Idrott och 

hälsa-undervisningen för elitidrottare i förhållande till undervisningen för andra elever, 

elevernas utveckling i ämnet, samt elitidrottarnas totala träningsbelastning i förhållande till 

idrott och hälsa. Denna inramning gjordes för att skapa en struktur för att analysera svaren 

med koppling till studiens syfte och frågeställningar. Svaren från intervjuerna spelades in för 

att sedan transkriberas till skriftlig form. Intervjuerna tog mellan 19 och 40 minuter att 

genomföra. 
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4.3 Bearbetning av intervjuer 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner för att sedan transkriberas till skriftlig 

form. Det transkriberade materialet från intervjuerna strukturerades och analyserades utifrån 

Imsens (1999) ramfaktorer. Denna analys gjordes först enskilt av studiens båda författare, för 

att sedan sammanställas till en gemensam version, med syfte att generera en mer objektiv 

tolkning. Vidare avkodades informanterna med fiktiva namn för att bibehålla anonymitet 

samtidigt som ålder och kön framgår, allt för att skapa en transparens där läsaren lättare kan 

följa med i vem som sagt vad och hur vi fått fram våra resultat. 

4.4 Metoddiskussion  

Antalet lärare i studien begränsades till åtta vilket är ett antal som vi anser vara tillräckligt för 

studiens tillgängliga resurser och för studiens syfte. Studien ämnar inte ge kvantitativa data 

för att uttala sig om en större population utan vill istället ge en djupare inblick i erfarna 

idrottslärares erfarenheter. Samtidigt hade ytterligare några lärare kunnat ge fler perspektiv 

samt skapat möjligheter att se tydligare eller fler mönster i resonemangen. Att få göra 

intervjuerna på lärarnas arbetsplats underlättade då det ledde till att lärarna upplevdes 

avslappnade och svaren kom naturligt. Läraren fick styra tiden för mötet vilket underlättade 

då läraren kunde välja en tid då hen kände att det fanns tid för intervjuerna. 

 

Urvalet bestod av lärare från två olika skolor för ökad reliabilitet samtidigt som det gav oss 

möjlighet att göra jämförelser skolorna emellan. Lärarna hade naturligtvis kunnat vara från 

fler skolor i syfte att skapa ännu bättre geografisk spridning. Ett sådant upplägg valdes bort 

just med syfte att ge oss möjlighet att dra slutsatser utifrån faktorer som kollegor och skolans 

organisation/ledning. Ambitionen vi hade gällande urval var att få en så jämn könsfördelning 

som möjligt för att få undvika att någon typ av bias kopplad till eventuell könstillhörighet. 

Undersökningen bestod i slutändan av fem kvinnor och tre män vilket vi anser vara en 

tillräcklig spridning. Det slumpade sig även så att samtliga kvinnliga lärare var från en skola 

och samtliga manliga var från den andra skolan. Detta berodde på ett tillgänglighetsurval där 

dessa åtta lärare var de mest lämpliga som var beredda att ställa upp. Den här uppdelningen 

skulle kunna vara problematisk då vi gjort vissa jämförelser mellan skolorna, exempelvis 

genom påverkan av kollegor.  
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Vi anser ändå att kärnan i undersökningen inte handlar om någon jämförelse mellan skolorna 

och att det relevanta gällande könsfördelning mer handlar om den totala spridningen i 

studien.  Vid intervjutillfällena informerades läraren först kring ämnet för undersökningen 

med syfte att sätta igång tankarna på rätt spår för att sin tur kunna få ut relevanta svar till 

studiens resultat. Vidare ställdes intervjufrågorna efter den mall vi hade, syftet var att ställa 

frågorna i någorlunda liknande ordning med varje lärare, dock varierade det i och med att 

varje möte med en människa är komplext och skiftar beroende på mottagarens tolkning. Vissa 

frågor kan man bara få svar på genom att studera något med en kvalitativ metod. Framför allt 

när det gäller människors upplevelser eller syn på verkligheten. Man är intresserad av att 

beskriva, förklara och tolka enligt Arhén (2011). Följaktligen kan intervjuer vara 

ansträngande då man behöver fokusera på att tolka både verbala och visuella intryck i form av 

ansiktsuttryck eller kroppsspråk, därför har aldrig mer än en intervju om dagen genomförts. 

Eftersom lärarna var medvetna om att deras svar skulle behandlas konfidentiellt undveks 

förfinad respons. Sammanfattningsvis anses metoden ha varit väl fungerande för studiens 

syfte. 
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5. Resultat 

Studiens resultat är sammanställt med en uppdelning efter Imsens (1999) ramfaktorer. För att 

ytterligare förtydliga kategoriseringen i resultatdelen finns tillägg i beskrivningarna av 

kategorierna med koppling till det undersökta området. Under ramar med anknytning till 

eleverna och deras kulturella bakgrund kommer elevernas totala fysiska belastning, 

motivation, speciella behov samt potentiella lösningar att ingå. Då intervjuerna inte 

resulterade i några resultat under kategorin resursrelaterade ramar, utelämnades den 

kategorin. Detta för att skapa en tydlighet ur empirin av vår studie. Samtliga svar är baserade 

på undervisning av elitidrottande i förhållande till icke-elitidrottande elever. 

 

5.1 Pedagogiska ramsystemet 

Det pedagogiska ramsystemet innefattar det som definieras i lagar, förordningar och 

läroplaner. I denna grupp har vi även valt att lägga till fler faktorer som kan påverka såväl 

undervisningens innehåll så som lärarens kunskapssyn samt betyg och bedömning. 

 

5.1.1 Styrdokument samt betyg och bedömning 

Samtliga lärare i studien anser att styrdokumentens utformning ger dem möjligheter att 

anpassa undervisningen efter olika gruppers behov. Daniella uttrycker att aktiviteterna på 

lektionerna anpassas av att så stor del av elitidrottarna satsar på betyg A och att de därmed 

måste ges möjlighet att visa kunskaper på A-nivå. Samtliga lärare ser kunskapskraven som en 

guide till vad lektionerna ska innehålla, och känner sig inte begränsade av dem. Undantagen 

är Daniella som ibland upplever en begränsning i att “allt ska reflekteras/diskuteras hela 

tiden”. Vidare känner sig Curt tvingad att ha skriftliga moment där muntliga moment hade 

passat bättre för vissa elever.  Samtliga lärare jobbar med kunskapsmatriser för att förtydliga 

för eleven vad som krävs för de olika betygen. Dessa matriser är framtagna tillsammans med 

kollegor. Gerd uttryckte sig på följande sätt: 

Man tittar ju på kunskapskraven när man lägger upp grundplaneringen så att det man göra 

går att bedöma, att få in i matrisen och är det som ska testas så att det är klart att det hänger 

ihop, sen är det stora tolkningsmöjligheter som skiljer sig mellan olika lärare. exempel kan 

vara när vi jobbar med droger, alkohol och doping och då kopplar vi till kunskapskravet om 
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kroppsuppfattning och kopplar in mer med värdegrund kopplat till alkohol. Praktiskt handlar 

det mkt om att röra sig och testa på en mängd aktiviteter i inne och utemiljöer. (Gerd) 

Beata, Curt och Henning lyfter fram att elitidrottarna har stora förkunskaper rent motoriskt 

och att dessa förkunskaper till stor del blir vad som betygsätts. De menar även att det därför 

blir svårare att se en utveckling för dessa elever. 

Beata: 

NIU-eleverna kommer in i kursen med bra förkunskaper, motoriskt skickliga. Tveksamt om 

jag ser någon större skillnad.  Betygen baseras på förkunskaper, det blir i princip en 

checkstation alltså. Tyvärr. (Beata) 

 

5.1.2 Kunskapssyn 

De breda formuleringarna i styrdokumenten gör att skillnader i undervisningen till stor del 

beror på vilken typ av kunskap lärarna tycker är viktigast att förmedla. Intervjuerna visar på 

två dominerande synsätt, det analytiska respektive det praktiska perspektivet. Det ena mer 

analytiska perspektivet fokuserar på förståelse av olika träningsmetoders syfte, för att eleven 

ska kunna välja träning och ta ansvar för sin hälsa på både kort och lång sikt. Fatima uttrycker 

sig så här: 

Större del förkunskaper än vad man kan tro. Om man kunde tenta av idrott och hälsa så. en 

stor del av vad de har med sig in i kursen, då kan man ju tänka att ämnet är värdelöst, varför 

har vi det? men alltså, rent motoriskt, där har de med sig, men vad får de av mig? det får lära 

sig om olika träningsmetoder, kunna diskutera varför man väljer en aktivitet/metod framför 

en annan, men sen är ju kursens omfattning för liten för att de ska utveckla nån enastående 

fysik, speciellt när man har en lektion i veckan (Fatima) 

Det andra mer praktiska perspektivet handlar om att utveckla rörelsekvalitéerna samt 

förmedla en positiv upplevelse av olika idrotter/träningsformer. I exemplet från Assar handlar 

anpassningen om att vara ett motoriskt komplement till elitidrottssatsningen i det här fallet i 

form av redskapsgymnastik. 

Rörelsekvalitéerna tar störst plats, så är det ju. Och det är ju egentligen synd, för det borde 

vara minst, för det vet vi ju redan. Samtidigt så vill jag ju se ett antal idrotter också, och då. 

ja. det är mer som att jag tycker det känns bra med den fördelning som vi har. det är klart. ah. 
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man skulle kunna tänka sig att köra mer redskapsgymnastik, det är en grej jag känner skulle 

kunna utvecklas mer mot idrottseleverna (Assar) 

 

5.2 Administrativa ramar 

De administrativa ramarna innefattar de bestämmelser om hur en skola ska ledas och 

struktureras, till exempel arbetstid, klasstorlek, scheman och organisationsstruktur. 

5.2.1 Skolans schematiska anpassningar   

På den ena skolan har ledningen utformat en effektivisering av kursen idrott och hälsa 

1, anpassad till dessa elevers elitsatsning. På direktiv från skolans rektor har man valt att slå 

ihop delar av kursen idrott och hälsa 1 med kursen tränings- och tävlingslära eftersom de 

teoretiska delarna av kurserna har ett liknande innehåll. Således har samtliga elitidrottselever 

enbart har en lektion idrott och hälsa i veckan att jämföra med övriga elever på skolan som 

har två. Effektiviseringen har enligt den tolkning som Curt gjort, tillkommit främst för att 

frigöra tid till den grenspecifika träningen. Att så är fallet stärks även av att eleverna på den 

här skolan har tre grenspecifika lektioner/vecka jämfört med två på den andra skolan som är 

med i undersökningen. Upplägget illustreras av följande citat från Curt: 

det vi har gjort är att slå samman den teoretiska uppgiften som görs i den kursen och ta med i 

idrott och hälsa också, sen har de mindre idrott och hälsa-tid också. Man har kapat ganska 

många timmar, vet inte exakt hur många, inte riktigt tagit bort hälften men ganska mkt. Jag 

tror att det är för att skapa mer tid till det idrottspecifika och kapa den tiden från det mer 

allsidiga som vi erbjuder i idrott och hälsa 

 

5.3 Organisationsrelaterade ramar 

Organisationsrelaterade ramar innefattar de sociala förhållanden och den kultur som finns på 

skolan, vilket bland annat har med skolans ledning att göra. Här har vi valt att räkna 

influenser och samarbete kollegor emellan som en faktor som påverkar utformningen av 

undervisningen. 

 

5.3.1 Kollegor 

Läraren och dennes kollegor har en stark påverkan på utformningen av undervisningen, därav 

skiljer sig metodiken åt på de olika skolorna. Exempelvis använder arbetslaget på den ena 
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skolan elevernas kompetenser genom att låta dem planera, genomföra och utvärdera lektioner 

för klassen i sina respektive idrotter. Arbetslaget på skola ett använder den här metoden 

samtidigt som ingen av lärarna på skola två uttrycker något som tyder på ett sådant arbetssätt 

vilket ger en bild av att kollegor har en tydlig påverkan på undervisningen. Detta 

exemplifieras av följande citat: 

Lite annorlunda på den här skolan där alla redan är så idrottsinriktade så att det är ganska 

hög nivå från början, då har vi kört mkt att de har fått prova varandras idrotter och leda 

varandra (Gerd) 

Ett annat perspektiv på vad den här typen av upplägg kan bidra med för dessa elever uttrycks 

av Gerd: 

Jag kan tycka att det är viktigt att de får lära mycket av varandra. Om man ska vara lite 

generell så kanske hockeygrabbarna som kanske oftast tycker att deras sport är jättebra som 

kanske får testa att rida vilket de kanske inte har gjort för vi har kanske ett gäng i klassen som 

rider. För att få vidga sin vy litegrann av vad idrott kan vara och får en större förståelse för 

folk som håller på med andra idrotter och får kanske en större förståelse för dem. 

 

5.4 Ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund 

Under denna rubrik har vi valt att lägga i svaren med koppling till elitidrottarnas totala fysiska 

belastning, motivation samt potentiella lösningar baserade på anpassningar. 

5.4.1 Anpassning efter elitidrottarnas totala fysiska belastning 

Samtliga lärare gör anpassningar av sin undervisning med hänsyn till elevernas totala 

träningsbelastning. Tillvägagångssätten skiljer sig dock mellan lärarna där det går att urskilja 

två huvudsakliga inriktningar i hur man hanterar situationen, en enskild lärare stack ut genom 

att generellt bedriva fysiskt tuffare lektioner för elitidrottarna. Den ena inriktningen gjorde 

inga anpassningar i den grundläggande planeringen av kursen, utan ansåg istället att de 

anpassningarna skulle göras genom individualiserad kommunikation. Perspektivet 

exemplifieras av Curt och Daniella: 

Anpassar inte grundplanering utan anpassar efter individernas situation varje lektion. Vill att 

eleverna ska lära sig ta ansvar för sin egen hälsa genom att säga till och köra lugnare när 

man har en tuff period på idrotten eller är sliten. (Daniella) 
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Vi måste ju hitta en anpassning för vi kan ju inte köra fullt ut med dom här för då vet vi att 

dom går sönder och det är så kostsamt både för individen och för samhället i stort att det är 

inte försvarbart nånstans och då får det stå egentligen vad det vill i styrdokumenten för det är 

inte ok att driva någon till ätstörningar, mental ohälsa eller en korsbandsskada, det är inte 

försvarbart nånstans, vi måste hitta lösningar som är bäst för individen. (Curt) 

Det andra synsättet gör anpassningar i sin grundplanering och väljer mindre fysiskt 

ansträngande aktiviteter och exemplifieras av följande citat: 

Jag väljer aktiviteter som inte är så fysiskt ansträngande, försöker välja aktiviteter som inte 

sliter på dem så mkt, försöka lägga lektionerna mot rörelseglädje, aktiviteter som det inte blir 

så mkt prestige i. Jag menar om jag har innebandy så ska ju innebandykillarna briljera och 

hockeykillarna spela lite extra hårt för att markera att det där är en jäkla fjantsport. utan då 

väljer man istället aktiviteter som är ganska neutrala där det inte är nån prestige utan vi gör 

det för att det är en rolig aktivitet. volleyboll är perfekt, är som ingen som spelar volleyboll, 

ingen kroppskontakt och inte så jobbigt. (Beata) 

En ytterligare åtgärd som nämndes av fyra lärare är att de jobbar mer med avslappning med 

de här eleverna, exempelvis Assar som uttryckte sig enligt följande: 

Avslappning avslutar ofta lektionerna, det gör jag inte med vanliga klasser, de behöver röra 

på sig. (Assar) 

 

 

5.4.2 Motivation 

Flera lärare lyfter fram att de här eleverna har ett stort driv, vill utvecklas och ha roligt vilket 

är positivt med samtidigt ställer krav på lärarna att ge dem utmaningar. För att utveckla de här 

eleverna väljer flera av lärarna att bedriva mer ovanliga aktiviteter som går utanför deras 

bekvämlighetszon som exempelvis klättring eller lacrosse. Det här exemplifieras genom Curt 

och Daniella. 

De vill ha utmaningar, ha kul och ha drag på lektionen vilket de också ser till att skapa. det 

finns andra grupper som bara vill komma billigt undan, ha en soft kurs. De här eleverna 

skapar bra lektioner själva. sen får man ju ge dom ett vettigt innehåll så klart men de har en 

ruggig motor och driv. (Curt) 

Med elitidrottarna får man hitta på nya utmanande aktiviteter som till exempel klättring. 

(Daniella) 
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Gerd och Henning fångar upp den kompetens som finns bland elitidrottarna genom ett ökat 

elevinflytande för att på så sätt öka deras motivation. 

För att gynna elitidrottarnas motivation har jag idag mer elevdelaktighet i lektionerna än jag 

hade förr i tiden. Förut höll jag i hela danspass själv, medan jag nu låter eleverna komma på 

en koreografi som de sedan får visa upp. (Gerd) 

Det har blivit mkt mer att jag leder med icke elitidrottare, organiserar och bestämmer vad vi 

ska köra för dom har inte samma bakgrund som de här eleverna som vill komma med idéer 

och vill leda och vara med och planera, det intresset finns inte i samma utsträckning med 

andra elever. Det praktiska är lättare för dom att behärska om dom har med sig mkt och är 

vana att röra sig och har det motoriska medan det teoretiska, där har de flesta inga 

förkunskaper exempelvis om doping och ergonomi som vi jobbar med nu. (Henning) 

Gerd påpekar ändå att elevinflytandet inte får leda till att det bara blir aktiviteter som de redan 

är bekväma med: 

Försöker anpassa sig efter vad eleverna vill göra, men ändå undvika att det bli för mycket 

fotboll. (Gerd) 

Curt, Daniella och Elsa uttrycker fördelarna med att elitidrottarna ofta bildar homogena 

grupper med gedigen träningsbakgrund och att de därför kan bedriva undervisningen på en 

högre nivå som blir mer utmanande. 

Jag tycker att de utmanas för att undervisningen kan vara på lite högre nivå utifrån att vi har 

möjlighet att fördjupa oss lite mer, man behöver liksom inte börja från scratch när eleverna 

har med sig förkunskaper inom områden så att man kan fånga upp dom på en lite högre nivå. 

(Elsa) 

Daniella lyfter fram att elitidrottarna har ett behov av att räkna poäng och tävla för att hålla 

uppe intresset: 

Elitidrottselevers har ett behov att tävla och räkna poäng. (Daniella) 

 

5.4.3 Potentiella lösningar baserade på anpassningar 

Beata för ett resonemang runt att lägga mer tid på färre aktiviteter för att på så sätt hinna få en 

utveckling men ställer sig samtidigt frågan om det är syftet med kursen att utvecklas tekniskt: 
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Vi har varit inne på att man över lag skulle vilja komma till det att man har längre moment 

där man går all in på tex redskapsgymnastik, sen har man det en lång period så att man kan 

se en utveckling. Nu blir det lite snuttar, 2 ggr basker, 2ggr innebandy. Sen hux flux en 

orientering. Vette fan om de hinner lära sig så djävulskt mkt. Det kan ju få en positiv känsla 

runt en aktivitet och det är ju en grej att ta med sig, de får testa på och det finns ju ett värde i 

det också men om jag kan göra dem så mkt bättre på badminton eller lära dem en spike i 

volleyboll...då skulle man behöva ha många lektioner och frågan är om det är syftet att göra 

dem tekniskt bättre? Samtidigt som det är kul att undervisa. (Beata) 

Vikten av att lära sig ta ansvar för sin egen träning och hälsa, bli sin egen tränare helt enkelt 

är något som Fatima vill lägga mer fokus på i framtiden för att eleverna själva ska ha kunskap 

om samt kunna ansvara för sin träningsbelastning:  

Få in elevens egna mål, öka elevinflytandet skulle jag vilja göra, att de får vara med mer och 

planera, utvärdera och bli sina egna tränare, att de får träna på det i kursen. Jag vet inte 

riktigt hur man ska göra det rent praktiskt, men att det blir mer olika, att eleven kan välja mer 

vad de vill utveckla. Att de kan ta beslut och styra i sin egen utveckling, att de lär sig ta 

ansvar. (Fatima) 

Den senare lösningen förklarar vikten av att öka elevinflytandet för att på så sätt anpassa 

kursen idrott och hälsa efter de aktiva idrottselevernas behov och träningsbelastning.  
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6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

Studien visar att samtliga lärare anser att elitidrottare har andra behov i ämnet jämfört med 

övriga elever.  Det framkommer även att styrdokumenten uppfattas som flexibla ur den 

bemärkelsen att de ger lärarna handlingsutrymme att anpassa verksamheten efter elevernas 

varierande behov. I styrdokumenten står det även uttryckligen att eleverna ska ges möjlighet 

att delta och utvecklas utifrån sina egna förmågor samt ges möjlighet att anpassa fysiska 

aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål (GY11).  Ett konkret exempel på hur 

undervisningen kan skilja sig ges av Daniela som lyfter fram att de flesta elitidrottare siktar på 

betyget A, vilket ställer krav på läraren att anpassa verksamheten så att de kan visa färdigheter 

på den nivån. Flera lärare i studien beskriver elitidrottarna som en homogen grupp vilket leder 

till att lektionerna lättare kan bedrivas på en hög nivå. Det verkar alltså råda konsensus runt 

att elitidrottare som grupp har andra behov jämfört med övriga elever. Detta i kombination 

med att styrdokumenten är formulerade på ett sätt som ger förutsättningar till anpassning, 

både enligt lärarna i studien och vår egen tolkning leder till en slutsats av att ämnet bör 

anpassas efter den här gruppens specifika behov. 

 

En annan del av undervisningen som skiljer är att flera av lärarna låter elitidrottseleverna hålla 

i lektioner för sina klasskompisar och har då istället fokus på att utveckla andra egenskaper 

som att leda andra, planera och genomföra aktiviteter, vilket är en metod som kan vara 

användbar för att utveckla flera olika typer av kunskaper. I enlighet med Arnolds (1958) 

terminologi kan man konstatera att både den som leder sin idrott och de övriga utvecklar 

kunskaper om ledaren, eftersom att denne tvingas reflektera mer över sina egen idrott för att 

kunna leda och de övriga samt får testa på och lära sig om andra idrotter vilket också leder till 

att de får kunskaper i.  Denna undervisningsmetod skapar även förutsättningar för kunskaper 

genom då det kan leda till både sociala och intellektuella utmaningar genom att testa på rollen 

som ledare. De vidgar sin vy på vad idrott kan vara och får större förståelse för varandras 

respektive idrotter som en av lärarna uttrycker det 

 

Vidare visar resultatet att NIU-eleverna kommer in med bra förkunskaper, att det är svårt att 

se framsteg samt att betygen baseras på de kunskaper de redan har med sig, vilket rimligen 

kan diskuteras som något slags misslyckande i hur läraren bedriver sin undervisning samt 
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skapar optimala förutsättningar för dessa elevers utveckling. Fatima pratar om att 

elitidrottseleverna möjligen skulle kunna “tenta av” kursen vilket är ytterligare ett exempel på 

att kursen inte är optimalt utnyttjad samt belyser vikten av att ämnets plats i de här elevernas 

skolgång diskuteras. 

I tidigare studier (Rask 2016; Londos 2010) målas en bild av idrottsämnet upp där främst 

bollidrotter hämtade från föreningslivet dominerar lektionsinnehållet i idrott och hälsa, vilket 

också var en bild som stämmer överens med våra egna erfarenheter som tidigare 

elitidrottsstudenter. Den här bilden bekräftas inte av resultatet från den här studien. Istället 

verkar fokus ligga på att eleverna ska få testa på en bredd av aktiviteter. Flera lärare pratar om 

att bedriva undervisning som går utanför elevernas bekvämlighetszon i form av ovanligare 

aktiviteter. Exempel som lacrosse och klättring lyfts fram. 

 

6.1.2 Anpassningar efter idrottelevers individuella träningsbelastning 

Studien visar på en mängd olika ramfaktorer som påverkar hur undervisningen bedrivs. En 

ramfaktor som hade stor påverkan var administrativa ramar i form av skolans organisation. 

Det visade sig att en av skolorna hade valt att göra en flexibel tolkning av styrdokumenten där 

de slagit ihop kurserna tränings- och tävlingslära samt idrott och hälsa 1 och på så sätt 

reducerat antalet timmar i idrott och hälsa. I praktiken innebär det att elitidrottseleverna har 

idrott och hälsa en gång i veckan istället för två som övriga elever på skolan. Huvudsyftet 

med detta verkar vara att frigöra mer tid till den grenspecifika träningen och lägga mer av de 

fysiska krafterna på träning med tydligare koppling till elitsatsningen. Skolans ledning väljer i 

det här fallet en lösning som inte är tydligt försvarbar enligt styrdokumenten, vilket tyder på 

att de ansträngt sig för att optimera helheten för elitidrottare i förhållande till elitsatsningen. 

Även den andra skolan i studien hade gjort en organisatorisk anpassning då eleverna läser 

kursen utdragen på längre tid.  

I studien av Rask (2016) indikeras att eleverna ibland väljer att hoppa över lektionerna i idrott 

och hälsa för att den fysiska belastningen stör deras prestation i den pågående elitidrotts-

satsningen. Lärarna möts av en verklighet med elever som är aktiva inom en mängd olika 

idrotter, vilket innebär att de alla har olika behov. För att bemöta de speciella behov som detta 

för med sig anpassade några av lärarna hela sin planering och siktade in sig på mindre fysiskt 

ansträngande lektioner som istället utvecklade andra kvaliteter. En lärare nämner volleyboll 

som en perfekt aktivitet då den inte är så jobbig samt att få elever håller på med det på 
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fritiden. En annan lärare avslutar många av sina lektioner med avslappningsövningar med 

hänsyn till den fysiska belastning som dessa elever har. Det andra sättet som framkom, var att 

individanpassa vid de tillfällen då den enskilda eleven var i behov av det, exempelvis under 

en period med många matcher.  Bevisligen är det relativt komplext att ta hänsyn till varje 

individs totala träningsbelastning, då den skiljer sig beroende på vilken sport man är aktiv 

inom, om man är skadad eller kanske har hoppat av sin idrott i årskurs tre och bara läser idrott 

och hälsa. Oavsett vilken väg läraren väljer så borde det gå att utgå från att de här eleverna 

ligger på en belastning som är så nära vad som är optimalt som möjligt, vilket som vi ser det 

ingår i själva definitionen av elitsatsning. Om det sedan ser ut så i praktiken för de olika 

idrotterna är en fråga för de olika klubbarna och förbunden att utvärdera. 

 

En av lärarna uttryckte även att lektionerna i övrigt var fysiskt tuffare för elitidrottarna. Att 

bedriva idrottslektioner med hög kvalitet som blir fysiskt tuffare för de här eleverna är något 

som kan vara både lockande och lätt att genomföra då grupperna är, som lärare i studien 

påpekar, både homogena och starka. Möjligen kan det användas som ett sätt att utmana de här 

eleverna på deras nivå. Risken finns också att det i stället blir kontraproduktivt, då de tuffa 

lektionerna läggs på ett schema som redan är välfyllt av fysisk belastning. Detta skulle kunna 

leda till en situation där lektionerna går ut över det totala träningspusslet och leder till att 

träningen, med brist på återhämtning, tappar kvalitet och potentiellt leder till överträning eller 

överbelastningsskador likt tidigare forskning indikerar (Dubuc-Charbonneau, Durand-Bush 

& Forneris 2014, Gould & Whitley 2009, Gustafsson 2007). Då vår studie fokuserade på 

lärarens perspektiv fanns konkreta exempel på detta, emellertid hade det varit av intresse att 

rikta den frågan till eleverna för att möjligen kunna få svar på det. En av lärarna tar ändå upp 

den här problematiken mer allmänt genom att belysa lärarens moraliska ansvar att inte driva 

eleverna så hårt att de leder till ätstörningar, skador eller mental ohälsa, oavsett vad som står i 

styrdokumenten. För att undvika den typen av missöden samt även ge eleverna kunskaper för 

att mer långsiktig undvika dess uppkomst, vore det önskvärt att pedagoger som arbetar med 

elitidrottare ges adekvat utbildning i hur de upptäcker och bemöter den här problematiken.   

 

Vidare är det viktigt att sätta sig in den kunskap som finns runt elitidrottande ungdomars 

vanligen förekommande tankar och beteenden för att kunna förstå och guida dem på bästa 

sätt. Exempelvis att elitidrottare ofta identifierar sig och bygger upp sin självkänsla runt 

prestationen i sin idrott (Cresswell & Eklund, 2006, Goodger, Gorely, Lavalle, & Harwood, 
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2007 och Gould & Diffenbach, 2002). Ett sätt att bemöta den här problematiken går att utläsa 

från en av lärarna som belyser vikten av att få eleverna att inse hur idrott kan vara något som 

bara är roligt eller till och med något som man gör som rekreation istället för något 

prestationsfokuserat. 

 

6.1.3 Kunskapssyn hos idrottslärare på idrottsprofilerade gymnasium  

Tidigare studier (Londos, 2012; Rask, 2016; Eriksson, 2005) tyder på ett bristande fokus på 

kunskapsutveckling inom ämnet idrott och hälsa. Detta i kombination med indikationer på att 

ämnet efter införandet av den senaste läroplanen blivit mer inriktat på fysiska prestationer gör 

att det blir ännu mer relevant att diskutera vad som egentligen är viktigt för elitidrottselever 

att få med sig från undervisningen i idrott och hälsa (Carlsson & Nilsson 2011; Londos, 

2012).  I vår studie gick det att tyda två olika synsätt på vilka typer av kunskaper det är som 

främst ska förmedlas till elitidrottseleverna. Det ena, mer fysiska perspektivet inriktar sig på 

att utveckla rörelsekvaliteter och en positiv känsla runt olika aktiviteter medan det andra 

handlar mer om att lära sig träningsformer och reflektera över dess syfte, samt andra typer av 

kunskaper om exempelvis kost och sömn för att kunna ta ansvar för sin egen träning/hälsa. 

Det förstnämnda skulle enligt Arnolds (1985) terminologi hamna mer under kunskaper i 

medan det andra perspektivet lutar mer åt kunskaper om. Vi uppfattar ändå det senare 

perspektivet som ett mer kritiskt förhållningssätt och därmed mer intellektuellt utmanande 

vilket kunna placera in det under kunskaper genom.  

 

Vilken är då den mest optimala kunskapssynen för en idrottslärare som jobbar med 

elitidrottare? Engströms (2008) studie tyder på att mängden fysisk aktivitet för 

föreningsaktiva i skolåldern inte har något långsiktigt samband med fysisk aktivitet i vuxen 

ålder, däremot visas ett sådant samband med erfarenheter av en bredd av aktiviteter på 

lektionerna i idrott och hälsa. Så länge lektionerna erbjuder en bredd av aktiviteter som vidgar 

elevernas perspektiv på fysisk aktivitet verkar det alltså finnas en vinning även på längre sikt 

med det mer fysiska perspektivet i vår studie. Exempelvis om en fotbollsspelare lärt sig och 

fått upp ett intresse för dans eller skidor på lektionerna, vidgas personens perspektiv på idrott 

vilket skulle kunna skapa bättre förutsättningar för ett fysiskt aktivt, hälsosamt liv, även efter 

avslutad fotbollskarriär. Blir lektionerna däremot en arena där eleverna bara får visa upp sina 

redan befintliga färdigheter från föreningslivet, finns det anledning att tro att vinningen 
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stannar vid att många av eleverna har roligt och känner sig bekräftade, vilket å andra sidan är 

behov som finns mer bland den här typen av elever enligt en av lärarna i studien.  

 

En annan fördel med det mer fysiska perspektivet är om aktiviteterna blir varierande och 

skiljer sig från den egna idrotten, så kan lektionerna utveckla andra fysiska kvaliteter som de 

kan ha nytta av i sin egna idrott.  Ett exempel som tas upp i studien är att redskapsgymnastik 

kan fungera bra som komplement till den övriga träningen för att utveckla koordination och 

styrka. Det mer teoretiska perspektivet är fördelaktigt eftersom eleverna lär sig hur de ska 

träna för att uppnå önskad effekt, de blir sina egna tränare som en av lärarna uttrycker det. På 

så sätt kan kunskaperna användas både på kortare-, men kanske framför allt längre sikt. 

Vidare leder det till att de lär sig ett kritiskt tänkande samt får verktyg att ifrågasätta syftet 

med de olika trender som de hela tiden exponeras för gällande träning. Samtidigt går det att 

ifrågasätta om det egentligen finns något motsatsförhållande mellan de båda perspektiven. 

Möjligen är det så att det går att väva in fördelarna från båda synsätten i undervisningen 

vilket, om någon känns som den objektivt bästa lösningen.  

 

För att diskutera kunskapsutveckling är det nödvändigt att reflektera över vad som egentligen 

menas med kunskap inom idrott och hälsa. Traditionellt sett har kunskapsutveckling inom 

ämnet inneburit att utveckla fysiska färdigheter. Som en reaktion på detta och för att stärka 

idrott och hälsa som kunskapsämne delade Arnold (1985) upp ämnets kunskapsfokus i 

kunskaper om, i och genom rörelse. I samband med läroplanen som kom 94 fick ämnet ett 

något mer teoretiskt kunskapsfokus som grundar sig mer i begreppet hälsa. De olika 

kunskapssynerna som framkommer i studien kan spåras tillbaka till lärarnas varierande åldrar 

som innebär att de påverkats av olika utbildningar och läroplaner som format dem i deras 

yrkesroll. Skolämnet som idag heter idrott och hälsa har funnits sedan 1820. Under 1800 och 

första hälften av 1900-talet bedrevs ämnet som fysisk fostran främst genom gymnastik, eller 

med mer moderna ordalag för att utveckla rörelsekvalitéer. Under senare delen av 1900-talet 

hade idrottsrörelsens olika aktiviteter en stark påverkan på innehållet i undervisningen, 

fortfarande med fokus på utveckling av fysiska kvalitéer. Inte förrän 1994 fick hälsa en mer 

central roll i ämnet, i samband med införandet av den nya läroplanen, där ämnet fick sitt 

nuvarande namn idrott och hälsa. (Annerstedt, 1991; Ferry, 2014). Hälften av lärarna har varit 

verksamma som lärare i 20 år eller mer vilket tyder på att det utbildats innan 

hälsoperspektivet blev mer centralt i ämnet eller åtminstone under en period då den nya 
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läroplanen och dess påverkan på utbildningen inte hunnit etableras. Dessutom bör det 

uppmärksammas att deras kollegor och tidiga förebilder inom yrket skolats in med en annan 

syn på ämnet.  

 

Slutligen är det viktigt att tillägga är att både Arnolds (1985) indelning av kunskapsutveckling 

och den kategorisering vi gjort utifrån våra data är teoretiska modeller där det ibland är svårt 

att göra en tydlig gränsdragning. De ger oss ändå en överblick och struktur som bidrar med 

bättre förutsättningar för att diskutera och ifrågasätta verksamheten. Resultaten visar att 

lärarna i ämnet har olika strategier och syn på hur undervisningen på bästa sätt anpassas för de 

här eleverna. Sammanfattningsvis stämmer studiens resultat även med det stödmaterial från 

skolverket om hur man jobbar med särskilt begåvade elever, där fokus ligger på att lyfta fram 

vikten av fokus på lärande framför prestation, när man undervisar särskilt begåvade 

elever.  Den slutsats vi drar är att det verkar finnas tillräcklig lärarkompetens för att genom 

ökad dialog lärare och skolor emellan samt även mellan lärare och elev, kunna utveckla samt 

anpassa idrott och hälsa efter idrottselevernas behov, syften och mål. Den här uppsatsen 

bidrar till att de här elevernas förhållande till ämnet lyfts fram och diskuteras, på det sättet kan 

det undvikas att ämnet blir en “Checkstation” på idrottsprofilerade gymnasier. 

 

6.3 Vidare forskning 

Utifrån resultatet, kunskaper samt erfarenheter som följande studie givit upphov till, finns ett 

intresse för vidare forskning. När det kommer till hanteringen av elitidrottselevernas totala 

fysiska belastning användes två olika perspektiv, en kollektiv och en mer individbaserad. Där 

hade det varit intressant att undersöka och jämföra för att se vad dessa båda förhållningssätt 

leder till i praktiken. Detta hade kunnat undersökas genom en interventionsstudie där två 

jämförbara grupper bemöttes med ett kollektivt respektive individanpassat synsätt. För att få 

fram mätbara data på hur detta påverkade graden av fysisk överbelastning kan antingen mer 

tydligt objektiva data som skadehistorik och sjukdagar samlas in, alternativt ett frågeformulär 

som Raedeke och Smith’s (2001) Athlete Burnout Questionnaire. En mer generell 

undersökning om prevalensen av överträningssymptom, skador, sjukdagar, mental hälsa och 

liknande hade varit intressant att genomföra för att få en mer objektiv bild av problematiken. 

Även en studie som fokuserade mer på resultaten i träningen skulle vara intressant att 

genomföra med syfte att uttala sig om belastningen i förhållande till kvalitet på träningen. En 

sådan studie skulle kunna bestå av en design där ett formulär i linje med ovan nämnda 



 

 
39 

genomfördes och där resultaten sedan jämfördes med utvecklingen av resultaten på det stora 

batteri av fysiska tester som genomförs varje år på elitidrottsgymnasier i Sverige.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide  

Bakgrund 

Hur länge har du undervisat i idrott och hälsa? 

Hur många skolor har du jobbat på? 

Var och när utbildade du dig? har du fler ämnen? 

Har du undervisat i specialidrott? 

Har du gått någon fortbildning i ämnet? 

Hur stor del av tjänsten undervisar du idrott och hälsa? 

Undervisning av idrott och hälsa med elitidrottare i praktiken? 

Vad är din målsättning med idrott och hälsa, vad vill du att eleverna ska ha med sig efter 

avslutad kurs? (typ ideologisk utgångspunkt) Om du skulle lyfta fram ett fåtal viktiga mål 

med ämnet vilka? 

Skiljer sig denna målsättning/metoderna för att uppnå detta när du jobbar mot 

elitidrottselever? 

Vilka moment ingår i din grundplanering för idrott och hälsa 1? 

Vilka faktorer skulle du säga påverkar vilket innehåll du väljer? 

Hur skulle du säga att betyg/bedömning påverkar innehållet i undervisningen? 

På vilket sätt upplever lärarna att de elitidrottande eleverna utvecklas inom idrott och 

hälsa utifrån sina egna förutsättningar? 

Hur upplever du att elevernas betyg baseras till stor del på vad de lärt sig under kursen kontra 

förkunskaper när det kommer till färdigheter? kunskaper om/förståelse? 

På vilket/vilka sätt kan du se en tydlig utveckling genom kursen för elitidrottare? 

Upplever du att elitidrottseleverna stimuleras/utmanas utifrån sina förkunskaper? Isåfall hur? 

Har du undervisat icke-elitidrottare? Upplevde du någon skillnad mot elitidrottare? 

Hur gör du för att uppnå en kunskapsutveckling för dessa elever? 

Anser lärarna att det finns behov och utrymme för att anpassa elitidrottande elevers 

undervisning i idrott och hälsa, i så fall hur? 

Upplever/anser du att elitidrottsstudenter har andra behov inom idrott och hälsa jämfört med 

andra studenter? vilka? utveckla? 

Dessa elever har utöver 2 lektioner idrott och hälsa 3 grenspecifika träningar på skoltid utöver 

ca 5 träningar+ tävlingar/matcher varje vecka. Detta innebär att idrott och hälsa blir 1 av 2–3 

pass den aktuella dagen och 1 av 10–15 pass den aktuella veckan. Är detta något du tar 

hänsyn till i din planering av kursen/lektionerna? varför/varför inte? 

Finns det enligt dig anledning att förändra/anpassa undervisningen i idrott och hälsa för dessa 

elever med hänsyn till total träningsbelastning? Är det försvarbart enligt styrdokumenten? 


