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ABSTRACT  

Författare: Sara Rask 

Titel: Elitidrottande elevers syn på ämnet idrott och hälsa. En kvalitativ studie om hur elever 

som läst vid riksidrottsgymnasiet med inriktning bordtennis upplevde ämnet idrott och hälsa.  

English Title: Elite sport students view of the subject Physical Education. A Qualitative 

study how students who studied at the National Sport Upper Secondary Schools with 

specialization on table tennis experienced the subject Physical Education. 

Antal sidor: 57 

The purpose of this study is to describe and analyse how elite sport students who studied at 

the National Sport Upper Secondary Schools with specialization on table tennis, experienced 

the aim and content of the subject Physical Education related to the learning of the subject, 

learning of the Specialized Physical Education, as well as their own elite investment. 

The theoretical perspective used in the study is Lave and Wengers (1991) theoretical concept 

the Community of practice. Where the focus is based on how the students like a community 

fulfills the criteria who used to characterize the Community of practice and also the aspect of 

"learning as participate" in the Community of practice. 

The results showed that the students did not experience a specific aim with the subject 

Physical Education. The biggest difference was in how the students experienced the learning 

of the subject Specialized Physical Education towards Physical Education. All of the students 

exemplify the meaning of studying at the National Sport Upper Secondary Schools with the 

aim of becoming an elite athlete. Therefore the subject Physical Education was seen by the 

students more as a subject of amusing character than a subject with knowledge, unlike what 

they experienced with the subject Specialized Physical Education. 

In relation to their own elite investment it became obvious that the students considered that 

they could not use the practical skills which were supposed to be developed in the subject of 

Physical Education. However two of the students emphasized that the theoretical knowledge 

was important elements in relation to their elite investment. 

Key words: Physical Education. Specialized Physical Education, Table Tennis, Community 

of Practice 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING   

 

 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Syfte ________________________________________________________________ 3 

2.1 Frågeställningar _____________________________________________________ 3 

3 Bakgrund ____________________________________________________________ 4 

3.1 Studier och elitidrott __________________________________________________ 4 

3.2 Riksidrottsgymnasium ________________________________________________ 4 

3.2.1 Riksidrottsgymnasiet- Bordtennis ____________________________________ 5 

3.3 Ämnet idrott och hälsa ________________________________________________ 5 

3.4 Specialidrott ________________________________________________________ 6 

3.5 Skolans styrdokument _________________________________________________ 7 

3.6 Ämnesplanens struktur ________________________________________________ 8 

3.7 Idrott och hälsas syfte och kunskapsmål __________________________________ 8 

3.8 Specialidrotts syfte och kunskapsmål _____________________________________ 9 

3.9 Sammanfattning ____________________________________________________ 10 

4 Tidigare forskning ___________________________________________________ 12 

4.1 Studier och elitidrott _________________________________________________ 12 

4.2 Idrott och hälsa i skolan ______________________________________________ 13 

4.3 Uppfattningar om undervisningen i ämnet idrott och hälsa ur ett elevperspektiv __ 15 

4.4 Specialidrott i skolan ________________________________________________ 16 

4.5 Uppfattningar om undervisningen i ämnet specialidrott ur ett elevperspektiv _____ 17 

4.6 Relationen mellan tidigare forskning och min studie ________________________ 18 

5 Teoretiskt perspektiv _________________________________________________ 20 

5.1 Praxisgemenskap ___________________________________________________ 20 

5.2 Lärande som deltagande i praxisgemenskap ______________________________ 21 

5.3 Praxisgemenskap i förhållande till studien ________________________________ 21 

6 Metod ______________________________________________________________ 22 

6.1 Forskningsstrategi ___________________________________________________ 22 

6.2 Datainsamlingsteknik ________________________________________________ 22 

6.3 Urval _____________________________________________________________ 24 



6.4 Genomförande _____________________________________________________ 25 

6.5 Analysmetod och teoretisk diskussion ___________________________________ 26 

6.6 Etiska överväganden _________________________________________________ 27 

6.7 Kvalitetsaspekter ___________________________________________________ 29 

7 Empiriskt resultat ___________________________________________________ 31 

7.1 Hur upplevde eleverna ämnet idrott och hälsa i förhållande till ämnets kunskapsmål?

 31 

7.2 Hur upplevde eleverna ämnet idrott och hälsa i förhållande till specialidrottsämnets 

kunskapsmål? ____________________________________________________________ 33 

7.3 Hur upplevde eleverna ämnet idrott och hälsa i förhållande till sin elitsatsning? __ 35 

7.4 Slutsats ___________________________________________________________ 36 

8 Analys och diskussion ________________________________________________ 38 

8.1 Elevernas upplevelser av ämnet idrott och hälsa i förhållande till ämnets 

kunskapsmål ____________________________________________________________ 38 

8.2 Elevernas upplevelser av ämnet idrott och hälsa i förhållande till 

specialidrottsämnets kunskapsmål ____________________________________________ 42 

8.3 Elevernas upplevelser av ämnet idrott och hälsa i förhållande till sin elitsatsning _ 45 

8.4 Informanternas praxisgemenskap _______________________________________ 48 

8.5 Slutsatser __________________________________________________________ 51 

8.6 Metoddiskussion ____________________________________________________ 52 

8.7 Vidare forskning ____________________________________________________ 54 

9 Referenser __________________________________________________________ 55 

BILAGA 1 Informationsbrev _________________________________________________ 0 

BILAGA 2 Intervjuguide ____________________________________________________ 1 

  

 

 

 

 

 

 



 

FÖRORD  

 

Jag vill rikta ett stort Tack till samtliga sex informanter som ställt upp på intervjuer för denna 

studie. Det är Era upplevelser, uppfattningar och tankar som gjort undersökningen möjlig.      

Slutligen ett stort Tack till min handledare Joakim Åkesson som under studiens gång funnits 

tillgänglig för frågor, funderingar och feedback. 

Sara Rask, Växjö 2016-01-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 
 

1 Inledning 
När jag själv gick på riksidrottsgymnasiet med inriktning bordtennis och blickar tillbaka till 

min egen gymnasieundervisning i ämnet idrott och hälsa under Lpf94 (Läroplan för de 

frivilliga skolformerna), är min uppfattning att undervisningen ibland bedrevs utan tydliga 

syften. På grund av detta upplevde jag inte ämnet idrott och hälsa A och B som ett 

kunskapsämne under min gymnasietid.  

Själva problematiken ligger i det faktum att jag under min tid som elev på 

riksidrottsgymnasiet med inriktning bordtennis, upplevde att det sakandes tydliga syften i 

idrottsundervisningen. Om detta beror på att all min fokus låg på specialidrottskurserna och 

min egen elitsatsning och att jag därför inte upplevde ämnet idrott och hälsa som ett 

kunskapsämne, får vara osagt. I relation till min egen elitsatsning, var det specialidrott A, B, 

C och D, som var de viktiga kurserna eftersom jag där kunde se ett tydligt syfte med ämnet. 

På grund av detta finner jag det intressant att analysera synen på ämnet idrott och hälsas syfte 

och innehåll, i förhållande till ämnets kunskapsmål, ur ett elevperspektiv. 

Utifrån tidigare forskning framkommer det att idrottsundervisningens innehåll inte stämmer 

överens med de punkter som lyfts fram i ämnesplanen för ämnet idrott och hälsa. Ur ett 

lärarperspektiv påvisar Londos (2010) i sin studie att det övergripande målet med 

idrottslektionerna var att alla elever skulle vara fysiskt aktiva. Där det viktigaste var att 

eleverna deltog under aktiviteterna snarare än att de lärde sig olika färdigheter. I likhet med 

Londos resonemang menar Hedberg (2014) att innehållet i ämnet idrott och hälsa i större grad 

speglar innehållet i idrotten som bedrivs på fritiden än det innehåll som anges i 

styrdokumenten. 

Enligt Riksidrottsförbundet (2011) är idrottsrörelsens målsättning med riksidrottsgymnasier 

att möjligöra och underlätta kombinationen utbildning och elitidrott samt att förbereda 

eleverna inför en framtida elitidrottskarriär. Med riksidrottsförbundets mål och mina egna 

erfarenheter som utgångspunkt blir det därför intressant att analysera och diskutera om det 

finns en risk att elever vid riksidrottsgymnasiet med specialinriktning bordtennis anser sig 

behöva delta fullt ut i ämnet idrott och hälsa, eller inte, då de elittränar i sin idrott både under 

och efter skoltid. Hur förhöll sig eleverna till Skolverkets styrdokument för ämnet idrott och 

hälsa, under sin skoltid? 
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År 2011 infördes en ny gymnasiereform GY11 (Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011) (Skolverket 2011). I och med den 

nya reformen menar Hedberg (2014) att en tydligare elitstämpel satts på 

riksidrottsgymnasierna som i sin tur påverkar vilka elever som ska antas till de olika 

riksidrottsgymnasierna. Om en elev ska bli antagen ska eleven anses ha kapacitet att nå 

internationell elit (Utbildningsdepartementet 2009). Eftersom elever på riksidrottsgymnasier i 

Sverige är integrerade i den ordinarie kommunala gymnasieutbildningen anser jag att det blir 

viktigt att lärare har en förståelse för dessa elever och deras elitsatsning men framför allt få en 

förståelse för hur dessa elever hanterar ämnet idrott och hälsa. Utifrån egna erfarenheter tror 

jag att det finns en risk att elever på ett riksidrottsgymnasium prioriterar sin elitsatsning före 

skolan, trots att idrottsrörelsens målsättning med riksidrottsgymnasier är att möjliggöra och 

underlätta kombinationen utbildning och elitidrott. Därför finner jag det intressant att 

undersöka detta närmare.  

Det är således intressant att studera hur elever som har läst specialidrott vid ett 

riksidrottsgymnasium, med inriktning bordtennis, upplevde ämnet idrott och hälsas syfte och 

innehåll, i förhållande till ämnets kunskapsmål, specialidrottsämnets kunskapsmål samt sin 

egen elitsatsning. 
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2 Syfte  
Studiens övergripande syfte är att analysera och diskutera hur elitidrottande eleverna som har 

läst vid bordtennisgymnasiet upplevde ämnet idrott och hälsas syfte och innehåll i relation till 

ämnets kunskapsmål, specialidrottsämnets kunskapsmål, samt sin egen elitsatsning.   

Jag har valt att studera hur sex elever som läst vid riksidrottsgymnasiet, med bordtennis som 

inriktning, och med målet att bli elitidrottare, upplevde ämnet idrott och hälsa. 

2.1 Frågeställningar 
Studien utgår från tre övergripande frågor:  

 Hur upplevde eleverna ämnet idrott och hälsa i förhållande till ämnets kunskapsmål? 

 

 Hur upplevde eleverna ämnet idrott och hälsa i förhållande till specialidrottsämnets 

kunskapsmål?  

 

 Hur upplevde eleverna ämnet idrott och hälsa i förhållande till sin elitsatsning? 
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3 Bakgrund  

3.1 Studier och elitidrott 
På gymnasial nivå finns det två varianter av idrottsutbildningar riksidrottsgymnasier och 

nationellt godkända idrottsutbildningar. Dessa idrottsutbildningar riktar sig till elever som vill 

kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottssatsning. De nationellt godkända 

idrottsutbildningarna är lokala/regionala medan riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, som 

innebär att elever från hela landet kan söka till dem (Skolverket 2011). 

Eftersom utbildningarna har en tydlig elitidrottskaraktär får endast riksidrottsgymnasier och 

nationellt godkända idrottsutbildningar ge ämnet specialidrott. I programfördjupningen får 

specialidrott ingå med 200 poäng och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet specialidrott 

får efter beslut av rektor även läsas som utökat program med 300 poäng. Det innebär att 

elever som läser dessa utbildningar kan läsa 700 poäng specialidrott (Skolverket 2011).   

3.2 Riksidrottsgymnasium 
Under perioden 2014-2017 finns det i Sverige 50 riksidrottsgymnasier inom 30 olika idrotter 

och omfattar cirka 1200 elever (Riksidrottsförbundet 2015). Riksidrottsförbundet är ansvariga 

för riksidrottsgymnasierna och har upprättat riktlinjer för antagningen som i sin tur baseras på 

den idrottsliga förmågan. Respektive specialförbund ansvarar sedan för den idrottsliga 

antagningen. Antagningen till ett riksidrottsgymnasier sker både efter idrottsliga prestationer 

och efter betyg. Skolverket beslutar vilka kommuner som får anordna riksidrottsgymnasier 

och antal antagningsplatser som ska finnas till förfogande. Förutom Skolverkets beslut krävs 

även ett godkännande från Riksidrottsförbundet (Riksidrottsförbundet 2015). För att 

underlätta sin gymnasieutbildning kan elever vid ett riksidrottsgymnasier förlänga 

studiegången till en fyraårsperiod (Lund 2011).    

Kombinationen utbildning och elitidrott är en viktig del i den svenska idrottsmodellen där det 

svenska konceptet handlar om att skapa ”Vinnare i det långa loppet”. Detta innebär att varje 

idrottare både ska må och nå toppen under och efter avslutad karriär. Varje elitidrottare ska 

ges möjligheter att göra en satsning mot både nationell och internationell elit. Det är minst 

lika viktigt att goda förutsättningar skapas för att kunna kombinera en elitsatsning med att 

kunna tillgodogöra sin en gymnasieutbildning (Riksidrottsförbundet 2015).  

Syftet med riksidrottsgymnasierna är att erbjuda stöd till talanger med bäst förutsättningar 
att som seniorer nå internationell elit och för dem skapa goda möjligheter att kombinera 
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elitidrott och utbildning genom ett individanpassat, flexibelt och kompetent stöd i en 
kvalitetssäkrad studie- och elitidrottsmiljö (Riksidrottsstyrelsen 2007, s 1). 

 
Enligt Riksidrottsförbundet (2015) är riksidrottsgymnasiers syfte, organisation, verksamhet 

samt träning inriktad mot att utveckla internationell elit. Riksidrottsförbundet har sedan 1970-

talet ansvarat för riksidrottsgymnasierna. Dessa gymnasieskolor ska ge elitidrottare möjlighet 

att kombinera sin elitsatsning med fortsatt gymnasieutbildning. Riksidrottsgymnasierna 

fastställs av Riksidrottsförbundet. Beteckningen riksidrottsgymnasium betecknar att det är en 

gymnasieskola med riksintag med innebörden att alla elever är på en nationell hög idrottslig 

nivå med mål att bli elitidrottare. (Riksidrottsförbundet 2011). 

3.2.1 Riksidrottsgymnasiet- Bordtennis 

Sveriges enda bordtennisgymnasium med riksintag är en viktig bas för Svenska 

bordtennisförbundets verksamhet kring att utveckla bordtennsspelare på elitnivå. Varje år tas 

sex till åtta spelare ut vilket innebär att det finns tjugofyra spelare som läser vid 

bordtennisgymnasiet. Under det första läsåret tas ett beslut tillsammans med tränare om 

spelaren ska genomföra utbildningen inom planerat antal år eller med ett års förlängning. 

Elever som läser vid bordtennisgymnasiet integreras tillsammans med övriga skolans elever i 

den ordinarie gymnasieutbildningen. Bordtennisträningen (ämnet specialidrott) har dock en 

särskild avsedd tid på skolschemat och övrig bordtennisträning sker efter skoltid 

(Ullvigymnasiet 2014).  

Vår strävan är ett tillgängligt och öppet bordtenniscenter dit både dagens och morgondagens 

toppspelare söker sig. Centret har en elitprägel och skapar därmed förutsättningar för dig som 

vill satsa målmedvetet på din idrott (Ullvigymnasiet 2014, s 1). 

3.3 Ämnet idrott och hälsa 
Under historiens gång har skolämnet idrott och hälsas innehåll och målsättning genomgått en 

rad förändringar. Idrott och hälsa har gått från att vara ett ämne där fokus låg på specifika 

idrotter inom vilka eleven skulle visa på fysisk prestation, färdigheter och kunskaper till att bli 

ett ämne som utgår från elevens enskilda behov och förutsättningar (Ekberg & Erberth 2000). 

Ämnet idrott och hälsa ska även framkalla ett intresse för idrotts- och motionsaktiviteter med 

syfte om att skapa en vardag där eleverna på egen vilja deltar i någon typ av fysisk aktivitet. 

Ämnet ska likaså ge elever kunskap om anatomi samt ge möjligheter till inlärning av olika 

idrotter och fysiska aktiviteter (Engström & Redelius 2002). Ekberg och Erberth (2000) 

menar att idrottsämnet ska ge eleverna gedigen kunskap om träning samt en god fysisk 

kompetens och på så sätt tillägna sig en fysisk grundkapacitet för att klara av det vardagliga 

arbetet. 
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Erfarenheter av den gemenskap och glädjen i att röra på sig som kan uppstå under 

idrottslektionerna bör vara viktigare än idrottsprestationen i undervisningen, då dessa 

erfarenheter är viktiga komponenter inför framtida välbefinnande (Ekberg och Erberth 2000). 

Skolämnet idrott och hälsa bygger på samma värdegrund som övriga skolämnen när det 

kommer till att förmedla respekt för de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på (Skolverket 2011). 

I Lpf94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna) ingick det tre kurser i ämnet idrott och hälsa, 

vilka var idrott och hälsa A, idrott och hälsa B samt Ergonomi. Idrott och hälsa A- 100 poäng 

var en kärnämneskurs som byggde på och fördjupade de kunskaper som eleverna tidigare 

erhållit. Kursen Idrott och hälsa B- 50 poäng byggde på Idrott och hälsa A och var en valbar 

kurs. Kursen Ergonomi- 50 poäng var också en valbar kurs och behandlade samspelet mellan 

människa, teknik och miljö (Skolverket 2001).  

Hösten 2011 infördes en ny gymnasiereform GY11 (Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011). Ämnet idrott och hälsa 1- 100 poäng 

är en obligatorisk kurs på alla gymnasieprogram och bygger på kunskaper från grundskolan. 

Övriga valbara kurser inom ämnet är idrott och hälsa 2- 100 poäng, som bygger på kursen 

idrott och hälsa 1. Kurserna idrott och hälsa 1 specialisering- 100 poäng och idrott och hälsa 

2 specialisering- 100 poäng bygger på vald idrott. I specialiseringskurserna i ämnet idrott och 

hälsa blir eleven erbjuden mer tid och resurser till vald idrott på skoltid. Skolans träningspass 

ses som ett komplement till klubbträningen där målet för dessa båda kurser är att utveckla 

elevens förmåga att använda den egna enskilda idrotten för att utveckla den kroppsliga 

förmågan (Skolverket 2011). 

3.4 Specialidrott 
Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom 

den valda idrotten och behandlar metoder för prestationsutveckling mot elitnivå. 

Specialidrottsämnet får bara ges på riksidrottsgymnasier som inriktas mot att utbilda 

internationell elit och nationellt godkända idrottsutbildningar som istället inriktar sig mot 

nationell elit (Skolverket 2011). 

Specialidrottsämnet syftar till att utbilda och utveckla ungdomar till elitidrottare. 

(Riksidrottsförbundet 2015, s 1).   

Ämnet specialidrott är både teoretiskt och praktiskt och förutom själva idrottsutövandet får 

eleverna även kunskap om träning och vad som krävs för att öka prestationsförmågan. Ämnet 
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behandlar också teorier och metoder för prestationsutveckling samt förmåga att planera, 

genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet (Riksidrottsförbundet 2015). När 

man talar om de personer som ansvarar för ämnets undervisning det vill säga lärarna, talar 

man istället om tränare eller coacher (Riksidrottsförbundet 2009). Enligt Ferry och Olofsson 

(2009) utgår lärare respektive tränare utifrån olika riktlinjer, där lärarna utgår från kursplanen 

medan tränarna utgår från förbundets riktlinjer.  

I Lpf94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna) ingick det fyra kurser i ämnet specialidrott 

vilka var, Specialidrott A, B, C & D. För kurserna Specialidrott A & B fanns det nationella 

kursplaner som var utfärdade av Skolverket (Skolverket 2001). Riksidrottsförbundet hade som 

stöd ihop med vissa specialförbund utarbetade förslag på kursplaner för kurserna Specialidrott 

C & D. Riksidrottsförbundets och specialförbundens förslag valdes att användas på vissa 

skolor medan andra skolor utformade egna lokala kursplaner (Ferry & Olofsson 2009).   

I samband med införandet av den nya läroplanen GY11 för gymnasieskolan (Läroplan och 

ämnesplaner för gymnasieutbildning) skedde en rad förändringar inom idrottsutbildningen. 

Både de lokala och regionala idrottsutbildningarna togs bort och ersattes av nationellt 

godkända idrottsutbildningar (Ferry & Olofsson 2009). 

Gemensamt för både riksidrottsgymnasium och nationellt godkänd idrottsutbildning är att 

specialidrottsämnet kan läsas upp till 700 poäng (Riksidrottsförbundet 2015). Det är sju 

stycken 100 poängskurser med tillhörande ämnesplan och kunskapskrav som behandlar olika 

områden utifrån varje specifik idrott som ingår i ämnet specialidrott. Kurserna är; 

Idrottsledarskap, Idrottsspecialisering 1, Tränings- och tävlingslära 1, Idrottsspecialisering 

2, Tränings- och tävlingslära 2, Idrottsspecialisering 3, Tränings- och tävlingslära 3 

(Skolverket 2011). 

Elever från hela landet kan ansöka till riksidrottsgymnasium och nationellt godkänd 

idrottsutbildning. Skolorna har rätt att göra sitt urval både på idrottsliga prestationer och 

talang men också betyg och skolprestationer (Ferry & Olofsson 2009). 

Nedan följer en beskrivning av skolans nuvarande styrdokument Gy11, för att skapa förståelse 

om hur de ska användas i skolan. 

3.5 Skolans styrdokument 
Från och med läsåret 2011 används GY11 (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011). Läroplanen innehåller fyra huvudavsnitt. Första delen 
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beskriver skolans värdegrund och uppgifter. Andra delen innehåller övergripande mål och 

riktlinjer. Tredje delen innehåller examensmål för alla nationella program. Fjärde delen 

innehåller de gymnasiegemensamma ämnena. Gymnasiegemensamma ämnena (ämnesplanen) 

är i sin tur indelade i fyra delar. Dessa delar är ämnets syfte, kurser i ämnet, centralt innehåll 

samt kunskapskrav (Skolverket 2011). 

Under delen syfte finns en motivering till varför ämnet finns i skolan, syftet med 

undervisningen samt de långsiktiga mål som är uttryckta som ämnesspecifika förmågor. I 

ämnesplanens andra del kurser i ämnet återfinns de kurser som ingår i ämnet idrott och hälsa. 

I delen centralt innehåll anges vad som ska behandlas i undervisningen i varje kurs. I 

ämnesplanens sista del kunskapskrav beskrivs den kunskapsnivå som krävs för betygen A, C 

respektive E. Kunskapskraven uttrycker även med vilken kvalitet eleven visar sitt kunnande i 

förhållande till kunskapsmålen (Skolverket 2011). 

3.6 Ämnesplanens struktur 
Enligt Skolverket (2011) hänger de olika delarna i ämnesplanen ihop på ett tydligt sätt. Både 

syftet och målen för ämnet idrott och hälsa är formulerade för ämnet som helhet. I 

ämnesplanen beskriver syftet vilka kunskaper eleverna ska ge möjlighet att utveckla genom 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Målen förtydligar vad läraren ska betygsätta och är 

formulerade i punktform. Målen beskriver även vilka kunskaper eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa (Skolverket 2011). 

Vidare menar Skolverket att en tydlig koppling mellan kunskapskraven och målen finns, där 

kunskapskraven uttrycker med vilken kvalitet eleven visar sitt kunnande i förhållande till 

målen. Ett kunskapskrav menar Skolverket kan relatera till ett eller flera mål.     

3.7 Idrott och hälsas syfte och kunskapsmål 
Ämnet idrott och hälsa är ett gymnasiegemensamt ämne där eleven ska utveckla färdigheter i 

och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa. 

Dessa färdigheter och kunskaper är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för 

sin hälsa (Skolverket 2011, s 1). 

Skolverket (2011) menar att dessa färdigheter och kunskaper är grundläggande för att 

människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa. Eleven ska i ämnet värdera och genomföra olika 

rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Därför beskriver inte 

ämnesplanen att någon specifik fysisk aktivitet eller idrott ska användas för att utveckla 

elevens förmågor (Skolverket 2011).  
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Syftet med ämnet under gymnasieskolan är att ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande förmågor:  

 Planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig 

förmåga och hälsa.  

 Genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer. 

 Kunskaper och betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga 

och hälsa.   

 Hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter. 

 Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser. 

 Etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- 

och motionsutövande.  

 Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelse. 

 Ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer 

ergonomiskt kan anpassas till människan (Skolverket 2011, s 83-84). 

3.8 Specialidrotts syfte och kunskapsmål 
Enligt Skolverket (2011) är specialidrott ett ämne som möjliggör en utveckling av den 

idrottsliga förmågan mot elitnivå inom vald idrott. Ämnet ska även behandla teorier och 

metoder för prestationsutveckling mot elitnivå. Undervisningen i ämnet specialidrott ska syfta 

till att eleverna utvecklar den idrottsliga förmågan samt ett etiskt förhållningssätt till idrott och 

det egna idrottsutövandet (Skolverket 2011). 

Undervisningen i ämnet specialidrott ger unga idrottstalanger möjlighet att utveckla sin 

idrottsliga förmåga och kombinera sin gymnasieutbildning med en satsning mot nationell eller 

internationell elit (Skolverket 2011, s 1). 

Innebörden av att utbilda sig till elitidrottare menar Skolverket (2011) är att tillgodogöra sig 

de kunskaper som behövs för att framgångsrikt kunna hantera en elitidrottskarriär. Syftet med 

specialidrott är att elitidrottaren ska ges förutsättningar att kombinera en satsning på både 

utbildning och elitidrott. 

Syftet med ämnet specialidrott är att ge eleverna förutsättningar att utveckla följande 

förmågor inom respektive idrott: 

 Att utöva vald idrott på elitnivå 

 Kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i tränings- och tävlingssammanhang utifrån 

idrottspsykologiska, idrottsfysiologiska och näringsfysiologiska teorier. 

 Kunskaper om ledarskap och idrottsrörelsens organisation.  
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 Kunskaper om samt förmåga att använda och utvärdera träningsmetoder för att utveckla 

prestationsförmågan.  

 Kunskaper om idrotts- och träningsmiljöers betydelse för prestationsutveckling samt om hur 

skador och ohälsa förebyggs och behandlas.  

 Kunskaper om olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att 

anpassa träning till etiska normer och regler för träning och idrotsliga aktiviteter.  

 Kunskaper om människors sätt att samverka och kommunicera i tränings- och 

tävlingssammanhang samt att förmåga att leda, kommunicera, samarbeta och samverka 

(Skolverket 2011, s 1). 

3.9 Sammanfattning 
Syftet med riksidrottsgymnasier är erbjuda och skapa goda möjligheter för talanger att 

kombinera utbildning med elitidrott och att som senior nå internationell elit 

(Riksidrottsstyrelsen 2007). 

Ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna en möjlighet att utveckla kunskaper om hur den egna 

kroppen fungerar i arbete, om träning, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av 

fysisk aktivitet och inaktivitet (Skolverket 2011). 

Ämnet specialidrott är både teoretiskt och praktiskt och förutom själva idrottsutövandet får 

eleverna även kunskap om träning och vad som krävs för att öka prestationsförmågan. 

Specialidrottsämnet får bara ges på två typer av utbildningar (gymnasieskolor), 

riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar. Den förstnämnda syftar till 

att utbilda en internationell elit medan den sistnämnda ämnar utbilda en nationell elit. En elev 

som läser vid ett riksidrottsgymnasier kan läsa upp till 700 poäng specialidrott som motsvarar 

sju kurser med 100 poäng vardera (Skolverket 2011). Till skillnad från ämnet idrott och hälsa 

är det tränare och inte lärare som ansvarar för ämnets undervisning.  

En elev som läser vid bordtennisgymnasiet kan därför under sin gymnasietid läsa upp till nio 

stycken idrottskurser. Det vill säga två 100 poängskurser inom ämnet idrott och hälsa (idrott 

och hälsa 1 och idrott och hälsa 2) samt sju 100 poängskurser inom ämnet specialidrott. 

Det finns en del likheter mellan ämnet idrott och hälsa och ämnet specialidrott. I båda ämnena 

ska fysiska förmågor utvecklas och eleverna ska erhålla kunskaper om hur den egna kroppen 

fungerar. Utvärderingar av båda ämnena visar att lektionsinnehållet i undervisningen inte 

stämmer överens med vad Skolverket anser ska ingå i ämnet (Ferry & Olofsson 2009). Medan 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa till största del liknar föreningsidrotten läggs det i 
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specialidrottsämnets mest tid på den praktiska färdighetsträningen. I förhållande till 

ämnesplanerna kommer vissa områden som i båda ämnena har stöd i styrdokument därför i 

skymundan (Ferry & Olofsson 2009). 

Den största skillnaden mellan ämnena är att specialidrottsämnets syfte är att utbilda elever till 

elitidrottare medan syftet med ämnet idrott och hälsa är att utveckla kunskaper om, i och 

genom fysiska aktiviteter (Skolverket 2011). En betydande skillnad mellan de båda ämnena är 

att lärare och tränare utgår från olika riktlinjer i sin undervisning. Lärare i ämnet idrott och 

hälsa utgår från ämnesplanen medan tränarna utgår från förbundets riktlinjer (Ferry & 

Olofsson 2009).  
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4 Tidigare forskning 
Det finns en del tidigare forskning kring skolämnet idrott och hälsa och elevers uppfattningar 

kring idrottsämnet i skolan. Nedan diskuteras tidigare forskning av relevans för studiens syfte. 

4.1 Studier och elitidrott 
Att de svenska gymnasieskolorna erbjuder en kombination av utbildning och elitsatsning av 

idrott är enligt Hedberg (2014) inget som är unikt för Sverige. Hong (2008) redogör för hur 

barnen i Kina redan vid sex års ålder erbjuds en anpassad skolgång. Detta för att barnen tidigt 

ska kunna träna tillräckligt mycket. I Sverige är Riksidrottsförbundets grundidé och 

målsättning med riksidrottsgymnasier är att möjligöra och underlätta kombinationen 

utbildning och elitidrott (Riksidrottsförbundet 2015). Hedberg (2014) redogör för och 

diskuterar kring kombinationen elitidrott och studier och belyser specifikt mötet mellan dessa 

två institutioner. Hedberg menar att det är i denna verksamhet för riksidrottsgymnasierna som 

idrottens och skolans institutioner möts. Riksidrottsförbundet är den institution som fastställer 

de övergripande målen för idrottsverksamheten medan det i ämnet specialidrott är tränarna 

som förväntas arbeta inom skolan (Hedberg 2014). 

Likt Hedberg diskuterar Ferry, Meckbach och Larsson (2013) om relationen mellan skolan 

och idrotten. Författarna för ett resonemang kring att skolan idag jämfört med förr, tar ett 

större ansvar för en stor del av barn och ungdomars träning. Denna utveckling sker i takt med 

förändringarna i det svenska välfärdssamhället. Idrottsrörelsen har på så sätt tagit ett steg in i 

den svenska skolan och ansvarar för delar av undervisningen i ämnet idrott och hälsa (Ferry, 

Meckbach & Larsson 2013). På grund av den ökade konkurrensen mellan skolor väljer många 

skolor att erbjuda en idrottsprofil för eleverna. Skolorna vill genom att kunna erbjuda 

idrottsprofilerad utbildning, förknippas med många av de värden som idrotten står för 

(Hedberg 2014).  

Tidigare forskning visar att elever som tränar på elitnivå vill kunna satsa fullt ut på sin idrott 

samtidigt som de vill utbilda sig. År 1999 gjorde Riksidrottsförbundet en studie omfattande 

elever som läst på ett riksidrottsgymnasium, representerade från de olika specialförbunden i 

Sverige. Hela 87 % av eleverna som deltog i studien svarade att de genom att läsa på ett 

riksidrottsgymnasium förväntar sig att förbättra sina idrottsprestationer medan 7 % av 

eleverna förväntade sig att underlätta och förbättra sina studier (Eriksson & Stråhlman 1999).  
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Att nå elitnivå nationellt och internationellt i sin idrott samtidigt som att lyckas med sina 

studier i skolan kan vara en svår kombination för många elever. Elbe, Szymanski och 

Beckmann (2005) redogör för elitidrottande elevers upplevda stressnivåer och deras straka 

vilja att hantera vardagssituationer. Elbe, Szymanski och Beckmann ställer i rapporten 

elitidrottande elever i relation till elever som inte idrottar och för ett resonemang att 

elitidrottande elever är mer målinriktade än elever som inte idrottar, vilket även Lund och 

Olofsson (2009) belyser då de i en artikel behandlar vilka elever det är som söker sig 

idrottsprofilerad utbildning. Lund och Olofsson tydliggör att de elever som söker och blir 

antagna är elever med starkt idrottshabitus, höga målsättningar och ambitioner, inom både 

skola och sin idrott. (ibid). 

4.2 Idrott och hälsa i skolan 
Londos (2010) analyserar relationen mellan idrottsundervisningen i gymnasieskolan och idrott 

som utövas på fritiden. Londos belyser vad som sker i undervisningspraktiken i ämnet idrott 

och hälsa och specifikt för kursen idrott och hälsa A. Utgångspunkt för Londos avhandling är 

idrottslärarnas uttalanden om idrottsundervisningens innehåll, genomförande och mål i 

relation till hur det motiveras i förhållande till ämnets kursplan. Vidare belyser Londos (2010) 

vad lärarna i ämnet idrott och hälsa värdesätter i sin idrottsundervisning samt hur 

undervisningen är relaterad till faktorer som präglar idrottsfältet.  Det övergripande målet med 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa var att eleverna skulle vara fysiskt aktiva och att de 

utförde aktiviteterna snarare än att de lärde sig de olika färdigheterna (Londos 2010).  

Vid betyg och bedömning inom ämnet var det elevernas idrottsliga färdigheter som bedömdes 

och på så sätt bedömdes eleverna efter något som de inte fick möjlighet att utveckla under 

lektionerna. Eleverna bedömdes i de färdigheter som de erhållit på fritiden eller inom 

föreningsidrotten (Londos 2010). Evans (2004) menar att studier kring betyg och bedömning i 

idrottsämnet visar att det är elevernas fysiska färdigheter som bedöms och betygsätts i ämnet 

idrott och hälsa. Konsekvenserna av detta menar Evans har lett till att det livslånga lärandet i 

ämnet har glömts bort. Likt Londos (2010) kritiserar Kirk (2004) i sin studie från 2004 

Storbritanniens syn på undervisningen i idrott och hälsa. Enligt Kirk tar Storbritannien 

alldeles för stort intryck av elitidrott i sin idrottsundervisning när man i stället borde sträva 

efter en undervisning som syftar till att eleverna skaffar sig ett livslångt intresse för fysisk 

aktivitet.  
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I Storbritannien hör det till vanligheten att tränare inom olika idrotter undervisar på skolor i 

ämnet idrott och hälsa (Physical Education) (Blair och Capel 2011). I sin studie utvärderar 

Blair och Capel ”Continguing Professional Development”- påverkan på fotbollstränare som 

arbetar i grundskolor och som inte hade någon lärarutbildning. Tränarna i studien deltog i 

”Continguing Professional Development”- programmet som inriktar sig på områden som 

ansågs vara viktiga för tränare att kunna, när de undervisar i skolämnet idrott och hälsa. 

Studiens resultat visade att majoriteten av fotbollstränarna i ”Professional Development- 

programmet”, hade blivit medvetna om betydelsen av dessa områden. Blair och Capel menar 

även att programmet hade hjälpt fotbollstränarna med att utveckla kunskaper för betyg och 

bedömning, planering för att sedan omsätta dessa kunskaper i praktiken. Kunskaper om 

läroplanen och dess innehåll och att kunna omsätta den i verksamheten var områden som 

tränarna behövde utveckla och bli bättre på. 

Londos (2010) visar i sin studie att bollspel ofta förekommer i idrottsundervisningen och att 

bollspel är det enskild största momentet i ämnets undervisning. Av de tio uppnåendemålen för 

ämnet idrott och hälsa A går det endast att passa in tre utav dessa mål i ett 

undervisningsinnehåll med bollspel. Med sitt omfattade innehåll inramar bollspelandet kursen 

idrott och hälsas övriga undervisning. Syftet med den övriga undervisningen i ämnet som inte 

innefattar bollspel menar lärarna i studien är för att alla elever ska kunna delta i 

undervisningen, oavsett om man gillar bollspel (Londos 2010). En av de intervjuade lärarna i 

Londos studie menar att syftet med undervisningen i idrott och hälsa är att göra eleverna så 

fysiskt aktiva som möjligt. Vilket gör att lektionsinnehållet i sig, blir mer eller mindre 

betydelselöst (Londos 2010).  

Ämnet idrott och hälsas kunskapsinnehåll är omdiskuterat och ur ett internationellt perspektiv 

skiljer sig synen på vad ämnet bör innehålla. Siedentop (2002) menar att denna 

innehållsproblematik grundar sig på idrottens brist på en konkret relation till ett akademiskt 

ämne.  Denna brist leder till att det är otydligt vad som är kärnfullt i ämnet idrott och hälsa 

(Siedentop 2002). Likt Siedentops resonemang för Tinning (2002) ett resonemang kring 

innehållsproblematiken i ämnet idrott och hälsa. Enligt Tinning (2002) ligger problematiken i 

den oenigheten som finns gällande skolämnet idrott och hälsas syfte. Bristen på förståelse 

kring ämnets syfte leder oftast till att ämnet försöker att innehålla för mycket och tilltala för 

många (Tinning 2002). 
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Ur ett nationellt perspektiv anser Ekberg (2009) att det råder en brist på litteratur som 

specifikt är riktad mot att problematisera vilket innehåll som ämnet idrott och hälsa på 

gymnasiet ger möjlighet för. Ekberg diskuterar idrottsämnets lärobjekt (det som eleven ska 

lära sig i ämnet idrott och hälsa). Vidare menar Ekberg att det råder en brist på litteratur som 

specifikt är riktad mot att problematisera vilket innehåll som ämnet idrott och hälsa på 

gymnasiet ger möjlighet för. Samtidigt redogör Ekberg med ny kunskap i sin avhandling 

gällande vad som anses vara kunskap värd att förmedla i ämnet idrott och hälsa. Resultat av 

Ekbergs studie visar att det går att urskilja två olika lärobjekt i ämnet idrott och hälsa. Ekberg 

konstaterar att på formuleringsarenan (där läroplanen formulerats) är innehållet i lärobjektet 

funktionella rörelseformer, medan föreningsidrotten inte ges samma framträdande roll. 

Lärobjektet på transformeringsarenan (det som de intervjuade lärarna i studien säger) menar 

Ekberg istället består av föreningsidrotten samt funktionella rörelseformer. På 

realiseringsarenan (idrottsundervisningen) menar Ekberg att lärobjektet inte avviker ifrån 

transformeringsarenan och består till stor del av liknande inslag från föreningsidrotten. 

4.3 Uppfattningar om undervisningen i ämnet idrott och hälsa ur ett 

elevperspektiv  
I Sverige visar nationella utvärderingar av ämnet idrott och hälsa att det som eleverna anser är 

det viktigaste med ämnet är att ha roligt, lära sig samarbeta samt att de genom ämnet får en 

möjlighet att röra på sig (Larsson & Redelius 2004). Skolverket genomförde 2002 en nationell 

utvärdering av ämnet idrott och hälsa i både grundskolan och gymnasiet, med syfte att få en så 

nyanserad bild av idrottsämnet som möjligt. Utvärderingens resultat visade att den 

undervisning som bedrivs i ämnet uppskattas av de flesta eleverna. Eleverna ansåg även att de 

lär sig många olika saker i ämnet. I förhållande till kursplanerna menade eleverna att det fanns 

områden i undervisningen som t.ex. reflektion och diskussion som kommer i skymundan, 

trots att det har stöd i styrdokumenten (Eriksson 2003). Vidare menar författaren att ett flertal 

fysiska aktiviteter också kommer i skymundan i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

Friluftsliv och dans är aktiviteter som nämns i ämnesplanen men som inte kommer till uttryck 

i ämnet, medan bollspel är den aktivitet som det läggs mest tid på (Eriksson 2003)  

Skolverket genomförde 2003 den hittills största nationella utvärderingen av grundskolan med 

syfte att ge en helhetsbild av måluppfyllelsen i grundskolan (Skolverket 2010). Som en del av 

den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) utfördes Ämnesrapporeten för 

ämnet idrott och hälsa. Utvärderingen omfattades av 10 000 elever och 1900 lärare vid 197 

skolor, där den ämnesspecifika delen för ämnet idrott och hälsa var urvalet 2407 elever och 82 
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lärare (Eriksson 2005).  I resultatet av utvärderingen framkommer det att de flesta elever anser 

att ämnet är viktigt och roligt. Betydelsen av elevernas upplevelser av hur mycket respektive 

lite de lär sig på lektionerna i idrott och hälsa har ett samband med hur aktiva eleverna är 

utanför skolan. De elever som är inte är aktiva i någon form av fysisk aktivitet utanför skolan 

anser att de lär sig mer i skolans idrottsundervisning jämfört med de elever som är aktiva på 

fritiden (Eriksson 2005). 

Rikard och Banville (2006) visar i sin studie angående ungdomars attityder gentemot 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa, att eleverna ville att idrottsundervisningen skulle 

innehålla mer träningsaktiviteter samt vara mer utmanande. Majoriteten av eleverna i 

undersökningen ansåg att idrottsundervisningen var som roligast när lektionerna innehöll 

olika sorters lag- och bollspel. 

4.4 Specialidrott i skolan 
Rapporten Ämnet specialidrott i gymnasieskolan- en utvärdering av ämnet specialidrott 

2008/09 är en utvärdering av ämnet specialidrott i gymnasieskolan och som är genomförd av 

Magnus Ferry och Eva Olofsson. Utvärderingen har utförts vid pedagogiska institutionen vid 

Umeå universitet, på uppdrag av Skolverket, i samråd med Riksidrottsförbundet. Detta var 

första gången som det genomförts en nationell utvärdering av ett ämne i den svenska 

gymnasieskolan (Riksidrottsförbundet 2009). Rapporten belyser både svagheter och styrkor 

inom ämnet specialidrott. Angående undervisningen i ämnet specialidrott visar utvärderingens 

resultat att det inte går att säga hur ett riksidrottsgymnasium organiserar 

specialidrottsundervisningen.  

Enligt Riksidrottsförbundet (2009) förekom det under Lpf94 (Läroplan för de frivilliga 

skolformerna) en rik samling av olika varianter av kursplaner i ämnet specialidrott. 

Kursplanerna kunde vara lokalt antagna och emellanåt har de nationella kursplanerna 

omarbetats och getts en lokal anpassning. Vidare menar Riksidrottsförbundet (2009) att 

undervisningen i ämnet specialidrott domineras av praktiskt färdighetsträning. Skolorna 

organiserar på så sätt sin verksamhet på olika sätt i syfte att frigöra så mycket 

undervisningstid som möjligt för färdighetsträning.  

Ferry och Olofsson (2009) för ett resonemang i rapporten Ämnet specialidrott i 

gymnasieskolan- en utvärdering av ämnet specialidrott 2008/09 kring specialidrottens 

måluppfyllelse. Resultatet i rapporten visar att lärarna anser att eleverna lär sig mer i ämnet än 

vad eleverna själva anser. Utvärderingen visar även att en stor andel elever inte besitter de 
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kunskaper inom de områden som krävs för att bli godkänd på de olika specialidrottskurserna. 

Författarna diskuterar vad den bakomliggande orsaken till detta är och menar att både elever 

och lärare rangordnar andra kriterier som väsentliga för elevens betyg, än kriterierna som 

anges i kursplanerna. Elever och lärare är eniga i uppfattningen att de viktigaste kriterierna för 

ämnet specialidrott är elevernas praktiska färdigheter och inställning, där inställning är något 

som inte alls nämns i kursplanerna, detta i likhet med Hedberg (2014) resonemang kring att 

det inte går att se någon gemensam organisation av Riksidrottsgymnasium eftersom 

undervisningen domineras av praktisk färdighetsträning inom elevernas idrotter. Ferry och 

Olofsson (2009) understryker att tävlingsidrotten som bedrivs efter skoltid, har stora likheter 

med innehållet i ämnet specialidrott. Även ämnets syfte, mål och innehåll stämmer i stort sätt 

överens med Riksidrottsförbundets riktlinjer för elitidrott, där ämnets strävandemål 

överensstämmer med de mål som Riksidrottsförbundet har i sitt idéprogram (Ferry och 

Olofsson 2009).  

4.5 Uppfattningar om undervisningen i ämnet specialidrott ur ett 

elevperspektiv 
Skolverket och Riksidrottsförbundet (2009) menar att det övergripande syftet med 

utvärderingen av Ämnet specialidrott i gymnasieskolan, var att utvärdera ämnet specialidrott i 

förhållande till kursplanerna. Ferry och Olofsson (2009) diskuterar i Skolverkets utvärdering 

kring upplevelserna från elever som läser specialidrott. Det bästa med undervisningen i 

specialidrott ur ett elevperspektiv är möjligheten att få utveckla sin idrottsliga kompetens samt 

att få idrotta under skoltid. Vidare för Ferry och Olofsson ett resonemang om skillnaderna 

kring upplevelserna av undervisningen mellan elever som läser vid ett riksidrottsgymnasium 

respektive elever vid gymnasium med nationellt godkänd idrottsutbildning. Studiens resultat 

visade att riksidrottsgymnasieelever anser att undervisningen är välorganiserad och att 

skolschemat är anpassat till undervisningen i specialidrott. Eleverna vid gymnasium med 

nationellt godkänd idrottsutbildning menar att de har större möjligheter att ta igen det de har 

missat när de varit borta från skolan på grund av träningar och tävlingar. Till skillnad från 

eleverna vid en gymnasieskola med nationellt godkänd idrottsutbildning, verkar målet om 

idrottslig utveckling för eleverna vid ett riksidrottsgymnasium vara viktigare än de 

studiemässiga (Ferry & Olofsson 2009).           

I resonemanget kring elevernas uppfattningar och upplevelser om undervisningens innehåll 

menar Ferry och Olofsson (2009) att de teoretiska inslagen förekommer mindre ofta i 

förhållande till den egna specialidrotten. Fler skolor har idag valt att behandla vissa teoretiska 
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delar som ingår i specialidrottsämnet inom ramen för undervisning i andra ämnen t.ex. idrott 

och hälsa, naturvetenskap eller psykologi. På så sätt har skolorna frigjort mer tid för träning 

inom ramen för specialidrottskurserna (Ferry & Olofsson 2009). Elevernas upplevelser kring 

att innehållet i den egna specialidrotten präglas av teknik- och färdighetsträning menar 

författarna förstärks genom att skolorna har frigjort mer tid för träning inom ramen för 

specialidrottskurserna. Övrigt innehåll i undervisningen som finns upptagna som 

strävandemål i kursplanen som t.ex. idrottsskador och doping, behandlas sällan (Ferry & 

Olofsson 2009).  

I resonemanget kring elevernas uppfattningar om lärandet i ämnet specialidrott framkommer 

det att 25 % av eleverna menar att undervisningen i specialidrott bidragit till deras idrottsliga 

utveckling. Detta jämfört med de 50 elever som menar att de inte har några positiva samband 

mellan ämnet specialidrott och deras idrottsliga utveckling (Ferry & Olofsson 2009). Att 

resultatet visade att eleverna vid ett gymnasium med nationellt godkänd idrottsutbildning 

anser att de utvecklats och lärt sig mer i samband med specialidrottsämnet än vad elever som 

läser vid ett riksidrottsgymnasier anses sig göra blir enligt författarna en intressant fråga. En 

förklaring till detta menar dock Skolverket (2009), kan vara att riksidrottsgymnasielevers 

kunnande redan vid start ligger högre än eleverna som läser på ett gymnasium med nationellt 

godkänd idrottsutbildning. Det som eleverna i studien anser borde vara specialidrottsämnets 

mål och vilka mål de upplevt vara högst prioriterande i undervisningen är att utvecklas som 

idrottare (Ferry & Olofsson 2009). 

4.6 Relationen mellan tidigare forskning och min studie 
Redogörelsen och diskussionen för tidigare forskning är av relevans för studiens syfte och har 

syftat till att redogöra för det sammanhang som studien är avsedd för. Det finns en del tidigare 

forskning kring skolämnet idrott och hälsa och elevers uppfattningar om idrottsämnet i skolan.  

Tidigare forskning som gjorts kring ämnet idrott och hälsa i relation till skolans 

styrdokument, visar att elever upplever att bollspel är det moment som får mest tid i 

undervisningen i idrott och hälsa. Eleverna menar till och med att bollspelet tar så mycket tid 

att områden (som enligt styrdokumenten måste finnas med i undervisningen) kommer i 

skymundan. Tidigare forskning belyser relationen mellan idrottsundervisningen i 

gymnasieskolan och idrott som utövas på fritiden. Det framkommer att den 

idrottsundervisning som bedrivs i skolans till stor del liknar den idrott som utövas på fritiden. 

Tidigare forskning visar även att undervisningen i specialidrottsämnet domineras av praktisk 
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färdighetsträning. Skolorna organiserar på så vis sin verksamhet för att frigöra så mycket 

undervisningstid som möjligt för praktisk färdighetsträning inom ämnet.  

Redogörelsen för den tidigare forskningen som är kopplad till vad denna studie behandlar har 

syftat till att identifiera luckor i forskningen där min studie möjligen kan bidra. Utifrån den 

forskning som gjorts om ämnet idrott och hälsa och elevers uppfattningar angående 

idrottsämnet i skolan, framstår frågorna kring relationen mellan ämnet idrott och hälsa och 

specialidrottsämnet i förhållande till elevers uppfattningar kring ämnena som ett relativt 

outforskat område. I samband med att empirin och teorin kombineras är förhoppningen att 

studiens resultat ska kunna bidra med ny kunskap i ett outforskat område. 
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5 Teoretiskt perspektiv 
För att analysera och diskutera synen på ämnet idrott och hälsa kommer begreppet 

praxisgemenskap enligt Lave och Wenger (1991) att användas som teoretisk utgångspunkt. 

Studien utgår därmed från ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande. 

5.1 Praxisgemenskap 
Begreppet Community of practice eller praxisgemenskap har utvecklats av Lave och Wenger 

1991. Enligt Lave och Wenger (1991) sker lärande primärt genom att delta i en 

praxisgemenskap. Författarna diskuterar vilken slags social aktivitet och deltagande som ger 

den rätta kontexten för att ett lärande ska ske. Om lärande sker genom deltagande betyder det 

att lärande främjas av att deltagarna har olika färdigheter och kunskaper. Lave lägger stor 

fokus vid handling (praxis) och menar att vi lär genom praxisgemenskapen. Praxisgemenskap 

innebär att vi genom att delta i en praxisgemenskap lär tillsammans med andra (Lave & 

Wenger 1991). 

Enligt Wenger (1998) finns det ett antal gemenskaper. För att en gemenskap ska kunna kallas 

för en praxisgemenskap menar Wenger att det finns det tre kriterier som måste uppfyllas. Det 

måste finnas ett ömsesidigit engagemang mellan gemenskapens medlemmar och det ska 

finnas ett gemensamt intresse och en delad repertoar. Detta kan i sin tur handla om 

användandet av ett gemensamt språk, verktyg eller rutiner för hur olika saker utförs. En 

praxisgemenskap är även en social praktik som vilar på hur uppgifter ska utföras men också 

på gemensamma historiska uppfattningar (Wenger 1998). Enligt Hedberg (2014) förekommer 

det en viss kritik mot konsekvenserna av praxisgemenskaper. Detta i form av en risk för 

konservatism, där konsekvenserna blir att ny kunskap inte utvecklas. Det går dock att undvika 

så länge gruppen har ett engagemang att gemensamt hitta lösningar på problem som kan 

uppstå inom gruppen (Wenger 1998). 

Sociokulturella perspektiv lägger vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en 

kontext, där samarbete och samspel är helt avgörande för lärande. Kunnandet ligger sedan i 

den sociokulturella inlärningsteorin, nära praxisgemenskapen liksom individens förmåga att 

delta där. Det väsentliga blir därför att delta i en social praktik, där lärandet äger rum (Dysthe 

2003). Dysthe framställer olika aspekter på den sociokulturella synen på lärande där jag valt 

att fokusera på aspekten Lärande är deltagande i en praxisgemenskap.  
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5.2 Lärande som deltagande i praxisgemenskap 
I Communities of Practice presenterar Wenger (1998) en social inlärningsteori. 

Huvudinriktningen i inlärningsteorin är lärandet som socialt deltagande där Wenger 

identifierar fyra komponenter som karakteriserar socialt deltagande som en kunskaps- och 

läroprocess: identitet, mening, praxis och gemenskap. Alla människor ingår i ett flertal 

praxisgemenskaper där det starka fokuset på deltagande innebär att individuellt lärande är en 

fråga om att vara engagerad och bidra till praxisgemenskapen (Dysthe 2003). 

5.3 Praxisgemenskap i förhållande till studien 
Elever som läser vid bordtennisgymnasiet utgör tillsammans en social gemenskap som över 

tid utvecklar en praktik. Denna praktik vilar sedan på vissa gemensamma normer, språk och 

värden. De värden och kriterier uppfyller därefter den praxisgemenskap som eleverna vid 

bordtennisgymnasiet utvecklar. Elevernas intresse och syfte med att läsa på ett 

riksidrottsgymnasium ligger i att utvecklas och nå internationell elit, där förhoppningsvis 

samtliga elever har en delad repertoar och uppfattning kring hur både träningen och studierna 

ska planeras och bedrivas.  Lave och Wenger (1991) menar att en sådan praktik kan beskrivas 

genom begreppet praxisgemenskap. Praxisgemenskap är ett begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet som innebär att lärandet sker tillsammans med andra i en praktisk verksamhet 

och i ett sammanhang i den lärandes dagliga liv (Dysthe 2003).  

Bordtenniselevers handlande som utvecklas inom riksidrottsgymnasiet med inriktning 

bordtennis kan därför beskrivas som en lokal praxisgemenskap. Detta eftersom att det finns 

ett gemensamt syfte med verksamheten och att dess praktik vilar på ett antal gemensamma 

värden. Dysthe (2003) menar att när elever är deltagare inom en praxisgemenskap så främjas 

deras lärande eftersom de bär på olika färdigheter och kunskaper.  

I denna studie väljer jag att se informanterna och deras upplevelser av ämnet idrott och hälsa 

som en praxisgemenskap. Detta gör jag utifrån hur informanterna som gemenskap uppfyller 

de kriterier som används för att karakterisera en praxisgemenskap samt genom aspekten 

”lärande som deltagande” i praxisgemenskap. Där individuellt lärande är en fråga om hur och 

på vilket sätt som informanterna är engagerade och bidrar till praxisgemenskapen. Att valet 

föll på sociokulturellt perspektiv med begreppet praxisgemenskap som teoretisk 

utgångspunkt, var för att den sociokulturella teorin bygger på en grund där lärandet sker i ett 

sammanhang och i en kontext som främjar förståelsen. Praxisgemenskap valdes som begrepp 

eftersom jag var ute efter att se elevernas upplevelser utav lärande ur ett sociokulturellt 

perspektiv.  
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6 Metod 

6.1 Forskningsstrategi 
Studiens undersökning har genomförts genom kvalitativ insamling av data. För att besvara 

frågeställningarna har intervjuer genomförts med sex elever som har läst vid 

riksidrottsgymnasiet med inriktning bordtennis.  Studien har genomförts i södra Sverige på tre 

kvinnliga respektive tre manliga förre detta elever i åldrarna 19- 31 år. 

Vid val av metod ska forskningsproblemet ställas i relation till vilken metod som är mest 

lämpad. En kvalitativ metod öppnar upp för fler tolkningsmöjligheter och därför mest lämpad 

när man vill ha en djupgående bild av det som ska undersökas (Bryman 2002). Jag valde att 

använda mig av kvalitativa intervjuer framför diverse kvantitativa forskningsmetoder. Detta 

eftersom jag var ute efter fördjupande och redogörande intervjusvar som skulle kunna vara 

mig till hjälp i mitt arbete med att besvara studiens frågeställningar.  

Vid en kvalitativ intervju menar Bryman (2002) att intervjuaren försöker förstå verkligheten 

ur de intervjuades synvinkel och på så sätt sker en tolkning från intervjuarens sida. När en 

undersökning som är gjord på kvalitativa intervjuer likt denna studie, bygger svaren i 

undersökningen på personliga erfarenheter. Därmed blir det upp till mig som författare att 

tolka dessa svar. Vid analysen är det sedan mina tolkningar från empirin som ställs mot den 

teoretiska utgångspunkt samt studiens tidigare forskning. I denna studie blir det därför jag 

som tolkar informanternas intervjusvar.  

För att läsaren ska förstå studien är det relevant för läsaren att veta vilken bakgrund jag som 

författare har. Det blir även viktigt att läsaren tar hänsyn till författarens sociala kontext. 

Eftersom jag själv läst vid riksidrottsgymnasiet med inriktning bordtennis kan det vara av 

betydelse för studiens analys hur jag tolkar informanternas intervjusvar.  

6.2 Datainsamlingsteknik  
Utifrån studiens syfte och frågeställningar togs intervjufrågorna fram och utvecklades efter 

inläsning av tidigare forskning inom ämnet. Intervjuguiden är disponerad utifrån frågor kring 

ämnet idrott och hälsas syfte och innehåll samt frågor som rör elevernas upplevelser av ämnet 

idrott och hälsas syfte och innehåll i relation till ämnets kunskapsmål, specialidrottsämnets 

kunskapsmål samt sin egen elitsatsning. 

Med tanke på att målet med intervjuerna är att ta del av andra människors synsätt och 

upplevelser blir därför förberedelserna inför intervjuerna viktiga. Det blir även viktigt att 
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strategin är genomtänkt för hur frågorna ska ställas men också i vilken ordning de ska ställas. 

Det är även av betydelse att de intervjuade som i detta fall studiens informanter känner sig 

trygga i situationen. Det kan det vara till fördel att låta informanterna ta del av 

intervjufrågorna innan intervjun så att de kan förbereda sig inför intervjutillfället. Efter 

övervägande valde jag att inte skicka ut min intervjuguide i förväg till informanterna, detta 

eftersom jag ville minska risken för att svaren skulle konstrueras. Med tanke på att fokus 

ligger på informanternas opåverkade resonemang, upplevelser och tankar kring ämnet idrott 

och hälsa, i förhållande till ämnets kunskapskrav, specialidrottens kunskapskrav samt sin egen 

elitsatsning, valde jag att gå denna väg. I samband med att mötena bokades blev dock 

informanterna informerade om att mitt intresse låg i att få deras syn på ämnet idrott och hälsa 

i förhållande till ämnets kunskapskrav, specialidrottens kunskapskrav samt sin egen 

elitsatsning och att jag ville ta del av deras personliga tanker och åsikter i frågan.  

Intervjufrågorna i intervjuguiden (se bilaga 2) har öppna svarsmöjligheter, vilket 

förhoppningsvis skulle leda till ett flexibelt samtal. Jag strävade efter att skapa ett flexibelt 

samtal eftersom det skulle vara den bästa metoden för att få fram den informationen som jag 

sökte. Kvale (2009) menar att frågorna i en intervjuguide bör vara utformade så att positivit 

samspel uppstår. För att detta ska ske menar Kvale att samtalet ska hållas flytande och att 

informanten känner sig motiverad att berätta om sina känslor och upplevelser.   

Johansson och Svedner (2010) menar att denna typ intervjumetod där samtliga informanter får 

samma intervjufrågor med öppna svarsmöjligheter, kallas för semistrukturerad intervjumetod. 

Som struktur för mina intervjuer valde jag att använda mig av en semistrukturerad struktur 

som modell. Kvale (2009) menar att ju spontanare intervjuproceduren är desto större blir 

sannolikheten för att man erhåller oväntade, livliga och spontanare svar. Att de är 

semistrukturerade menar Kvale innebär att intervjuaren har en intervjuguide över 

förhållandevis specifika teman som ska beröras. Dessa intervjufrågor menar författaren att 

man sedan rättar sig efter i den utsträckning som de är till nytta för i intervjun. Att använda en 

intervjuguide har enligt Bryman (2002) sina fördelar. Om intervjun inte går som tänk eller 

känns fel, kan intervjuaren hoppa kontrollerat mellan de fasta frågorna. På så sätt menar 

Bryman att intervjuresultatet nödvändigtvis inte påverkas. Att valet föll på intervjuer framför 

andra metoder har sin utgångspunkt i Kvale (2009) resonemang kring den kvalitativa 

forskningsintervjun. Enligt Kvale är en intervju i en kvalitativ metod ett utbyte av synpunkter 

mellan två människor emellan som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. 
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Vid intervjutillfällena utgick jag därför från en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2). 

Vilket innebar att jag hade en färdig mall med ämnen som ska behandlas och frågor som ska 

ställas (Denscombe 2009). Intervjuerna kom att ske i samtalsform och som stöd för att hålla 

samtalet kring mina frågeställningar, förberedde jag ett antal underfrågor. Dessa frågor kom 

under intervjun inte att ställas i den ordning som de är skrivna, utan informantens svar styrde 

samtalet och därför ledde det ibland även till andra följdfrågor. För att värma upp intervjun 

började jag med att ställa några öppna frågor. Intervjuguiden behandlar elevers syn och 

upplevelser på ämnet idrott och hälsa i förhållande till: 

1. Ämnet idrott och hälsas kunskapsmål 

2. Specialidrottsämnets kunskapsmål 

3. Sin egen elitsatsning 

De underfrågor som arbetades fram efter kategorierna ovan låg till grund för att visa elevernas 

upplevelser till ämnet idrott och hälsa i förhållande till de tre kategorierna. Syftet med 

underfrågorna till studiens frågeställningar formulerades så att olika alternativa svar skulle 

vara möjliga. Detta oavsett om informanterna hade många eller få upplevelser eller positiva 

eller negativa upplevelser av ämnet idrott och hälsa. Målet med frågeställningarnas 

underfrågor var att formulera frågorna så att de skulle vara lätta att besvara men samtidigt ge 

utrymme för djupare funderingar. Avslutningsvis ställdes två frågor som innebar att 

informanterna skulle försöka sammanfatta sina svar. 

6.3 Urval 
Intervjuerna i studien genomfördes på sex elever med olika bakgrunder från olika delar av 

Sverige och som läst vid riksidrottsgymnasiet med inriktning bordtennis. Valet av informanter 

är grundat på de elever som läst ämnet specialidrott och som fortfarande elitsatsar och utövar 

på bordtennis på elitnivå. Att valet just föll på dessa elever var att få en så stort spridning och 

bredd som möjligt. Att valet föll på elitidrottande elever som läst vid ett 

bordtennisgymnasium var eftersom dessa elever kan ha ett annorlunda perspektiv och vara 

mer ärliga i sina svar nu när de har fått lite distans till utbildningen och inte är mitt uppe i sin 

skolgång. Till skillnad från elever som är mitt uppe i sin egen skolgång. De intervjuade 

eleverna har därför läst specialidrott både under den gamla läroplanen Lpf94 samt under den 

nya läroplanen GY11. 

Valet att rikta in mig på landets enda riksidrottsgymnasium med inriktning bordtennis och inte 

gymnasium med nationellt godkända idrottsutbildningar med inriktning bordtennis, ligger i 
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det faktum att specialidrottsämnet på ett riksidrottsgymnasier är inriktat mot att utbilda 

internationell elit. Jämfört med nationellt godkända idrottsutbildningar som istället inriktar sig 

mot nationell elit. Intresset låg därför hur elever som läst specialidrott med mål att bli 

elitidrottade på internationell elit, upplever ämnet idrott och hälsas syfte och innehåll i 

relation till ämnets kunskapsmål, specialidrottsämnets kunskapsmål samt sin egen 

elitsatsning.    

6.4 Genomförande 
Den första kontakten med informanterna togs genom telefonsamtal där studiens och dess syfte 

presenterades. Sedan skickades ett mail ut med ytterligare information och förtydligande 

kring studien och intervjuerna (se bilaga 1). Informanterna blev i mailet informerade om de 

forskningsetiska principerna som gäller vid intervjuer samt i vilket syfte intervjun skulle 

genomföras. Varje intervju spelades in och tog ungefär 10- 35 minuter vardera och skedde i 

olika pingishallar runt om i södra Sverige. Därefter påbörjades en ordagrann transkribering. 

Intervjuerna utformades som ett samtal mellan mig och den enskilde informanten. 

Intervjuerna ägde rum i en miljö där informanten kände sig trygga.  

När jag skulle göra mitt urval av informanter hade jag som utgångspunkt att informanterna 

fortfarande skulle vara aktiva inom bordtennisen samt att de läst under den nya läroplanen 

GY11. Planen från början var att intervjua fem elever som läst på riksidrottsgymnasiet med 

bordtennis som specialidrott. I slutändan blev det dock sex elever som läste både under nya 

och gamla läroplanen. Valet av gymnasieskola föll på landets enda bordtennisgymnasium 

med riksintag.  

Med tanke på att jag skulle genomföra studien i miljöer där bekanta kunde påträffas valde jag 

att intervjuerna skulle utföras individuellt med respektive informant, detta med hopp om att få 

så ärliga svar som möjligt. Repstad (2007) diskuterar de problem som kan uppstå vid 

intervjuer i grupp. Gruppintervjuer kan bli innehållslöst genom att intervjuerna endast 

framkallar tillåtna och acceptabla svar och synpunkter hos informanterna menar Repstad. Med 

utgångspunkt i Repstad (2007) resonemang kring gruppintervju blev därför inte denna metod 

aktuellt för mig. Mitt val av metod utgick ifrån Bryman (2002) som menar att intervjuer är 

bästa tillvägagångsätt om man vill få fram hur enskilda personer tänker samt att det är ett 

bättre tillvägagångsätt än enkäter. Bryman (2002) menar dock att den kvalitativa 

undersökningsformen ibland får kritik av kvantitativa forskare, som menar att kvalitativa 

undersökningar lätt kan bli för subjektiva. Kvalitativa resultat bygger i för stor utsträckning på 
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forskarens ofta osystematiska uppfattningar om vad som är betydelsefullt och viktigt samt på 

det personliga förhållande som de etablerar med informanterna (Bryman 2002). 

För att få ut maximalt av mötet med informanterna hade jag förberett mig genom att vara 

inläst på min intervjuguide. Under intervjuernas gång var jag förberedd på att få ställa 

följdfrågor eller be informanterna att utveckla sina svar, om jag ansåg att svaren inte var 

tillräckligt beskrivande. Jag valde att spela in intervjuerna vilket innebar att jag kunde 

koncentrera mig på själva intervjun i stället för att föra alltför detaljerade anteckningar. Att 

spela in intervjuerna har sina fördelar eftersom det alltid finns en möjlighet att lyssna på 

intervjun igen. Stensmo (2002) diskuterar nackdelarna med att spela in en informant och 

menar att situationen för informanterna kan kännas onaturlig när de vet att det spelas in. För 

min del och min studie övervägde jag dock fördelarna med att spela in intervjuerna eftersom 

jag tror att detta ger fler dimensioner än vad det skriva ordet hade gjort. Jag tror även att 

transkriberingsprocessen var till fördel för mig och hjälpte mig att distansera mig från det 

sammanhang som jag är en del av. 

6.5 Analysmetod och teoretisk diskussion 
Efter att fem av sex intervjuer var genomförda påbörjades en ordagrann transkribering. 

Transkriberingen av de fem första intervjuerna utfördes på tre dagar. Intervjun och 

transkriberingen av den sista intervjun skedde över en vecka efter att övriga fem intervjuer 

hade transkriberats, där både intervjun och transkriberingen genomfördes på samma dag. 

Transkriberingen tog ungefär 1 timme per intervju.   

Efter att jag har bearbetat materialet från intervjuerna har detta material sedan legat till grund 

för min diskussion i mina tre frågeställningar. För att underlätta för min analys lästes 

transkriberingen av intervjuerna igenom ett flertal gånger för att på så sätt se skillnader och 

likheter mellan informanternas olika svar. Därefter kategoriserades resultaten upp utifrån 

studiens frågeställningar. 

Deduktion, induktion och abduktion är tre begrepp som beskriver hur en forskare arbetar med 

förhållandet mellan teori och empiri. Vid deduktion menar Patel och Davidsson (2003) att 

befintlig teori används för att förklara hypoteser som sedan prövas mot insamlad empiri. Om 

forskaren arbetar efter en induktiv ansats innebär det att teori framställs och hypoteser 

förklaras efter att empiri samlats in. Abduktion däremot innebär en kombination mellan 

deduktion och induktion och innebär att teori väljs ut och hypotes formuleras sedan efter att 

ett enskilt fall har undersökts. På så sätt kan den ursprungliga teorin vid en abduktion 
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generaliseras och utvecklas (Patel & Davidsson 2003). Med tanke på att jag har förkunskaper 

om ämnesstoffet kunde jag börja med att studera empirin direkt samtidigt som jag har arbetat 

utforskande och funderat på alternativa teoretiska redskap under arbetets gång. I denna studie 

nyttjades därför ett abduktivt arbetssätt. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan en abduktiv 

ansats vara problematisk att använda eftersom forskare kan ha förutfattade meningar om 

teorier. För att undvika detta har jag under studiens gång medvetet försökt att distansera mig 

från det empiriska materialet. 

Materialet i denna kvalitativa undersökning baseras på enskilda tankar och upplevelser hos 

informanterna. Efter att vad empirin har visat kan metoden i denna studie därför sägas vara en 

kvalitativ innehållsanalys som använts för att dra slutsaster om innehållet i intervjuerna, där 

abduktiv analys har genomförts. 

Ur ett teoretiskt perspektiv kommer studien att fokusera på begreppet praxisgemenskap som 

har rötter i det sociokulturella perspektivet. Detta gör jag genom att jag tolkar intervjusvaren, 

analyserar och diskuterar synen på ämnet idrott och hälsa utifrån studiens frågeställningar 

samt informanternas resonemang utifrån begreppet praxisgemenskap, som en teoretisk 

utgångspunkt. Att valet för på sociokulturellt perspektiv med begreppet praxisgemenskap som 

teoretisk utgångspunk var för att den sociokulturella teorin bygger på en grund där lärandet 

sker i ett sammahang och i en kontext för att främja förståelsen. Praxisgemenskap som är ett 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet som innebär att lärandet sker tillsammans med 

andra i en praktisk verksamhet och i ett sammanhang i den lärandes dagliga liv (Dysthe 

2003). Praxisgemenskap valdes som begrepp eftersom jag var ute efter att se elevernas 

upplevelser utav lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Dysthe (2003) menar att när elever 

är deltagare inom en praxisgemenskap så främjas deras lärande eftersom de bär på olika 

färdigheter och kunskaper.  

6.6 Etiska överväganden 
Alla undersökningar kräver etiska överväganden. I en undersökning gjord på kvalitativa 

intervjuer bygger svaren på personliga åsikter och erfarenheter, därför måste hänsyn tas till 

grundläggande forskningsetiska principerna. De grundläggande forskningsetiska principerna 

som en forskare ska ställa sig är om kraven på anonymitet, frivillighet, konfidentialitet och 

integritet uppfylls (Bryman 2002). Därmed har jag i denna studie tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som finns till för att skydda de aktuella 

informanterna. Vetenskapsrådets fyra huvudkrav som finns för att skydda de aktuella 
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informanterna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet innebär bland annat att informanterna ska informeras om studiens syfte, 

intervjuns upplägg, informanternas uppgift och funktion för studien, var och när studien 

kommer att publiceras samt att deltagande är frivilligt och att informanterna har möjlighet att 

avbryta intervjun när som helst (Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet ställs i relation 

till min studie genom att jag i min studie har informerat informanterna om studiens och dess 

syfte. På så sätt fick informanterna kännedom om att deras åsikter och den information de gav 

mig under intervjuerna skulle användas i denna studie. Informanterna fick även information 

om att de deltog frivilligt och har rätt att avbryta om och när de själva ville.    

Samtyckeskravet innebär bland annat att informanterna har rätt att bestämma över sitt 

deltagande och godkänner själv sin medverkan i studiens undersökning (Vetenskapsrådet 

2002). Samtyckeskravet ställs i relation till min studie genom att jag kontaktade 

informanterna via ett informationsbrev. Med tanke på att alla informanterna var myndiga 

innebar det att etisk prövning inte var aktuellt. Om studiens informanter varit minderåriga ska 

det finnas ett godkännande från målsman.    

Konfidentialitetskravet innebär bland annat att informanternas personuppgifter ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2002). Konfidentialitetskravet ställs i 

relation till min studie genom att jag hållit informanternas identitet anonymt.   

Nyttjandekravet innebär bland annat att de uppgifter som dokumenteras endast kommer 

användas i studiens syfte samt att tystnadsplikt föreligger (Vetenskapsrådet 2002). 

Nyttjandekravet ställs i relation till min studie genom att jag informerat informanterna att de 

uppgifter som jag samlat in enbart ska användas till det som informanterna blivit meddelande 

att det ska användas till. I detta fall är det mitt examensarbete. 

I informationsbrevet (se bilaga 1) gav jag informanterna information kring studiens syfte samt 

att informationen om deltagandet är anonymt och att deltagare kan avbryta sin medverkan i 

intervjun före, under samt efter intervjun. Informanterna blev innan intervjuerna informerande 

om att ljudinspelning skulle ske men att det skulle raderas efter studiens transkribering. Alla 

sex informanterna gav samtycke och accepterade sin medverkan av deltagande i min studie. 

Studiens informanter har i studien avidentifierats. För att göra senare diskussion och 
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resonemang kring resultatet lättare att förstå benämns informanterna i denna uppsats som 

Adam, Lisa, Simon, Kalle, Anna och Maria för att de ska förbli anonyma.  

6.7 Kvalitetsaspekter 
Vid tillämpning av fallstudier är det vanligt med reliabilitet och validitet som mått på 

kvaliteten på forskningen (Yin 2007). Validitet handlar enligt Patel och Davidson (2011) om 

tillförlitligheten i forskarens tolkningar, nämligen om slutsatserna kan stödjas av den 

insamlade datan och om man undersöker det som man avser att undersöka. Vidare menar 

författarna att begreppet validitet även handlar om olika fenomen som ska kunna upptäckas, 

tolkas samt förstås.  

På flertalet sätt kunde en högre validitet uppnås i denna studie. Detta eftersom att validiteten 

genom de semistrukturerade intervjuerna ökade på grund av att de möjliggjorde att 

informanterna kunde beskriva öppet om deras upplevelser av ämnet idrott och hälsa i 

förhållande till kunskapsmålen, specialidrottens kunskapsmål samt sin elitsatsning. 

Inspelningen av intervjuerna öppnade även upp möjligheterna till att lyssna på intervjuerna i 

efterhand, på så sätt minskades även risken för att jag skulle misstolka vissa svar. För att 

validiteten ytterligare skulle ha kunnat öka hade jag kunnat utforma studiens intervjuguide 

och konstruera frågorna utifrån den relevanta teorin. På så sätt hade en tydlig koppling mellan 

empiri och teori möjliggjorts. 

Eftersom jag själv studerat vid riksidrottsgymnasiet med inriktning bordtennis, har jag en viss 

kännedom om de personer som läser vid bordtennisgymnasiet. Bordtennissverige är relativt 

litet och man är oftast bekant med alla som spelar bordtennis på elitnivå i Sverige.  Repstad 

(2007) varnar för att forska i miljöer där vänner eller bekanta påträffas och blir en del av 

studien. Vidare menar Repstad att lojalitet eller andra faktorer kan störa forskningen. I denna 

studie var en av informanterna bekant till mig sedan innan. Jag tror dock inte att det som 

framkom under intervjun med denna informant har varit missvisande. Tvärtom tror jag att det 

har varit till min fördel som forskare eftersom informanten under intervjun kunde känna sig 

trygg och på så sätt ge ärliga svar. Jag tror att min dubbla identitet som både bordtennisspelare 

och som intervjuare gynnande intervjun på ett positivt sätt eftersom informanterna var 

generösa att berätta om sina tankar och upplevelser på ett engagerat sätt. Det som kopplar 

studiens informanter till varandra och gör att de har en tydlig referensram är att de läst vid 

bordtennisgymnasiet och att de idag spelar bordtennis på elitnivå. Värt att poängtera att jag 

och studiens informanter inte gick på bordtennisgymnasiet under samma period.  
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Det kan dock vara av betydelse för studiens analys hur jag tolkar informanternas intervjusvar. 

Med tanke på mina egna erfarenheter kring kombinationen elitidrott och studier tror jag att 

relevansen i studiens undersökning är hög och på så sätt blir studiens resultat trovärdigt. 

Eftersom jag har en bra insyn i ämnet samt egna erfarenheter har intervjufrågorna utformats 

därefter, vilket har varit en fördel för mig under studiens gång. 

Med tanke på att jag enbart valt att intervjua sex elever och deras upplevelser kring ämnet 

idrott och hälsa, vill jag poängtera att det inte går att dra några generella slutsatser av studien 

utifrån de resultat som framkommer. Studiens huvudmål är att få fram synen på ämnet idrott 

och hälsa hos de sex intervjuade eleverna och deras upplevelser kring ämnet idrott och hälsas 

syfte och innehåll i förhållande till ämnets kunskapsmål, i relation till specialidrottsämnets 

kunskapsmål samt deras egen elitsatsning. 
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7 Empiriskt resultat 
Nedan redovisas en sammanfattning av det empiriska resultatet utifrån informanternas 

upplevelser av ämnet idrott och hälsa.  

7.1 Hur upplevde eleverna ämnet idrott och hälsa i förhållande till ämnets 

kunskapsmål? 
Samtliga sex informanter säger omgående att de inte funderade särskilt mycket på vad ämnet 

idrott och hälsas egentliga syfte var, speciellt inte under sin skoltid. Efter en stunds 

funderande säger alla informanterna att deras uppfattning kring ämnets syfte var att man 

skulle få prova på olika idrotter, ha roligt samt att vara fysiskt aktiva under lektionen. ”Jag 

tänkte nog att ämnet fanns till för att man skulle få röra på sig och få prova på olika idrotter” 

säger Lisa vid intervjun. 

På frågan om vad informanterna själva tycker att man ska lära sig i ämnet idrott och hälsa 

anser informanterna att de teoretiska bitarna som kost, träningslära, ergonomi och hälsa är 

viktiga. Även kunskaper som man har nytta av i det vardagliga livet som till exempel simning 

och livräddning är något som informanterna poängterar som viktiga delar i idrottsämnet.  

Det här om att vi ska vara friska och må bra tycker jag att man ska lära sig… Och att man har 

dessa kunskaper med sig sen… Men nu skulle jag ju säga att det finns vissa mål som man ska 

lära sig i ämnet, typ kostlära, livräddning och simning (Adam 2015). 

Det som man ska lära sig tycker jag är typ sådana saker som man har nytta av senare i livet… 

Typ livräddning, simning, kost, hälsa och anatomi... Typ att man ska lära sig hur man kan 

förebygga skador och träna upp kroppen inför kommande yrkesverksamhet. Men jag tänkte nog 

inte speciellt mycket på vad man skulle lära sig egentligen, när jag då själv gick i skolan… 

(Kalle 2015). 

I informanternas berättelser går det dock att urskilja skillnaden av vissa delar, av deras 

upplevelser kring idrottsämnet i förhållande till ämnets kunskapsmål. Enbart en av 

informanterna diskuterar kring ämnets kunskapskrav och menar att läraren ibland utformade 

lektionerna så att någon av förmågorna berördes.    

Nja men målen är ju typ kunskapskraven och vägen dit… Typ vägen dit för att uppnå dem… 

(Anna 2015). 

Övriga fem informanter hävdar att det inte fanns något uttalat mål med lektionerna i idrott och 

hälsa i relation till styrdokumenten för ämnet. Två av informanterna nämner vikten av att röra 

sig samt att livräddningen är viktiga delar i ämnet idrott och hälsa. 

Men främst ska man lära sig att det är viktigt att röra på sig (Maria 2015). 
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Jag var ju enbart med på idrottslektionerna när det var något roligt på lektionerna. Sen det här 

med syfte och mål… Hmm, nej men man funderade inte mer på de… Alltså syftet å de var det 

aldrig någon tydlighet med för oss som gick på idrottsgymnasiet… Och vad det innebar, utan vi 

kom och gick lite som vi ville…(Adam 2015). 

När jag gick i skolan så tänkte man ju att målet med idrotten var att få prova på massa olika 

aktiviteter… Men man hade ju inte riktigt koll på vad syftet och de där var för nått för man gick 

ju pingisgymnasiet… Ibland när det var något tråkigt på idrotten så gick man inte dit... (Kalle 

2015). 

Samtliga sex informanter poängterar dock fördelen med att läsa på ett riksidrottsgymnasium i 

relation till betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa. Informanterna framhåller att deras 

kunskaper och färdigheter inom specialidrotten låg till grund för ett bra betyg i ämnet idrott 

och hälsa.     

Men sen är det ju grejer som livräddningen där och simningen och sådana grejer som jag 

skippade… Och ändå fick man bra betyg… Utan att man då egentligen uppfyllde de mål som 

man ska i ämnet... (Maria 2015). 

Målet med ämnet är ju att man ska kunna ex. livrädda… Fast eftersom jag tränade pingis så 

mycket så var man inte på exakt alla idrottslektioner… Sen var jag aldrig med på simningen 

eller livräddningen… Men fick ändå högsta betyg i idrottsämnet. Men jag tänkte nog inte på 

syftet egentligen… Man visste att man skulle få högsta betyg ändå eftersom att man var bra på 

pingis…(Lisa 2015). 

Samtliga informanter anser att de upplevde att undervisningen i ämnet idrott och hälsa 

präglades mycket utav bollspel. Tre av informanterna berättar att de oftast deltog på 

idrottsundervisningen när det var bollspel på schemat. Detta eftersom de ansåg och upplevde 

bollspelsmomentet som roligast. Alla sex informanterna nämner bandy som en aktivitet som 

återkom varje vinterhalvår.     

Hmm jag tror mest att vi gjorde bollsporter… Dom gångerna som jag var med i alla fall… Jag 

var ju bara med och så de gångerna som man tyckte att det var något roligt på lektionerna… 

(Adam 2015). 

Boll, boll, boll och boll… Det var bara massa bollsporter! (Maria 2015). 

Vi hade mycket bollspel och orientering och mycket skridskor på vintern. Nja skridskor tror jag 

vi hade eftersom skolan låg intill både en ishall och en bandyrink. Bollspel var ju populärt 

eftersom många spelade fotboll och innebandy… (Simon 2015). 

Vi lirade mycket fotboll och innebandy och bandy (Anna 2015). 

Sammanfattningsvis visade resultatet av informanternas upplevelser av ämnet idrott och hälsa 

i förhållande till ämnets kunskapsmål, inte stämmer överens med det uttalande syftet för 

ämnet idrott och hälsa. Syftet med ämnet idrott och hälsa är att utveckla kunskaper om, i och 

genom fysiska aktiviteter, där eleven värdera och genomföra olika rörelseaktiviteter som 

allsidigt främjar den kroppsliga förmågan (Skolverket 2011). Ämnets förmågor är något som 
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informanterna inte talar om. Däremot belyser informanterna olika idrotter och dess syfte, 

vilket till skillnad från ämnesplanen, som inte beskriver att någon specifik fysisk aktivitet 

eller idrott ska användas för att utveckla elevens förmågor. 

7.2 Hur upplevde eleverna ämnet idrott och hälsa i förhållande till 

specialidrottsämnets kunskapsmål? 
Samtliga informanter är eniga om att de under sin skoltid inte tänkte specifikt på innebörden 

av vad idrottsämnets syfte var. Utan informanterna understryker att ämnet idrott och hälsa 

skiljde sig från övriga skolämnen eftersom idrottsämnet mer sågs som ett ämne av 

underhållande karaktär. ”Idrottsämnet var typ lite som ett ämne som man enbart såg som 

något riktigt kul” säger Maria. 

Hmm men i förhållande till pingisen så uppfattade man ju typ idrottsämnet inte lika hårt… Jag 

menar att syftet med vår pingisträning var ju att bli elitspelare på internationell nivå och då 

krävs det mycket.. Medan idrottsämnet sågs mer som roligt och inte lika seriöst… (Anna 2015). 

Nja men alltså jag såg nog egentligen inget syfte med idrottslektionerna… Jag såg nog bara ett 

syfte med specialidrotten eftersom jag gick på riget för att utvecklas inom pingisen (Kalle 

2015.) 

Däremot belyser samtliga informanter vikten utav specialidrottsämnets syfte och mål.  

Jag såg liksom inget syfte med idrottslektionerna… Vi var ju rätt fokuserade på specialidrotten 

då… Men alltså i specialidrotten, där hade vi ju lite tydligare mål vad vi skulle uppnå, vi hade 

fystester och vi skulle förbättra oss och så att fokus låg nog mer där tror jag.. (Adam 2015). 

Hmm, jag skulle nog säga att jag tänkte mer på specialidrottsämnets syfte och mål och la inte 

ner så mycket fokus på idrottsämnets mål… Utan man visste ju mer bara vad syfte med 

specialidrotten var och det var att bli så bra som möjligt på pingis och träna så mycket som 

möjligt… Så man tog ju typ idrottsämnet i andra hand… Skulle vi typ vara i skogen och springa 

1 mil på idrottslektionen så skippade man ju det eftersom man inte orkade med att köra 2 

pingispass plus 3 fyspass på en dag.. (Lisa 2015). 

Det framkom även att informanterna ansåg att de fick samma teoretiska kunskaper i 

specialidrottsämnet som annars ingår i ämnet idrott och hälsa. ”Nästan allt som sas under 

teorilektionerna på idrottslektionerna sas ju även under våra teorilektioner i 

specialidrottsämnet” säger Anna. Dock var samtliga informanter eniga om att de upplevde att 

de i samband med specialidrottsämnets teorilektioner saknade kunskaper kring kost- och 

träningsläran. 

Tränings och kostbiten är moment som vi hade på teorilektionerna i ämnet idrott och hälsa 

medan i specialidrottsämnet… Hmm, nja men där tycker jag faktiskt att vi inte hade några av 

dessa bitar…(Maria 2015).  
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Vidare belyser samtliga informanter att de upplevde ämnet idrott och hälsas lektionsinnehåll 

som roligt. Tre av informanterna påpekar dock att deras deltagande på idrottlektionerna var 

beroende på lektionsinnehåll.   

Nja men alltså jag var ju bara med på den vanliga idrotten om jag visste att det var något roligt 

som skulle hända… Alltså det var ju oftast när det då var bollsporter eller om det var någonting 

som man kände att man kanske hade nytta av i bordtennisen… (Adam 2015). 

Hmm nej men jag upplevde nog lektionsinnehållet som roligt… Typ att eftersom vi hade så pass 

mycket bollspel så var det roligt att gå dit och lira lite fotboll å andra bollspel, eftersom man 

annars bara tränade pingis hela tiden… Sen visst, om det var något som man tyckte var mindre 

roligt så gick man typ dit å visade sig bara, eftersom närvaron spelade in i betyget… (Simon 

2015). 

Nja jag skulle väl säga att det lades ner rätt mycket på bollspel å sånt... Jag tyckte ju det var det 

roligaste å fast att jag kanske inte hade nytta av fotboll å innebandy för min pingis så var det 

roligt att göra lite andra grejer. I och med att vi tränar så mycket pingis... (Maria 2015) 

Samtliga informanter understryker vikten av deras upplevelser av idrottsämnet i relation till 

specialidrottsämnets syfte och mål. Informanterna hävdar att specialidrottsämnet var viktigare 

än ämnet idrott och hälsa eftersom specialidrottsämnet präglades av bordtennisträning. Med 

tanke på att specialidrottsämnet präglades av praktisk färdighetsträning såg informanterna ett 

tydligt syfte med specialidrottsämnet. Där syftet med ämnet var att träna bordtennis och 

uppnå elitnivå inom bordtennisen, till skillnad från idrottsämnet som sågs som ett ämne av 

underhållande karaktär, utan ett uttalat syfte.       

Såklart var specialidrotten mycket viktigare eftersom jag hade flyttat hemifrån så pass långt så 

jag tog ju min pingis på allvar… Men klart att specialidrotten var viktigast... Man anpassade ju 

skolan efter pingisen och inte tvärtom (Maria 2015). 

Jag upplevde att specialidrottsämnet var mycket viktigare än idrottsämnet… Eftersom att man 

satsade på pingisen och då prioriterade man ju den träningen och det träningsupplägget som 

man hade… (Anna 2015). 

Det framkom även att informanterna under sin skoltid prioriterade specialidrottsämnet 

framför ämnet idrott och hälsa. Informanternas resonemang låg i innebörden av de fysiska 

aktiviteterna och moment som präglade lektionerna i ämnet idrott och hälsa. Fyra av 

informanterna menade att de lade stor vikt vid idrott och hälsas lektionsinnehåll i förhållande 

till specialidrottslektionerna eftersom de såg idrottsämnet som en fysisk aktivitet.  

Alltså eftersom man satsade på bordtennisen så… Och då prioriterade man ju den träningen 

och det träningsupplägget som man hade.. Sen hade vi ju mycket bollspel på idrottslektionerna 

och ibland så passade inte en sådan så pass fysisk aktivitet in i ens egen träningskalander…Och 

då kanske ett fysiskt pass på idrottslektionerna skulle ju störa ens pingisträningen och det 

träningsupplägget som man har sen innan.. Typ om man kör två fyspass pingis en dag så ska 

man ha ett tredje pass med idrotten då, och det funkar ju inte.. (Adam 2015). 
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Specialidrotten alltså pingisen var viktigast… Och om det var något tråkigt och jobbigt moment 

på idrotten kunde man ibland faktiskt skippa i idrottslektionen för att gå å träna pingis istället... 

(Maria 2015). 

Men sen kunde det vara så att man inte tog ut sig helt på idrottslektionerna om man hade 

träning direkt efter eller en viktig tävling till helgen där. (Simon 2015). 

Om det var någon fysträning på idrottslektionen eller om det var någonting som man kände att 

man inte behövde just då... Så hoppade ju över det som man kände var tråkigt eller som man 

kände att man inte hade lust att göra.  (Kalle 2015). 

Sammanfattningsvis visade resultatet av informanternas upplevelser av ämnet idrott och hälsa 

i förhållande till specialidrottsämnets kunskapsmål att, informanterna upplevde ett tydligare 

men framför allt ett uttalat syfte med specialidrottsämnet, gentemot ämnet idrott och hälsa. 

Därför prioriterade informanterna under sin skoltid specialidrottsämnet framför ämnet idrott 

och hälsa. Informanterna ansåg även sig få samma teoretiska kunskaper i specialidrottsämnet 

som annars ingår i ämnet idrott och hälsa. Till skillnad från ämnet idrott och hälsas 

teorilektioner upplevde informanterna att de i samband med specialidrottsämnets 

teorilektioner, saknade kunskaper kring kost- och träningslära. 

7.3 Hur upplevde eleverna ämnet idrott och hälsa i förhållande till sin 

elitsatsning? 
Det var delade meningar angående informanternas upplevelser kring ämnet idrott och hälsa i 

relation till sin elitsatsning. Två av informanterna nämner hälsoperspektivet, kost- och 

träningslära som viktiga delar i ämnet idrott och hälsa. Vetskapen kring dessa delar har sedan 

legat till grund för vidare kunskaper kring kost- och träningslära i relation till deras 

elitidrottande.  

Tre av informanterna hävdar att det inte fanns några kunskaper i ämnet idrott och hälsa som 

de ansåg var viktiga i förhållande till sin elitsatsning. ”Nja alltså… Jag skulle nog säga att det 

inte fanns några moment eller så i idrottsämnet som jag har haft nytta av i min elitsatsning… 

Varken nu eller då” säger Maria. Informanterna betonade i stället vikten av 

specialidrottsämnet och dess roll i relation till sin elitsatsning. Informanterna menar att de 

erhöll samma kunskaper kring vissa delar i specialidrottslektionerna men inte i idrottsämnet, 

som de kanske borde ha gjort.        

Hmmm, men som jag sa tidigare så tror jag inte att de var någonting specifikt så precis… Utan 

vi fick ju typ alla de teoretiska delarna på specialidrotten.. Så jag tror inte att vi missade 

någoting.. (Adam 2015). 

Inga… Hmm… Alltså… Nää jag tror faktiskt inte det… Vi idrottade ju mycket annan idrott med 

alltså inom ämnet specialidrott.. Vi spelade ju fotboll och vi gjorde ju massa saker där vi hade 

olika fys och vi hade även friidrott och intensiv innebandy som var som konditionsträning... 
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Men det var typ då var de ändå kopplat till nån form av träning som vi bordtennisspelare hade 

nytta av (Adam 2015).  

Jag tror faktiskt inte att de var någonting utan vi fick ju dom bitarna på specialidrotten.. (Kalle 

2015).  

Nää jag känner att jag inte haft nytta av idrottsämnet, alltså att jag då inte har haft användning 

av ämnet i relation till min pingissatsning... Alltså idrottsämnet, man gick ju enbart dit för att 

man tyckte idrott var kul... (Kalle 2015).  

Tre av informanterna påpekar att det fanns vissa fysiska moment som cirkelträning, boxpass 

eller bandy i ämnet idrott och hälsa som de upplevde påverkade deras elitsatsning. 

Informanterna menade att lektionsinnehållet spelade en avgörande roll för om man skulle 

delta i idrottsundervisningen eller inte. 

Hmmm, ja.. Hmm.. Ja men typ alltså man var ju med på idrotten beroende på vad det var för 

innehåll och hur det passade in i sitt eget idrottande och träning då ju.. Så idrottslektionerna 

kom ju alltid i andra hand, man var typ bara med om det passade in i sin eget schema… (Adam 

2015).  

Hmm, alltså det var kanske inget speciellt innehåll på lektionerna som jag upplevde som mindre 

viktiga.. Men hmm när det var mer fysiska aktiviteter på idrottslektionerna kunde det ibland 

vara så att man inte ”orkade” med att ha både träning och 3 fysiska aktiviteter per dag… Om 

man hade elitseriematch eller nått där på helgen… (Lisa 2015). 

Jo men det var ju för att man satsade på bordtennisen ju.. Och då prioriterade man ju den 

träningen och det träningsupplägget som man hade.. Sen om man ser vanlig idrott 

(idrottslektionerna) som fysisk aktivitet så kanske inte det passade in just då i sin egen 

träningskalender… Att man då la träningen på det som man själv tycket var viktigt då… Och då 

kanske ett fysiskt pass på idrottslektionerna skulle ju störa den träningen och det 

träningsupplägget som man har sen innan.. Typ om man kör två fyspass pingis en dag så ska 

man ha ett tredje pass med idrotten då, och det funkar ju inte…(Maria 2015). 

Sammanfattningsvis visade resultatet av informanternas upplevelser av ämnet idrott och hälsa 

i förhållande till sin egen elitsatsning att, mer än hälften av informanterna inte ansåg att det 

fanns några kunskaper i ämnet idrott och hälsa, som de ansåg var viktiga i förhållande till sin 

elitsatsning. Medan övriga två informanter menar att kunskaperna kring kost- och träningslära 

har varit viktiga delar i idrottsämnet och som de har haft nytta av i sin elitsatsning. Däremot 

belyser samtliga informanter att de praktiska färdigheterna som de erhållit i ämnet idrott och 

hälsa, inte varit viktiga för dem i deras elitsatsning.   

7.4 Slutsats 
Sammanfattningsvis visar intervjuerna att elevernas upplevelser av ämnet idrott och hälsas 

syfte och innehåll i relation till ämnets kunskapsmål, inte stämmer överens med Skolverkets 

uttalande syfte och mål med ämnet idrott och hälsa. Samtliga sex informanter beskriver att de 

både under och efter sin skoltid upplevde att ämnet idrott och hälsa inte uppfyllde sitt syfte. 

Samtliga informanter belyser även innebörden av att de läste vid ett riksidrottsgymnasium. 
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Detta eftersom det framkom att det var till deras fördel när det kom till betyg och bedömning. 

Informanterna understryker att de inte behövde lägga ner lika mycket tid på ämnet idrott och 

hälsa som de övriga skolämnena, utan de fick ett bra betyg trots att de ibland inte uppfyllde 

ämnets syfte och mål. 

Undersökningens resultatet visar att undervisningens innehåll (i bägge ämnena) inte stämmer 

överens med respektive ämnesplans syfte och mål. Lektionsinnehållet i ämnet idrott och hälsa 

präglas istället till stor del av föreningsidrotten och verkar inte utgå från ämnesplanerna. 

Specialidrottämnet präglades av den praktiska färdighetsträningen. I relation till Skolverkets 

styrdokument och ämnesplanerna för de båda ämnena kan därför slutsatsen dras att vissa 

förmågor och kunskaper som eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom ämnena, på så 

sätt kommer i skymundan för annat. 

Det empiriska resultatet visar att ämnena överlappar varandra på grund av deras likheter i 

ämnesplanerna. I bägge ämnena ska eleverna utveckla liknande fysiska och teoretiska 

kunskaper, så som kunskap om hur kroppen fungerar, könsmönster, jämställdhet i idrotts- och 

motionsutövande och kunskap om ett etiskt förhållningssätt till sin idrott. Fastän läroplanen 

tydligt uttrycker dessa syften följer inte lärarna och tränarna riktlinjerna utan fokuserar nästan 

uteslutande till den praktiska färdighetsträningen i olika idrotter (i idrott & hälsa) och den 

individuella idrotten (i specialidrottsämnet).    

En skillnad mellan ämnet idrott och hälsa gentemot ämnet specialidrott är att idrottslärare och 

bordtennistränare utgår från olika riktlinjer i sin undervisning. Lärare i ämnet idrott och hälsa 

utgår från utgår från ämnesplanen för att ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper 

om, i och genom fysiska aktiviteter, medan bordtennistränarna på bordtennisgymnasiet utgår 

från förbundets riktlinjer som innebär att utbilda elever till elitidrottare.  
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8 Analys och diskussion 
För att analysera och diskutera informanternas upplevelser och syn på ämnet idrott och hälsa 

används begreppet praxisgemenskap som teoretiskt perspektiv. 

Den teoretiska utgångspunkten praxisgemenskap användes vid insamlingen och granskningen 

av det empiriska materialet. Utifrån informanternas beskrivning av sitt handlade kommer 

Praxisgemenskapens värden, föreställningar och normer redogörs i from av informanternas 

upplevelser, uppfattningar, tankar, ageranden samt åsikter. 

8.1 Elevernas upplevelser av ämnet idrott och hälsa i förhållande till 

ämnets kunskapsmål 
Samtliga av studiens informanter hade samma eller liknande upplevelser och uppfattningar 

om syftet med ämnet idrott och hälsa i skolan, vilket kan förklaras utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv där lärandet i idrottsundervisningen kan förstås utifrån ett sammanhang. Ämnet 

idrott och hälsa formas enligt Ferry, Meckbach och Larsson (2013) av traditioner som vuxit 

fram i olika sammanhang. I samband med de normer, föreställningar och värden som kommer 

till uttryck i ämnet idag, kan informanternas upplevelser därför förklaras utifrån sociala 

sammanhang. I undersökningen går det att urskilja att informanterna talar om sina upplevelser 

av ämnet idrott och hälsa utifrån två olika typer av syften. För det första talar de om ett syfte 

som innebär att eleverna ska vara aktiva i fysiska aktiviteter under lektionerna. För det andra 

talar informanterna om ett syfte som innebär att eleverna under idrottslektionerna ska ges 

möjlighet att prova på olika idrotter med syftet att ha roligt. Informanternas upplevelser av 

ämnet idrott och hälsas syfte och innehåll ligger i linje med tidigare studier kring ämnet. Ur 

ett elevperspektiv liknas undersökningens resultat de resultat som framställs i nationella 

utvärderingar av ämnet idrott och hälsa. I Sverige visar nationella utvärderingar av ämnet att 

eleverna ansåg att huvudsyftet med ämnet idrott och hälsa var att de genom ämnet gavs ett 

tillfälle att få vara fysiskt aktiva samt att få ha roligt. Detta helt enligt det resultat som Larsson 

& Redelius (2004) kommer fram till i sin studie. 

Tidigare forskning har visat att idrottsundervisningens innehåll inte stämmer överens med 

innehållet i ämnesplanen för ämnet idrott och hälsa. Hedberg (2014) konstaterar i sin 

avhandling att det övergripande målet med idrottslektionerna enligt lärarna, var att alla elever 

skulle vara fysiskt aktiva, till skillnad från Skolverket (2011) som poängterar att idrott och 

hälsa är ett ämne där eleven ska utveckla färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter. 
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Där ämnets syfte är att ge eleverna förutsättningar att utveckla ett antal förmågor som innebär 

kunskaper om, genomföra och anpassa samt hantera säkerhet och nödsituationer.  

Vad gäller upplevelserna av idrottsämnets lektionsinnehåll i förhållande till ämnets 

kunskapsmål råder det mellan informanterna delade meningar om. Flera av de intervjuade 

informanterna upplevde under sin skoltid att det inte fanns något uttalat syfte och mål med 

innehållet i idrottsundervisningen. Detta ligger i linje med informanternas svar i Londos 

(2010) resultat och resonemang kring idrottsundervisningens innehåll och mål i relation till 

hur det motiveras i förhållande till ämnets ämnesplan. Ur ett lärarperspektiv framkom det i 

Londos studie att ämnets övergripande syfte mål med idrottsundervisningen var att eleverna 

skulle vara fysiskt aktiva. Med tanke på att tidigare forskning visar att både lärare och elever 

motiverar ämnets syfte och innehåll på liknande sätt, blir upplevelserna från studiens 

informanter kring synen på ämnet idrott och hälsa, i förhållande till ämnets kunskapsmål, 

därmed inte så häpnadsväckande. Detta oavsett om informanterna skulle ha läst vid ett vanligt 

gymnasium eller som i detta fall, vid ett riksidrottsgymnasium.  

Intressant är dock att det enbart var en av informanterna (Anna) som nämnde ämnets 

kunskapskrav i förhållande till ämnets kunskapsmål. En förklaring till detta kan vara att 

eleven nyligen gått ut gymnasiet och därmed läst under den nya läroplanen GY11 (Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011). Detta eftersom det i 

GY11 tydligt framkommer vilka förmågor (kunskaper) eleverna genom undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa ska ges förutsättningar att utveckla. Ämnets syfte och kunskapsmål 

menar Skolverket (2011) hänger ihop på ett tydligt sätt där en tydlig koppling mellan 

kunskapskraven och målen finns. Till skillnad från GY11 fanns det i Lpf94 (Läroplan för de 

frivilliga skolformerna) för ämnet idrott och hälsa A, ett antal mål att sträva mot (Skolverket 

2001). Här skulle undervisningen i ämnet sträva mot i stället för att som i GY11 ges 

förutsättningar att utveckla.     

Ur ett internationellt perspektiv blir det intressant att se hur synen på idrottsämnets syfte och 

kunskapsinnehåll skiljer sig åt jämfört med Sverige. Internationell forskning visar att länder 

som exempelvis Storbritannien tar stort intryck av elitidrott i sin idrottsundervisning. 

Elitidrott i relation till skolans idrottsundervisning är ett synsätt som Kirk (2004) kritiserar, då 

Kirk menar att undervisningen i stället borde syfta till att eleverna skaffar sig ett livslångt 

intresse för fysisk aktivitet. Att skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet genom ämnet 

idrott och hälsa är dock inget som beskrivs i ämnesplanen för gymnasieskolan. Dock nämns 
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det i kursplanen för ämnet idrott och hälsa på grundskolan att ”undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för att vara fysiskt aktiva” (Skolverket 

2011a).  

Utifrån studiens empiri blir det intressant att se att hälften av informanterna i regel bara deltog 

på idrottsundervisningarna om det var bollspel eftersom de upplevde dessa lektioner som 

roligast. Siedentop (2001) hävdar att idrottsämnets innehållsproblematik grundar sig i 

idrottens brist på en konkret relation till ett akademiskt ämne. I förhållande till informanternas 

upplevelser kring ämnets syfte och innehåll i relation till ämnets kunskapsmål och med 

utgångspunkt i Siedentop (2001)  resonemang, kan kopplingen ses i att det är otydligt vad 

som är kärnan i ämnet. Ytterligare en förklaring kan vara bristen på informanternas förståelse 

kring ämnets syfte.  

Det går att se ett samband mellan samtliga informanters upplevelser kring lektionsinnehållet i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Detta eftersom det framkom att samtliga informanter 

upplevde att idrottsundervisningen präglades mycket av bollspel. Londos (2010) belyser även 

detta, då han analyserar relationen mellan idrottsundervisningen i gymnasieskolan och den 

idrott som utövas på fritiden. Londos (2010) påvisar att bollspel ofta förekommer i 

idrottsundervisningen och att bollspel är det enskild största momentet i ämnets undervisning. 

Intressant att se var att samtliga informanterna nämnde bollspel som ett av de största 

momenten i idrottsundervisningen. Detta kan man se när Maria uttycker ”Boll, boll, boll och 

boll… Det var bara massa bollsporter!” eller när Adam belyser att ”Jag tror mest att vi gjorde 

bollsporter” men också när Anna underströk att ”Vi lirade mycket fotboll, innebandy och 

bandy”.  

Analyserar man idrottsundervisningen utifrån informanternas upplevelser ur ett sociokulturellt 

perspektiv, kan en anledning till att undervisningen präglas av fotboll, innebandy och bandy 

relateras till att undervisningen präglas av traditioner och vanor som delvis växt fram i olika 

sammanhang. Ferry, Meckbach och Larsson (2013) menar att de värden, föreställningar och 

normer som kommer till uttryck i ämnet idrott och hälsa idag kan förklaras till sociala samt 

kulturella sammanhang. Detta belyser även Anna när hon berättar att bandy var ett moment i 

idrotten som det lades mycket fokus eftersom att bandyrinken låg bredvid skolan.  Londos 

(2010) belyser att idrottsundervisningen är relaterad till faktorer som präglar idrottsfältet. I 

förhållande till ämnet idrott och hälsa och utifrån upplevelserna från studiens informanter kan 

tolkningen och slutsatsen dras att idrottsundervisningen i större grad speglar innehållet i 
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idrotten som bedrivs på fritiden än det innehåll som anges i styrdokumenten. Detta stämmer 

även överens med Ekberg (2009) som menar att idrottsundervisningen till stor del består av 

liknande inslag från föreningsidrotten. Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet 

kan informanternas upplevelser av ämnet idrott och hälsa förklaras genom att deras 

uppfattningar har påverkats av sociala sammanhang som ligger utanför skolan samt 

erfarenheterna som de bär med sig, detta i likhet med Larsson och Redelius (2004) som menar 

att idrottsämnet oftast kan förknippas med föreningsidrotten samt elevernas egna erfarenheter. 

Tidigare forskning visar att det är elevernas idrottsliga färdigheter som bedöms i ämnet idrott 

och hälsa (Londos 2010). Det framkom tydligt i undersökningen att informanterna ansåg att 

deras färdigheter inom bordtennisen låg till grund för betyg och bedömningen i ämnet idrott 

och hälsa. ”Man visste ändå att man skulle få högsta betyg eftersom man var bra på pingis” 

säger Lisa. Detta stämmer väl överens med Londos (2010) analys och diskussion kring att 

elever i ämnet idrott och hälsa bedöms i de färdigheter som de erhållit inom föreningsidrotten 

eller på fritiden. 

Sammanfattningsvis dras slutsatserna att elevernas upplevelser av ämnet idrott och hälsa i 

förhållande till ämnets kunskapsmål, inte stämmer överens med Skolverkets syfte och mål för 

ämnet. Enligt Skolverket (2011) ska eleverna utveckla färdigheter i och kunskaper om 

rörelseaktiviteter med syfte om att ge eleverna förutsättningar att utveckla ett antal förmågor 

som innebär kunskaper om, genomföra och anpassa samt hantera säkerhet och 

nödsituationer. Till skillnad från informanterna som upplevde idrottsämnet som ett ämne med 

syfte att roa eleverna med innebörden att vara fysiskt aktiva under lektionerna. 

Utifrån undervisningens resultat går det att konstatera att idrottsundervisningen präglades av 

fysiska aktiviteter och bollspel, vilket ligger i linje med vad tidigare forskning visar eftersom 

idrottsundervisningen är relaterad till faktorer som präglar idrottsfältet (Londos 2010). Utifrån 

informanternas upplevelser och beskrivningar ter det sig som att undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa i större grad speglar innehållet i idrotten som bedrivs på fritiden än det innehåll som 

beskrivs i styrdokumenten.  

I förhållande till betyg och bedömning låg informanternas färdigheter inom bordtennisen till 

grund för bedömningen inom ämnet. Elever i ämnet idrott och hälsa bedöms i de färdigheter 

som de erhållit inom föreningsidrotten eller på fritiden (Londos 2010).  
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8.2 Elevernas upplevelser av ämnet idrott och hälsa i förhållande till 

specialidrottsämnets kunskapsmål 
I relation till specialidrottsämnet och dess kunskapsmål går det i studiens empiriska resultat 

att avläsa att ämnet idrott och hälsa upplevdes som ett ämne av underhållande karaktär med 

syftet att roa eleverna. Samtliga informanter upplevde även att ämnet saknade ett tydligt syfte. 

Därför blir det av intresse att diskutera varför ämnet idrott och hälsa i relation till 

specialidrotten inte upplevdes som ett kunskapsämne av informanterna. 

Enligt Skolverket (2011) är specialidrott ett ämne som möjliggör en utveckling av den 

idrottsliga förmågan mot elitnivå inom vald idrott. I likhet med resultatredovisning för 

rapporten Ämnet specialidrott i gymnasieskolan: en utvärdering av ämnet läsåret 2008/09, 

visar min studie att undervisningen i ämnet specialidrott domineras av praktisk 

färdighetsträning inom vald idrott. Detta framkom när samtliga informanter poängterar vikten 

av deras upplevelser av idrottsämnet i relation till specialidrottsämnets syfte och mål, där 

specialidrottsämnet sågs som det mer viktigare utav ämnena. Detta med tanke på att 

specialidrottslektionerna präglades utav bordtennisträning. 

Riksidrottsgymnasiers syfte och mål med sin verksamhet är inriktad mot att utveckla 

internationell elit (Riksidrottsförbundet 2015). Med utgångspunkt i Riksidrottsgymnasiers 

syfte och mål, kan en förklaring till att ämnet idrott och hälsa inte upplevdes som ett 

kunskapsämne av informanterna ligga i att det faktum att de läste vid ett 

riksidrottsgymnasium där prioriteringen låg på den egna idrotten. För att styrka denna 

tolkning kan ovanstående resonemang även ses utifrån det resultat som Ferry och Olofsson 

(2009) presenterar i deras utvärdering av specialidrottsämnet. Ferry och Olofsson tydliggör att 

målet om idrottslig utveckling för eleverna vid ett riksidrottsgymnasium var viktigare än både 

specialidrottsämnets studiemässiga mål men också studierna i allmänhet. Även Skolverkets 

syfte och mål med undervisningen i ämnet specialidrott är att ge eleverna förutsättningar att 

utveckla förmågan att utöva vald idrott på elitnivå (Skolverket 2011).   

Tidigare forskning om riksidrottsgymnasieelevers upplevelser av ämnet specialidrott visar i 

likhet med min undersökning att det viktigaste för eleverna var att utveckla sin idrottsliga 

kompetens samt att få idrotta under skoltid (Ferry & Olofsson 2009). Detta syns speciellt i det 

empiriska resultatet när Anna berättar kring sina upplevelser av ämnet idrott och hälsa och 

menar att uppfattningarna av idrottsämnet i förhållande till specialidrottsämnet inte sågs som 

lika hårt och seriöst. Detta eftersom syftet med specialidrottsämnet var att bli elitspelare på 

internationell nivå medan ämnet idrott och hälsa mer såg som ett ämne av underhållande 
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karaktär.  Till skillnad från Skolverkets syfte med ämnet idrott och hälsa som innebär att 

undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att 

planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga 

förmågan (Skolverket 2011). Intressant att diskutera blir varför informanterna inte nämnde 

Skolverkets uttalade syfte med ämnet idrott och hälsa. Förklaringen kan ligga i brist på 

kunskap kring skolans styrdokument för ämnet eller som informanterna själva uttryckte det, 

att de inte funderade på ämnets syfte under sin skoltid. 

Som tidigare framkommit lades det ingen större vikt vid ämnet idrott och hälsas syfte och mål 

utan informanterna poängterade istället betydelsen utav specialidrottsämnets kunskapsmål. I 

relation till Skolverkets (2011) styrdokument för ämnet specialidrott visar studiens 

undersökning att informanterna i samband med specialidrottsämnets teorilektioner upplevde 

att de saknade kunskaper kring kost- och träningslära. Eftersom dessa bitar är viktiga delar i 

en elitidrottares vardag var det förvånande att informanterna upplevde att de sakande dessa 

kunskaper under sin skoltid. Skolverket (2011) framhåller vikten av innebörden att utbilda sig 

till elitidrottare och poängterar betydelsen av att tillgodogöra sig de kunskaper som behövs för 

att framgångsrikt kunna hantera en elitidrottskarriär. Där det framskrivna syftet med 

specialidrott är att utöva vald idrott på elitnivå samt utveckla kunskaper om hur den egna 

kroppen fungerar i tränings- och tävlingssammanhang utifrån idrottspsykologiska, 

idrottsfysiologiska och näringsfysiologiska teorier (Skolverket 2011).  

Ämnet specialidrott är både teoretiskt och praktiskt och förutom själva idrottsutövandet får 

eleverna även kunskap om träning och vad som krävs för att öka prestationsförmågan 

(Riksidrottsförbundet 2015). I studiens undersökning framkom det att informanterna ansågs 

sig erhålla samma teoretiska kunskaper och om inte mer i ämnet idrott och hälsa än i 

specialidrottsämnet. Detta kan bero på att de personer som ansvarar för 

specialidrottsundervisningen oftast är tränare och inte lärare och därför inte besitter samma 

kunskaper kring de teoretiska delarna som en utbildad lärare i ämnet idrott och hälsa gör. En 

annan förklaring kan vara det som Ferry och Olofsson (2009) konstaterar i sin rapport, att 

lärare och tränare utgår utifrån olika riktlinjer. Lärarna utgår från kursplanen medan tränarna 

utgår från förbundets riktlinjer som innebär att underlätta kombinationen utbildning och 

elitidrott samt att förbereda eleverna inför en framtida kommande elitkarriär. Detta är även 

något som Blair och Capels (2011) belyser i sin studie där författarna fastslår att tränarna som 

saknar lärarutbildning har mindre förståelse och kunskap för läroplanen än lärarna med en 

lärarutbildning.  
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En i sammanhanget intressant fråga är varför den största delen av undervisningen i ämnet 

specialidrott lades på den praktiska färdighetsträningen. Detta med tanke på att det borde 

läggas mer vikt vid teoretisk kunskap såsom kost, med tanke på hur stor roll just kost spelar in 

i en elitidrottares karriär. Detta var även var något som informanterna underströk. Enligt Ferry 

och Olofsson (2009) förekommer de teoretiska inslagen mindre ofta i förhållande till den egna 

specialidrotten. En tolkning och förklaring till varför informanterna upplevde att de erhöll de 

teoretiska delarna i ämnet idrott och hälsa i stället för i specialidrottsämnet kan förklaras i 

Ferry och Olofsson (2009) resonemang ovan. Författarna menar att flera skolor har valt att 

behandla vissa teoretiska delar som ingår i specialidrottsämnet inom ramen för undervisning i 

ämnet idrott och hälsa. Följaktligen har skolorna frigjort mer tid för träning inom ramen för 

specialidrottskurserna. Detta kan på så sätt ligga till grund för informanternas uppfattningar 

och upplevelser kring undervisningens innehåll, där informanternas upplevelser är att 

innehållet i den egna specialidrotten präglas av teknik- och färdighetsträning menar 

författarna förstärks genom att skolorna har frigjort mer tid för träning inom ramen för 

specialidrottskurserna.  

Skolverket och Riksidrottsförbundets utvärdering Ämnet specialidrott i gymnasieskolan från 

2009 visade att eleverna upplevde att det dominerande kunskapsmålet inom 

specialidrottsämnet var att de skulle utvecklas till elitidrottare, vilket stämmer överens med 

informanternas upplevelser av specialidrottens syfte och innehåll.  

Således är det intressant att diskuterar varför ämnet idrott och hälsa i förhållande till ämnet 

specialidrott inte upplevdes som ett kunskapsämne av informanterna. En förklaring till detta 

kan ligga i att informanterna kände att de kunde relatera till detta kunskapsmål till skillnad 

från ämnet idrott och hälsa, där de inte upplevde något uttalat syfte med ämnet. Viktigt att ha i 

åtanke är att informanterna valt att läsa på ett riksidrottsgymnasium som innebär en 

elitsatsning på sin valda idrott. Att informanterna upplevde specialidrottsämnet som viktigare 

än ämnet idrott och hälsa kom därför inte som en överraskning. 

Studiens undersöknings visade att samtliga informanter upplevde specialidrottsämnets 

kunskapsmål som betydligt viktigare i förhållande till ämnet idrott och hälsa. Att resultatet 

yttrade sig på det viset kan inte ses som något förvånande med tanke på att 

specialidrottsämnet präglades utav bordtennisträning. Detta påvisar även Maria när hon 

berättade att hon anpassade skolan efter bordtennisen och inte tvärtom. Utifrån ovanstående 

resonemang kan informanternas upplevelser förklaras och framställas utifrån specialidrottens 
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måluppfyllelse, vilket enligt Ferry och Olofsson (2009) innebär att både elever och lärare är 

eniga i uppfattningen att de viktigaste kriterierna för ämnet specialidrott är elevernas praktiska 

färdigheter och inställning. 

Sammanfattningsvis dras slutsatserna att informanterna inte upplevde något tydligt syfte med 

ämnet idrott och hälsa i förhållande till specialidrottens kunskapsmål. Informanterna upplevde 

specialidrottsämnets kunskapsmål som betydligt viktigare i förhållande till ämnet idrott och 

hälsa. Det går att konstatera att informanterna fick samma teoretiska kunskaper i 

specialidrottsämnet som annars ingår i ämnet idrott och hälsa. Förvånansvärt var dock att 

informanterna upplevde, till skillnad från ämnet idrott och hälsas teorilektioner, att de i 

samband med specialidrottsämnets teorilektioner, saknade kunskaper kring kost- och 

träningslära. 

8.3 Elevernas upplevelser av ämnet idrott och hälsa i förhållande till sin 

elitsatsning 

Enligt Riksidrottsförbundet (2015) visar forskning att elever som läser vid 

riksidrottsgymnasier och tränar på elitnivå vill kunna satsa fullt ut på sin idrott men samtidigt 

kombinera elitsatsningen med studier. Föreliggande studie visar att det råder delade meningar 

mellan informanterna rörande ämnet idrott och hälsas relation till deras elitsatsning. 

Majoriteten av informanterna ansåg att det inte fanns någon koppling mellan ämnet idrott och 

hälsa och deras elitsatsning. Därför ansåg de att det inte fanns några kunskaper i ämnet idrott 

och hälsa som de upplevde som viktiga i relation till sin elitsatsning. Detta ligger i linje med 

Erikssons (2005) forskning som menar att elever som är fysiskt aktiva på fritiden anser att de 

lär sig mindre i skolans idrottsundervisning jämfört med de elever som inte är aktiva i någon 

form av fysisk aktivitet utanför skolan.   

På frågan kring vilka moment i ämnet idrott och hälsa som informanterna ansåg vara viktigast 

i relation till sin elitsatsning, menar hälften av informanterna att det fanns vissa fysiska 

moment i idrottsämnet såsom cirkelträning, bandy eller boxpass, som de upplevde kunde 

påverka deras elitsatsning. Londos (2010) visar i sin studie att syftet med undervisningen i 

idrott och hälsa är att göra eleverna så fysiskt aktiva som möjligt. Angående resonemanget om 

informanterna ansåg sig skulle behöva delta i idrottsundervisningen eller inte, visade resultat 

av min undersökning att lektionsinnehållet spelade en avgörande roll i förhållande till 

elitsatsningen. Det framkom att om det var allt för fysiska moment på lektionerna i ämnet 

idrott och hälsa som inte passade in i informanternas egen träningskalander, avstod de hellre 

från idrottslektionerna än att delta. Förklaringen till detta låg i att informanterna inte ansåg sig 
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kunna prestera under bordtennisträningarna om de haft alltför fysiska aktiviteter samma dag. 

Detta motiveras av Lisa då hon berättar att om det var moment på idrottslektionerna av mer 

fysisk karaktär, fick man ibland prioritera sin bordtennis framför skolan. 

Att lyckas med sina studier i skolan samtidigt som att försöka nå elitnivå nationellt och 

internationellt i sin idrott kan bli en svår kombination för elitidrottandeelever menar Elbe, 

Szymanski och Beckmann (2005). Författarna menar att elitidrottande elever kan uppleva 

höga stressnivåer i samband med övriga skolämnen. Detta understryks av Maria som menar 

att en alltför fysisk aktivitet på idrottslektionerna kunde störa bordtennisträningen och det 

träningsupplägg som man hade för tillfället, vilket ledde till att man hellre avstod från 

idrottslektionen för att vila upp sig inför kommande träning eller tävling. Detta stämmer även 

överens med Ferry och Olofsson (2009) resonemang om att målet om idrottslig utveckling för 

eleverna vid ett riksidrottsgymnasium var viktigare än de studiemässiga. 

Utifrån ett sociokulturellt synsätt på lärande menar Ferry, Meckbach och Larsson (2013) att 

varje undervisningssituation i idrottsämnet bygger på val av lektionsinnehåll av idrottslärarna, 

vilket i sin tur påverkar elevers socialisation och lärande. Att informanterna ibland inte ansåg 

sig behöva delta i undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv förklaras med att elever alltid gör sina val i ett sammanhang, där de blir påverkade 

av sin omgivning, lektionsinnehåll, samhällsfaktorer och mer specifikt i detta fall, sin 

bordtennisträning.        

Tidigare forskning visar att eleverna överlag var nöjda med lektionsinnehållet i 

idrottsundervisningen eftersom utbudet av aktiviteter var brett och innehöll ofta lag- och 

bollspelsaktiviteter (Rikard och Banville 2006). I likhet med min studie framkom det även att 

samtliga informanter deltog i idrottsundervisningen för att det var ett roligt ämne men också 

när de ansåg att det var något roligt moment. Majoriteten talar om bollspel som roliga 

moment i undervisningen och menar att det ibland var skönt att få vara aktiv i andra idrotter 

än bordtennis. Informanternas upplevelser kring ämnet idrottsämnet stämmer väl överens med 

resultaten från nationella utvärderingar av ämnet idrott och hälsa som Larsson & Redelius 

(2004) redogör för om i sin studie, där elever anser att det viktigaste med ämnet idrott och 

hälsa är att ha roligt.   

Enligt Eriksson och Stråhlman (1999) finns det en problematik kring relationen mellan 

elitidrott och studier. Detta kan ställas i relation till min undersökning kring informanternas 

upplevelser och uppfattningar, om att de inte ansåg sig behöva delta i undervisningen i ämnet 
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idrott och hälsa eftersom de upplevde att vissa moment av fysisk karaktär i idrottsämnet 

störde deras träningsupplägg och på så sätt deras elitsatsning.  

Intressant att se är att två av informanterna nämner kunskaperna kring kost- och träningslära 

som viktiga delar från lektionsinnehållet i ämnet idrott och hälsa som de anser sig haft nytta 

av i sin elitsatsning. Dock tydliggjorde samtliga informanter i stället vikten av 

specialidrottsämnet och dess roll i relation till sin elitsatsning. Detta kan då inte ses som något 

förvånande då specialidrottsämnet bestod av bordtennisträning.  

När det kommer till frågan om informanternas upplevelse av sin elitsatsning i förhållande till 

ämnet idrott och hälsa, blir det intressant att se att informanterna inställning till idrottsämnet 

inte påverkade deras betyg i ämnet. Det blev uppenbart att informanterna ansåg att de kunde 

komma och gå lite när de vill på idrottslektionerna men fortfarande få ett högt betyg. Tidigare 

forskning visar att det är elevernas idrottsliga färdigheter som bedömdes inom ämnet idrott 

och hälsa. 

Likt min studies resultat menar Londos (2010) och Evans (2004) att elever i ämnet idrott och 

hälsa upplever att de bedöms utifrån sina tävlingsidrottsliga kunskaper. I min studie visade det 

sig tydligt då informanterna upplevde att deras kunskaper och färdigheter inom specialidrotten 

låg till grund för ett bra betyg i ämnet idrott och hälsa.     

Ur ett internationellt perspektiv är ämnets kunskapsinnehåll omdiskuterat. Tidigare forskning 

visar att idrottsämnet i skolan tar för stort intryck av elitidrott i sin undervisning (Kirk 2004). 

Det empiriska resultatet i min studie visade att informanterna upplevde att ämnet präglades 

mycket utav bollsporter och fysiska aktiviteter likt föreningsidrotten. Enligt Skolverket (2011) 

ska ämnet idrott och hälsa i stället syfta till att utveckla färdigheter i och kunskaper om 

rörelseaktiviteter samt hur olika livsfaktorer påverkar människors hälsa. Därför beskriver inte 

ämnesplanen att någon specifik fysisk aktivitet eller idrott ska användas för att utveckla 

elevens förmågor. Siedentop (2001) menar att denna innehållsproblematik grundar sig på 

idrottens brist på en konkret relation till ett akademiskt ämne. Detta kan då ses som en 

förklaring till varför informanterna inte upplevde att de erhöll kunskaper som var viktiga i 

relation till sin elitsatsning.  

Till skillnad från ämnet idrott och hälsa menar dock Ferry och Olofsson (2009) att 

specialidrottsämnets syfte och mål stämmer överens med Riksidrottsförbundets riktlinjer för 

elitidrott. Detta är även något som informanterna påpekade.  Även Ferry, Meckbach och 
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Larsson (2013) menar att Idrottsrörelsen har i samband med förändringarna i det svenska 

välfärdssamhället, på så sätt tagit ett steg in i den svenska skolan och ansvarar för delar av 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

Sammanfattningsvis dras slutsatsen informanterna inte upplevde de praktiska färdigheterna 

som de erhållit i ämnet idrott och hälsa som viktiga, i relation till deras elitsatsning. 

Majoriteten av informanterna ansåg att det inte fanns några kunskaper i ämnet idrott och 

hälsa, som de ansåg var viktiga i förhållande till sin elitsatsning. Två informanter menar dock 

att kunskaperna kring kost- och träningslära har varit viktiga delar i idrottsämnet och som de 

har haft nytta av i sin elitsatsning. Utifrån informanternas upplevelser av sin elitsatsning i 

förhållande till ämnet idrott och hälsa går det att konstatera att, informanterna inställning till 

idrottsämnet inte påverkade deras betyg i ämnet. Det eftersom informanterna fick en tillåtelse 

av lärarna att komma och gå lite när de själva vill, utan att det påverkade deras betyg. 

Slutsatsen blir då att informanternas kunskaper och färdigheter inom specialidrotten låg till 

grund för ett bra betyg i ämnet idrott och hälsa.   

8.4 Informanternas praxisgemenskap 
Samtliga av studiens informanter har en gemensam syn på vad Riksidrottsgymnasiet med 

inriktning bordtennis ska syfta till. De är överens och står bakom Riksidrottsförbundets syfte 

med riksidrottsgymnasier som innebär en verksamhet med träning som inriktad mot att 

utveckla internationell elit (Riksidrottsförbundet 2015). Informanternas intresse och syfte med 

att läsa vid bordtennisgymnasiet ligger i att utvecklas och nå internationell elit. De har en 

delad repertoar och uppfattning kring hur både träningen och studierna ska planeras och 

bedrivas för att lyckas nå så långt som möjligt, därigenom är informanternas gemensamma 

mål i deras praxisgemenskap identifierat. Att det finns ett gemensamt mål och inriktning 

informanterna emellan menar Lave och Wenger (1991) blir en central aspekt av en 

praxisgemenskap. Vidare menar Lave och Wenger att det är i och kring denna gemensamma 

inriktning som kunskap ska utvecklas.  

Den sociala miljön och vad som i praktiken anses som väsentlig kunskap ligger till grund för 

vilken kunskap som framstå som angelägen att utveckla (Lave och Wenger 1991). Utifrån 

informanternas sätt att handla i relation till specialidrottsämnet syns det att informanterna 

värderar och planera sin verksamhet (bordtennisen) och handlar därefter, vilket kan ses i 

relation till resonemanget om informanternas uppfattningar om att de inte anser sig behöva 

delta i undervisningen i ämnet idrott och hälsa, om det störde specialidrottsundervisningen. 
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Utifrån informanternas upplevelser görs tolkningen att informanterna handlar utifrån 

Riksidrottsförbundets och den egna idrottens krav och inte utifrån skolans villkor. Utifrån 

informanternas redogörelser syns det att de utbildningsmässigt uppfyller 

tävlingsidrottensidrottens krav. Dock blir det intressant att se att villkoren från 

riksidrottsgymnasiet inte följs på motsvarande sätt. En förklaring till just detta kan ligga i att 

bordtennisgymnasiets praxisgemenskap inte har motsvarande relation till de normer och 

villkor som skolan fastställer. På så sätt speglar det informanternas praxisgemenskap och 

deras gemensamma normer, värden och föreställningar. Här tänker jag framförallt att det 

framkom att informanterna prioriterade specialidrottsämnet framför ämnet idrott och hälsa 

eftersom specialidrotten nästintill enbart präglades av bordtennisträning. Anmärkningsvärt 

kan tyckas är att bordtenniseleverna fick en typ av tillåtelse av idrottslärarna att göra det. En 

förklaring till detta kan vara att lärarna i ämnet idrott och hälsa ingår i samma 

praxisgemenskap som bordtenniseleverna och att det i denna gemenskap, så prioriteras den 

fysiska förmågan i bordtennisen över kunskaperna i ämnet idrott och hälsa.   

Hedberg (2014) diskuterar kring vad som händer när två institutioner möts. I relation till min 

studie inträffar det när elitidrotten möter skolan. I relation till mötet mellan elitidrotten och 

skolan blir det intressant att diskutera hur informanternas handlande kan förklaras utifrån 

skolan och idrottens villkor. Undersökningens resultat visade att problem kan uppstå när 

villkor både kommer från skolan och idrotten och som sedan ska sättas samman och omsätts i 

handling. Inom bordtennisgymnasiet möts skolan med elitidrotten som bygger på olika villkor 

och logiker. Resultatet av upplevelserna från studiens informanter visar att informanterna 

handlar helt enligt idrottens logik när de planerar och genomför sin verksamhet 

(bordtennisträningen). Problem kan uppstå om eleverna enbart prioriterar sin 

bordtennissatsning eftersom syftet riksidrottsgymnasiet med inräkning bordtennis är att 

kombinera skola med elitidrott. 

Utifrån studiens resultat gick det att tolka att bordtenniseleverna tillsammans utgjorde en 

social gemenskap och som över tid utvecklade en praktik. Denna gemensamma praktik 

tydliggjorde och kom till uttryck i informanternas gemensamma normer, språk och värden. 

Dessa värden, normer och kriterier uppfyllde därefter den praxisgemenskap som eleverna vid 

bordtennisgymnasiet utvecklade. 

Utifrån de normer och föreställningar som fanns i informanternas praxisgemenskap kan 

tolkningen och slutsatsen dras att bordtenniseleverna ansågs sig kunna komma och gå till 
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undervisningen i ämnet idrott och hälsa när de kände för det. Där den gemensamma normen 

var att de var bra på bordtennis och oavsett om de deltog i undervisningen i ämnet idrott och 

hälsa, fick de ändå ett högt betyg i ämnet. Informanternas praxisgemenskap syns tydligare och 

ger ett större uttryck i specialidrottsämnet än i ämnet idrott och hälsa. Detta eftersom 

praxisgemenskapen i ämnet specialidrott innebar att lärandet skedde tillsammans med andra i 

en praktisk verksamhet och i ett sammanhang i den lärandes dagliga liv (bordtennisen).  

Eftersom samtliga informanter belyser att vikten av att läsa vid ett riksidrottsgymnasium 

ligger i att utvecklas och nå internationell elit, gick det att utläsa i studiens empiriska resultat 

att samtliga elever hade en delad repertoar och uppfattning kring hur både träningen och 

studierna ska planeras och bedrivas. Informanternas handlande som utvecklas inom 

bordtennisgymnasiet kan därför beskrivas som en lokal praxisgemenskap. Detta eftersom att 

det finns ett gemensamt syfte med verksamheten och att dess praktik vilar på ett antal 

gemensamma värden.  

Eftersom elever bär på olika kunskaper och färdigheter när de är deltagare inom en 

praxisgemenskap menar Dysthe (2003) att elevernas lärande främjas. Detta går att koppla till 

frågan om informanternas elitsatsning. Att informanterna ibland inte ansågs sig behöva delta i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv förklaras 

med att de alltid gör sina val i ett sammanhang. I detta fall handlar det om vilket 

lektionsinnehåll som idrottsläraren har valt och beroende på detta innehåll, väljer eleverna att 

avstå från idrottslektionerna. Eleverna blir på så vis påverkade av idrottslärarens val av 

lektionsinnehåll.  

Utifrån informanternas upplevelser av ämnet idrott och hälsa i relation till specialidrottsämnet 

samt sin egen elitsatsning, tolkas normen för bordtenniseleverna att specialidrottsämnet är 

skolans viktigaste ämne eftersom det präglas av praktisk färdighetsträning. Denna slutsats och 

tolkning kan göras eftersom samtliga informanter har samma idrottsligabakgrund. Här blir 

alltså den gemensamma normen bordtennisen och de tankar, föreställningar och språk som de 

skapar i den gemensamma praxisgemenskapen. I förhållande till informanternas tränings och 

tävlingskalender (bordtennis) men även beroende på lektionsinnehållet i ämnet idrott och 

hälsa, blir den gemensamma normen för informanterna, att i relation och i beroende på sin 

elitsatsning inte delta i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

Utifrån de normer som utvecklats och ges uttryck för i bordtenniselevernas praxisgemenskap 

kan slutsatserna dras att informanterna inte upplevde Skolverkets syfte med ämnet idrott och 
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hälsa. Trots att det finns ett uttalat syfte med skolans idrottsundervisning, kan det ur ett 

sociokulturellt perspektiv tolkas som att syftet ändå kan upplevas annorlunda beroende på 

elevernas erfarenheter samt på det sociala sammanhanget. Eleverna vid ett 

bordtennisgymnasium utvecklar och skapar alltså en gemensam praxisgemenskap där vissa 

normer och värden kommer till uttryck i deras handlande i förhållande till bordtennisen, som 

det kanske inte hade gjort om de hade läst vid ett vanligt gymnasium, vilket visar sig när de 

sex intervjuade eleverna vid bordtennisgymnasiet inte ansåg sig behöva delta i undervisningen 

i ämnet idrott och hälsa då de elittränar i sin idrott både under och efter skoltid. 

8.5 Slutsatser 
Utifrån informanternas upplevelser och i likhet med tidigare forskning konstateras att ämnet 

idrott och hälsas syfte kan liknas vid föreningsidrottens syfte och innehåll, där 

föreningsidrotten står för att aktivera barn och ungdomar i olika fysiska aktiviteter medan 

Skolverkets (2011) uttalade syfte med ämnet idrott och hälsa är att utbilda barn och ungdomar 

i, om och genom fysisk aktivitet. Studiens resultat visade att informanterna upplevde att 

ämnet idrott och hälsa präglades mycket av bollspel, detta kan ses utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv som innebär att idrottsundervisningen formas efter samhällets normer och där 

idrotten till stor del liknar föreningsidrotten. 

Hur upplevde eleverna ämnet idrott och hälsa i förhållande till ämnets kunskapsmål? Samtliga 

informanter understryker att de inte upplevde något uttalat syfte med undervisningen i ämnet 

idrott och hälsa. Elevernas upplevelser stämde på så sätt inte överens med Skolverkets 

uttalande syfte och mål med ämnet idrott och hälsa. Slutsatsen blir därför att ämnet idrott och 

hälsa inte upplevdes som ett kunskapsämne.  

Hur upplevde eleverna ämnet idrott och hälsa i förhållande till specialidrottsämnet 

kunskapsmål? Största skillnaden låg i hur informanterna upplevde specialidrottsämnets 

kunskapsmål gentemot ämnet idrott och hälsa. Samtliga informanter belyser innebörden av att 

de läste vid ett Riksidrottsgymnasium med syfte om att bli elitidrottare, därför ansåg 

informanterna att ämnet idrott och hälsa sågs mer som ett ämne av underhållande karaktär 

med syfte om att roa eleverna än ett kunskapsämne. 

Hur upplevde eleverna ämnet idrott och hälsa i förhållande till sin elitsatsning? I relation till 

sin elitsatsning var det uppenbart att informanterna inte ansåg sig kunna använda de praktiska 

färdigheter som skall utvecklas i ämnet idrott och hälsa. Däremot hävdar två av informanterna 

att de teoretiska kunskaperna var viktiga delar i relation till deras elitsatsning. Utifrån 
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informanternas upplevelser, konstateras det att deras inställning till idrottsämnet inte 

påverkade deras betyg i ämnet. Informanterna fick därmed komma och gå till 

idrottslektionerna lite som de själva ville samtidigt som de erhöll ett högt betyg i ämnet idrott 

och hälsa. Slutsatsen i denna studie blir därmed att informanternas kunskaper och färdigheter 

inom specialidrotten låg till grund för ett bra betyg i ämnet idrott och hälsa.   

För att återkoppla till studiens syfte visar sammanfattningsvis undersökningens resultat att 

informanterna hade liknande upplevelser av ämnet idrott och hälsas syfte och innehåll i 

relation till ämnets kunskapsmål, specialidrottsämnets kunskapsmål, samt sin egen 

elitsatsning. Utifrån upplevelserna från studiens sex informanter blir studiens slutsats att 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa inte uppfattas bedrivas utifrån skolans styrdokument 

därför upplevdes inte ämnet som ett kunskapsämne.  

Utifrån det teoretiska perspektivet praxisgemenskap kan informanternas upplevelser och 

uppfattningar förklaras utifrån den sociala miljön och det sociala sammanhanget som 

informanterna befann sig i och där ett lärande skedde. Informanterna ingår och har på så sätt 

skapat en praxisgemenskap, som innehåller vissa värden, föreställningar och normer, som 

kom till uttryck i deras intervjusvar. Slutsatsen blir därför att bordtennisgymnasiet har formats 

av traditioner och vanor som i olika sammanhang har vuxit fram. De normer, värden och 

föreställningar som både kommer till uttryck men som även förknippas med 

riksidrottsgymnasiet med inriktning bordtennis, kan härledas till sociala sammanhang. Enligt 

Larsson och Redelius (2004)  kan ämnet idrott och hälsa ses som en omfattande idrottskultur 

där ämnet är mer än ett ämne som man har i skolan. Eleverna vid bordtennisgymnasiet 

utvecklar på så sätt värderingar, normer och föreställningar som sedan kommer till uttryck i 

deras handlade.  

Resultatet av denna studie överensstämmer med Hedberg (2014) slutsats om att det som 

idrotten reglerar är hur verksamheten (specialidrotten) ska organiseras, till skillnad från det 

som skolan reglerar som i högre grad gäller själva innehållet i verksamheten. Även Ferry och 

Olofsson (2009) redogör för en liknande slutsats när han tydliggör att ämnet specialidrott inte 

ses som en del av skolan utan snarare som en del av idrotten. 

8.6 Metoddiskussion 
I likhet med Bryman (2002) anser jag att den kvalitativa metoden, som används i denna 

studie, var den mest tillförlitliga för att få en förståelse för just dessa sex utvalda 

informanternas upplevelser och handlingar. Med hjälp av den kvalitativa metoden framkom 
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det vad informanterna hade för upplevelser av ämnet idrott och hälsa och vad som låg till 

grund för samt påverkade deras handlingar, inom det område som jag undersökte.  

Min empiri har hämtats från sex stycken intervjuer. Jag är medveten om att det vid fler antal 

intervjupersoner och om jag enbart valt att fokusera på elever som läst under samma läroplan, 

eventuellt hade kunnat få en än mer pålitlig bild av elevernas syn på ämnet idrott och hälsa. 

Om liknade undersökningar görs med andra informanter kan resultatet bli ett helt annat. Trots 

detta tror jag att om det görs en ny undersökning på bordtenniselever som läser på 

bordtennisgymnasiet, finns det en stor chans att resultatet kan hamna inom samma spektra, 

som jag belyser i min studie. Trots att jag enbart valt att intervjua sex personer till denna 

studie. Valet att använda mig av bekvämlighetsurval medförde att det är omöjligt att 

generalisera resultatet på resterade elever som har läst vid bordtennisgymnasiet. Dock var 

avsikten med studien att ge en ingående analys av svaren från informanterna och därigenom 

ge en fördjupad bild av deras syn på ämnet idrott och hälsa. 

Men med tanke på bristen på tillgängligheten på informanter som läst under nya läroplanen 

GY11 valdes även elever som läst under gamla läroplanen. Om jag fick göra om denna studie 

hade jag valt att enbart fokusera på elever som läser under nya läroplanen samt intervjua fler 

elever, för att få mer empiriskt material att arbeta med. När jag blickar tillbaka på 

intervjutillfällena kan jag vara kritisk till den första intervjun, som enbart varade i 10 minuter. 

Jag tror dock att detta berodde på mig som intervjuare eftersom jag inte var varm i kläderna 

som intervjuare. Något som blev betydligt bättre vid övriga intervjutillfällena. En pilotintervju 

hade kunnat genomföras för att undersöka om intervjufrågorna besvarade studiens syfte. 

I förhållande till den teoretiska utgångspunkten borde studiens intervjuguide som formulerats 

utifrån individ, i stället ha utgått och formulerats utefter det teoretiska perspektivet 

praxisgemenskap. Empirin kunde ibland vara svår att analysera utifrån det teoretiska 

perspektivet praxisgemenskap, vilket visade sig i analysen.  

För att få en djupare förståelse för hur det teoretiska perspektivet har bidragit i relation till 

forskningsfrågorna hade studiens syfte kunnat förtydligas i relation till praxisgemenskap. 

Även frågeställningarna hade kunnat genomsyras av teorin. Jag hade kunnat ställa frågan 

”Finns det någon gemensam kultur, erfarenheter eller jargong i idrott och hälsa för elever som 

studerat på bordtennisgymnasiet”? Studien hade kunnat utgå från någon annan teori för att 

bidra till en mer fördjupad förståelse av studiens resultat. Jag tror dock att om intervjuguiden 
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hade gjorts tydligare i relation till praxisgemenskaper hade analysen av empirin 

förhoppningsvis blivit bättre. 

8.7 Vidare forskning  
Eftersom denna studie fokuserar på elever som läst vid riksidrottsgymnasiet med inriktning 

bordtennis hade det varit intressant att med närliggande frågeställningar göra en jämförelse 

med elever som läser vid nationellt godkända utbildningar med inriktning bordtennis. Vidare 

skulle det vara intressant att jämföra upplevelserna av ämnet idrott och hälsa från elever som 

läser vid olika riksidrottsgymnasier med olika idrottsbakgrunder. 
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BILAGA 1 Informationsbrev 

Hej xx, 

Mitt namn är Sara Rask och jag är lärarstudent på Linnéuniversitet i Växjö. Jag är inne på min 

nionde termin i utbildningen och skriver för tillfället mitt självständiga arbete i ämnet idrott 

och hälsa. 

Syftet med studien är att utifrån upplevelser från elitidrottande elever som läst vid 

bordtennisgymnasiet, analysera och diskutera synen på ämnet idrott och hälsas syfte och 

innehåll. Intervjuerna med er kommer därför att bestå av frågor kring hur ni upplevde ämnet 

idrott och hälsa under er tid vid riksidrottsgymnasiet. Intervjun kommer att ta ungefär 20 

minuter. Jag hade blivit väldigt glad om ni hade kunnat tänka er att ställa upp för en intervju. 

Studien kommer att läggas ut på en avhandlingssida på internet där vem som helst kan ta del 

av den. Jag vill poängtera att det är frivilligt att delta och du har möjlighet att dra dig ur 

intervjun när som helst. Jag kommer att spela in samtalet men Du förblir anonym och 

inspelningen raderas så fort min uppsats är klar. 

Hälsningar 

Sara Rask 

Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2 Intervjuguide 

Intervjuerna kommer att ske i samtalsform och som stöd för att hålla samtalet kring mina 

frågeställningar kommer jag att förbereda ett antal frågor. Dessa frågor kommer inte att ställas 

i den ordning de är skrivna utan informantens svar styr samtalet och kan även leda till andra 

följdfrågor.  

Inledande bakgrundsfrågor 

Varför sökte du till bordtennisgymnasiet? 

Kan du beskriva vad ni gjorde på idrottslektionerna i skolan? Varför tror du att ni gjorde det? 

Kan du beskriva vad ni gjorde på specialidrottslektionerna i skolan? Varför tror du att ni 

gjorde det? 

Frågeställning 1: Hur upplevde eleverna ämnet idrott och hälsa i förhållande till ämnets 

kunskapsmål? 

När du själv gick i skolan, vad hade du för uppfattning om varför ämnet idrott och hälsa finns 

i skolan? Vad har du idag för uppfattning om varför ämnet idrott och hälsa finns i skolan? 

Vad tror du man ska lära sig i ämnet idrott å hälsa?  

Vad tycker du att man ska lära sig i ämnet idrott och hälsa? Skiljer sig din uppfattning idag 

kring vad man ska lära sig jämfört med när du själv gick i skolan? 

Kan du beskriva vad du tror är ämnet idrott och hälsas mål? Upplevde du att du genom 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa, kunde uppnå ämnets mål? Varför/ varför inte? 

Frågeställning 2: Hur upplevde eleverna ämnet idrott och hälsa i förhållande till 

specialidrottsämnet kunskapsmål?  

Utifrån egna erfarenheter av ämnet specialidrott med inriktning bordtennis, hur upplevde du 

under din skoltid ämnet idrott och hälsas syfte? Vad gjorde man på idrottslektionerna och 

varför gjorde man det?  

Utifrån egna erfarenheter av ämnet specialidrott med inriktning bordtennis, hur upplevde du 

under din skoltid ämnet idrott och hälsas lektionsinnehåll? Vad gjorde man idrottslektionerna 

och varför gjorde man det? 



 

När du själv gick i skolan, upplevde du något av ämnena (idrott och hälsa och specialidrott) 

viktigare än det andra? Varför/varför inte? 

När du själv gick i skolan, vilken/vilka kunskaper i ämnet idrott och hälsa upplevde du som 

viktigast i relation till specialidrottsämnet? Hur ser din uppfattning ut idag?   

Frågeställning 3: Hur upplevde eleverna ämnet idrott och hälsa i förhållande till sin 

elitsatsning? 

När du själv gick i skolan, vilken/vilka kunskaper och moment i ämnet idrott och hälsa tyckte 

du var viktigast för dig i din elitsatsning under din tid på riksidrottsgymnasiet? 

Vilken/Vilka kunskaper och moment i ämnet idrott och hälsa tycker du idag har varit viktigast 

för dig i din nuvarande elitsatsning? 

När du själv gick i skolan, vilken/vilka kunskaper och moment i ämnet idrott och hälsa 

upplevde du som mindre viktiga i relation till din egen elitsatsning?  

Vilken/vilka kunskaper och moment i ämnet idrott och hälsa upplever du idag som viktiga i 

relation till din egen elitsatsning? 

Slutsats 

Vad använde du ämnet idrott och hälsa till? Uppfyllde ämnet syftet eller hade du ämnet till 

något annat?  

Kunde du använda ämnet idrott och hälsa för din elitsatsning? På vilket sätt använde du ämnet 

idrott och hälsa för din elitsatsning? 


