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Sammanfattning 

Nyckelord: elever, fotboll, hälsa, motivation, utveckling 

Bakgrund: Mer eller mindre idrott i skolan är en stor debatt som delar Sverige. Studier visar 

på att daglig fysisk aktivitet under skoltid förbättrar betygen hos eleverna samt att trivseln 

ökar. Vad händer om det blir för mycket idrott? Bra? Dåligt? 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka elevers upplevda hälsa, motivation och utveckling 

under tiden på ett NIU-gymnasium. Hur påverkar mängden träning skolan, idrotten och 

fritiden? 

Metod: Metoden som har valts i denna studie är en kvalitativ ansats där fem semistrukturerade 

fokusgruppintervjuer utfördes, samt en semistrukturerad intervju. Elva flickor och elva pojkar 

deltog i studien från årkurs ett och årskurs på tre olika NIU-fotbollsgymnasier.  

Resultat: Resultatet visade att mängden träning som blev i början av tiden på NIU-fotboll var 

ovan för många. De blev ofta sjuka/skadade i början av gymnasietiden. Eleverna prioriterade i 

de flesta fall fotbollen före skolan. Eleverna var överrens om att alla hade utvecklats och ett 

större fotbollsmässigt register, många hade även fått en annan bild av fotbollen. 

Diskussion: Under elevers första tid på NIU borde lärarna/tränarna prioritera föreläsningar om 

kost och återhämtning istället för tre träningspass i veckan på skoltid. Öka träningsmängden 

successivt och låt eleverna komma in i gymnasieskolans värld. Borde allt detta flyttas upp på 

akademisk nivå istället (universitet/högskola)? 



. 

Abstract 

Keywords: development, football, health, motivation, students 

More or less sport in schools is a big debate that divides Sweden. Studies show that daily 

physical activity during school hours improves the grades of the students and also increase 

satisfaction of the students’. What happens if there is too much sport? Good? Bad?  

The purpose of the study is to examine students' perceived health, motivation and 

development over time of the NIU football. How the amount of training does affects school, 

sport and leisure time?  

The method that was chosen in this study is a qualitative approach where five semi-structured 

focus group interviews were conducted, and one semi-structured interview. Eleven girls and 

eleven boys participated in the study from grade one and grade three on three different 

nationally approved sports programs in upper secondary school (NIU). 

The results showed that the amount of training that became in the beginning of the time of the 

NIU-football was above many. They often became sick / injured early in upper secondary 

school. Students’ priority in most cases football before school. Students were agreed that all 

had been developed and a major in terms of football records, many had also received another 

image of football. 

During the students' first time at NIU teachers / coaches should prioritize lectures on nutrition 

and recovery instead of three sessions a week during school hours. Increase the amount of 

exercise gradually and let the students enter secondary school world. Should all this be moved 

up to the academic level instead (university / college)?  
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1. Inledning 
Idén till detta examensarbete väcktes via min karriär som fotbollstränare. Flera spelare i mitt 

nuvarande lag går på ett Nationellt Certifierad Idrottsutbildning [NIU]-gymnasium. Spelarna 

har upp till tre träningar i veckan på skoltid och sedan träningar på kvällar med klubblaget. 

Genom detta väcktes idén om vad det är som motiverar eleverna att träna så mycket fotboll 

som de gör. Hur ser det ut för elever i årskurs tre? Vad är det som motiverar eleverna till att 

fortsätta med fotbollen? Betygen som de måste ha? Eller glädjen till fotbollen? Har 

motivationen till fotbollen förändrats något under gymnasietiden? Har motivationen till 

fotbollen förändrats något från förr för elever som för närvarande går i årskurs ett?  

Frågorna är många och min förhoppning är att få svar på dessa frågor i examensarbete. 

1.1 Bakgrund 

Idrott i skolan har alltid varit ett hett ämne. Ska det vara mer timmar idrott i skolan eller 

mindre timmar idrott? Frågan delar många.  

I Malmö ökade behörigheten till gymnasiet med åtta procent för flickorna och tretton procent 

för pojkarna då de genomförde ett projekt som kallades Bunkefloprojektet. Bunkefloprojektet 

gick ut på att eleverna hade daglig fysisk aktivitet på schemat. Förutom bättre betyg så märkte 

de projektansvariga att trivseln bland eleverna blev bättre, det blev mindre konflikter i skolan 

och att skelettet hos eleverna blev starkare. Resultatet har bland annat fått Sveriges avgående 

förbundskapten i fotboll Erik Hamrén att kräva mer idrott i skolan (Kågström m.fl., 2013). 

1.1.1 Skillnaden mellan NIU och RIG 

Under gymnasietiden kan elever välja att utöva en specialidrott under sin gymnasietid. I 

Sverige har elever som vill satsa på en specialidrott chansen att gå på ett NIU. NIU har en 

tydlig elitidrottskaraktär där eleverna kan läsa 700 poäng specialidrott under sin gymnasietid 

(Skolverket, 2014). Det finns även något som kallas för RIG-gymnasium 

(Riksidrottsgymnasium) detta är till för elever satsar mot internationell nivå i sin idrott 

(Svenskidrott, 2015). Den största skillnaden mellan ett RIG och ett NIU är att RIG har 

riksrekrytering medan NIU har regional/lokal rekrytering. Under RIG-tiden så ansvarar skolan 

för elevens idrottsutveckling, utöver att skolan ansvarar för elevens idrottsliga utveckling så 

ansvarar även ett RIG-gymnasium för elevens boende och skolgång. Vid ett NIU-gymnasium 

så har skolan oftast samarbete med lokala elitföreningar och dess tränare (Svenskidrott, 2015).  
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1.1.2 Krav på skolan och eleven 

Skolor som vill bli NIU-gymnasium måste bli certifierat av de olika specialidrottsförbunden 

(SF) som är framtagna av Riksidrottsförbundet (RF) sedan kan varje specialförbund ha 

specifika certifieringskrav. När skolan uppfyller kraven så får de starta ett NIU.  Svenska 

fotbollsförbundets specifika certifieringskrav är att träningarna skall förläggas på 

förmiddagarna mellan 08:00 – 12:00 tre gånger i veckan, det skall även finnas en 

konstgräsplan som är minst 105x65m och tillgång till fys- och rehabiliteringslokaler. Tränarna 

ska minst ha läst tränarutbildning Diplom Advance-Steg 3 (Svenska Fotbollsförbundet, 2015). 

Antagningsprocessen för elever som söker sig till NIU-gymnasium sker genom att de 

ansvariga ser till elevens tidigare idrottsprestationer, de utför även individuella fystester och 

intervjuer för att bedöma vilka som är bäst lämpade (Utbildningsdepartementet, 2015).  

1.1.3 Specialidrottens syfte 

Enligt GY11 är specialidrotten i skolan till för elever som vill kunna utöva sin idrott mot 

elitnivå. Eleverna ska få förståelse för hur kroppen fungerar i tränings-/tävlingssammanhang. 

Elever ska även få kunskap i hur denne förebygger ohälsa och skador genom att planera sin 

egen träning. Andra faktorer som eleverna ska få förståelse inom är idrottens organisation, 

ledarskap och träningsupplägg mot bättre prestation (Skolverket, 2016) 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Tidigare forskning 

I Ferrys och Olofssons rapport (2009) kommer det fram att många elever inte når upp till de 

kriterier som krävs för att bli godkända. Det råder även skilda meningar mellan eleverna och 

lärarna. Eleverna själva säger att de inte lär sig så mycket medan lärarna säger att eleverna lär 

sig mycket under gymnasietiden. Båda är dock överens om att de praktiska färdigheterna är 

viktigast.  

Stambulova, Engström, Franck och Linnér  (2013) visar att elevers motivation till idrott och 

studier var hög i början av studietiden på ett RIG-gymnasium men att motivationen sjönk 

ganska snabb då de hade svårt att kombinera studier och idrott.  

2.1.2 Specialidrott i skolan 

Svenska idrottsgymnasier har under den tid som verksamheten funnits fått fram flera 

etablerade idrottsstjärnor. Idrottare som har gått via ett idrottsgymnasium är bland annat: 

Magdalena Forsberg, Peter Forsberg och Thomas Wassberg( Eriksson, 2007). Eriksson 

nämner även att det är väldigt svårt att veta vilka ungdomar i 15-16 års ålder som kommer bli 

landslagstjärnor i framtiden.  

Ferry och Olofsson (2011) menar på att specialidrotten har blivit mer och mer elitinriktad, där 

de som rekryterar ser mer på kön och födelsemånad än elevens intresse och motivation till 

idrotten. Detta gör att färre elever kommer att kunna läsa ämnet specialidrott på gymnasiet. 

Att locka med specialidrott på just sin gymnasieskola har gjort att elever oftare väljer ett 

sådant gymnasium istället för en vanlig gymnasieskola utan idrottsinriktning. Enligt Ferry och 

Olofsson (2011) presterar elever som har specialidrott bättre i de olika kärnämnena jämfört 

med elever som inte har specialidrott. De visade även upp ett högre poängsnitt (betyg) jämfört 

med andra elever. 

Skillnaden mellan träning på skoltid och i klubblagsfotbollen är att träningen i skolan är 

obligatorisk. Skolans träningar fokuserar mer på individens utveckling jämfört med 

klubblaget där fokus ligger mer på lagets utveckling (Eliasson, Ferry & Olofsson, 2012). 

I en studie gjord av Christensen och Sörensen (2009) på 25 danska ”semi-professionella” 

pojkar i åldern 16-19 visade det sig att pojkarna prioriterade fotbollen och att skolan kom i 

andra hand. Eleverna kände att de blev stressade av att både ge 100 % i skolan och i fotbollen. 

Dock förstod eleverna att det var viktigt att avsluta skolan med minst godkänt i varje ämne för 
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att kunna söka studier på akademisk nivå ifall fotbollskarriären skulle gå i kras. Christensen 

och Sörensen (2009) menar även på att det flexibla utbildningsystemet som finns i Danmark 

inte utnyttjas till fullo av alla idrottare. Det flexibla utbildningssystemet innebär att de 

talangfulla idrottarna kan förlänga sin grundskolegång. Talangerna som har valt att förlänga 

sin grundskoleutbildning upplevde mindre stress och press på skolan.  

Brettschneider (1999) talar om att vägen mellan att lyckas och misslyckas med 

skolan/fotbollen är väldigt smal. Brettschneider menar att det måste finnas resurser för 

talangfulla ungdomar för att ungdomarna ska nå ut med sin fulla potential i både skolan och  

idrotten.  Artikeln av Baron-Thiene och Alfermann (2015)  visar att de elever som har valt att 

sluta med sin idrott kom främst från de individuella idrotterna. De som slutade med sin idrott 

påpekade att de tyckte det var jobbigt fysisk (skador etc.). Andra orsaker som påverkade var 

motivationen och viljan som var skillnaden mellan att fortsätta eller sluta. Baron-Thiene och 

Alfermann (2015) nämner även att skolorna borde satsa mer på de psykologiska egenskaperna 

än de fysiologiska för att få elever att stanna kvar i idrotten.  
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3. Teoretisk bakgrund 
Under denna del kommer de tre centrala begreppen motivation, hälsa och talangutveckling att 

redovisas. De teoretiska utgångspunkterna som kommer behandlas i denna studie är 

självbestämmande teorin och KASAM. Dessa två teoretiska utgångspunkter finner ni under 

avsnitten motivation respektive hälsa. 

3.1 Motivation 

För att hög motivation ska uppnås så  behövs det ett mål eller en riktning. Motivationsklimat 

är något som oftast råder i en grupp av människor, till exempel kan det vara i ett fotbollslag 

där de har bestämt ett mål för säsongen som de blir motiverade av att lyckas med. En viktig 

faktor när det kommer till att påverka motivationsklimatet är att coachen kan urskilja vilken 

sorts grupp  denne har att jobba med. Belöningen vid resultatorienterade mål brukar oftast 

handla om segrar. Vid uteblivna framgångar i ett resultatorienterat klimat så händer det ofta att 

deltagaren slutar eller trappar ner med sin aktivitet och tvärtom vid framgångar. 

Processinriktat motivationsklimat syftar till att deltagarna ska känna sig mer stärkta i sin 

idrottsliga förmåga på lång sikt. Tanken är att ett sådant klimat ska få deltagarna primärt 

uppleva mindre stress och sekundärt idrottslig utveckling. Som coach i ett processinriktat 

klimat är det viktigt att visa att fel och misstag är en del av lärandet och utvecklingen 

(Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009).  

3.1.1 Självbestämmandeteorin 

Självbestämmandeteorin (se figur 1) utgår från två olika sorters motivation, inre- och yttre 

motivation (Deci & Ryan, 2000). Den inre motivationen utgår ifrån att göra något som 

personer tycker är roligt vilket ger en inre tillfredställelse. Den yttre motivationen utgår från 

att idrottaren får något sorts utbyte från dess omgivning som belöning för prestationen. Deci 

& Ryan (2000) menar även på att den inre motivationen bidrar till mer kreativitet kontra den 

yttre motivationen. Enligt Hagger och Chatzisarantis (2007) beror detta främst på att den inre 

motivationen genererar större glädje till aktiviteten och en mer inspirerande läromiljö än den 

yttre motivationen. 

Deci och Ryan (2000) nämner även ett tredje begrepp inom självbestämmandeteorin och det är 

amotivation. Amotivation innebär att det inte finns någon form av motivation till aktiviteten i 

sig. 

 

                                     Typ av motivation                Beteende   
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Amotivation:  Ingen yttre eller inre motivation                  Ej självbestämt 

 

Yttre motivation: Idrottaren drivs av yttre belöning/bestraffning 

  Deltagandet är kopplat till inre belöningar och 

  bestraffningar. 

  Deltagandet är självbestämt men aktiviteten i  

sig är inte kul. 

 

Inre motivation: Deltagandet är självbestämt och inspireras av 

  glädje till aktiviteten i sig                    Självbestämt 

Figur 1. Deci och Ryans (2000) självbestämmandeteori. 

 

Haggers och Chatzisarantis (2007) nämner att elitidrottare har höga nivåer av både inre 

motivation och yttre motivation. Detta beror på att de under en längre tid har tävlat och 

anpassat sig till tävlingssammanhang (yttre). De ser även en utvecklingspotential hos sig 

själva som gör att de ser en glädje till idrotten. Men de visar även på att för mycket yttre 

motivation kan leda till utbrändhet och amotivation. 

3.2 Hälsa 

3.2.1 KASAM 

Uttrycket känsla av sammanhang (KASAM) kommer ursprungligen från Aaron Antonovsky. 

Han delade in KASAM i tre olika delkomponenter: meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet. Meningsfullhet innebär att människan ska kunna motivera sig till meningsfulla 

saker under en längre tid, begriplighet innebär att alla förstår vad som krävs och vilka 

förväntningar det innebär. Den tredje och sista komponenten hanterbarhet är att människan 

skall kunna hantera de krav och förväntningar utan att kraven/förväntningarna blir för 

låga/höga. ”Klaffar” dessa tre komponenter kommer motivationen öka hos personen i fråga. 

Det som Antonovsky påpekar mest är att människan hittar en balans i sitt liv mellan arbete 

och fritid, ansträngning och återhämtning för att ge bättre förutsättningar för en bättre hälsa 

(Hassmén & Hassmén. 2010) 

3.2.2 Stress 

Människor är biologisk programmerade för flykt när vi upplever något som hotfullt och fara 

för livet. Under evolutionen har instinkten av flykt blivit en reaktion även i situationer då 

människan inte alls är utsatt för livsfara utan snarare befinner sig i en situation som upplevs 

obekväm eller orolig. Denna obefogade flyktreaktion är det som vi idag kallar för stress. 

Stressen hjälper föga, utan snarare stjälper nutidsmänniskan (Währborg, 2009). Under det 

senaste decenniet har den svenska ohälsan ändrats från att ha dominerats av fysiologiska 
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sjukdomar till att övergå i fler psykiska besvär. Inom psykiska besvär ingår depression, 

trötthet, ångest, stress och utbrändhet. Den största anledningen till sjukskrivningar idag är de 

som är stressrelaterade (Währborg, 2009). 

Währborg (2009) nämner att stress hos barn uppkommer bland annat av att läxläsningen eller 

att fritidsaktiviteterna inte hinns med. Sömn är en faktor som kan minska risken för stress men 

även öka risken. Risken för stress uppkommer när sömnen inte är tillräckligt bra. Bra sömn 

kan vara en faktor som motverkar risken för stress. 

3.2.3 Överträning 

Överträningssymtom delas in i tre olika sorters faser. I den första fasen börjar utövaren att 

prestera sämre under tävlingar/träningar och hamnar i en formsvacka. För att komma ur 

formsvackan så tränar utövaren än mer och tror på detta sätt att formsvackan ska försvinna. 

När utövaren inte kommer ur sin formsvacka börjar en mental stress att infinna sig och 

utövaren ökar träningsbelastningen än mer. Tillslut kommer denna hets till en punkt som 

övergår i utbrändhet. Utbrändhet påverkar idrottaren mycket negativt och oftast brukar 

idrottaren dra sig undan från idrotten i fråga men även andra konsekvenser som exempelvis 

sämre självbild. Utbrändhet orsakas oftast av känslomässig och fysisk utmattning, att 

idrottaren tappar motivation för idrotten, brist på återhämtning efter prestation (Apitzsch, 

1996). 

De främsta orsakerna till överträning är bland annat ensidig träning som blir tråkig i längden 

och för mycket träning. Andra orsaker beskrivs vara stor press och stress från omgivningen 

och utövaren själv samt för lite sömn och vila (Apitzsch, 1996).  

3.3 Talangutveckling 

Sociala, fysiska och mentala färdigheter är tre viktiga begrepp som behövs för att få fram 

talanger. Som tränare är det viktigt att se adepten som en människa och inte en ”robot”. 

Tränaren ska stötta sin adept och inte styra adeptens personliga utveckling (SISU, 2006). 

I Orosz och Mezo (2015) rapport så har de undersökt att mer långsiktiga mål och mer tänk på 

de psykologiska attributen utvecklar talangen. Sedan skriver de att de tidiga framgångarna bör 

skippas i förmån för de psykologiska egenskaperna. Li, Wang och Pyun (2014) visar på att 

man utvecklas i olika takt och att ge de som utvecklas sent mer möjligheter att utvecklas och 

göra misstag som de kommer lära sig av. De uppmanar även de som sitter högt upp i olika 

föreningar och institutioner att uppmana till långsiktig utveckling. Att satsa på långsiktig 

utveckling av idrottare och sätta upp mål tillsammans med sina adepter är en viktig del i 
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talangutvecklingen. Som coach är det även viktigt att ha regelbundna samtal med sina adepter 

för att kunna ge feedback till dem. Att utbilda tränarna/coacherna i självbestämmande teorin 

är även viktigt för adeptens välbefinnande (Ivarsson m.fl., 2015). 
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4. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är beskriva och analysera hur undervisning i specialidrott i 

gymnasieskolan påverkar elevers idrottsmotivation samt upplevda livssituation. Till detta har 

jag även tagit fram några frågeställningar som ska behandlas i denna studie:  

- Hur förändras elevers motivation från årskurs ett till årskurs tre 

- Hur upplever eleverna att träningen påverkar deras livssituation   

- Hur upplever eleverna den idrottsliga utvecklingen  under tiden på NIU-fotboll 
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5. Metod 

5.1 Design 

Detta arbete har utgått från en kvalitativ ansats. Detta har valts då syftet var att undersöka hur 

eleverna upplever sin livssituation i en kontext av att studera på NIU-gymnasium. Den 

kvalitativa ansatsen bidrar även med mer beskrivande data och mer öppna svar än vid 

kvantitativ ansats (Hassmén & Hassmén, 2008). Själva studien har utgått från en 

hermeneutisks synsätt och den hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska spiralen är en 

tolkningsprocess som utgår från forskarens förståelse av ämnet för att sedan bindas ihop till 

en helhet utifrån den kunskap och tolkning som forskaren gör under studiens gång (Hassmén 

& Hassmén, 2008). 

 Den insamlingsmetod som valdes för denna studie var semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer och en semistrukturerad enskild intervju. Fokusgruppsintervjuer 

innebär att forskaren intervjuar respondenterna i grupp och inte individuellt. Med hjälp av 

intervjuer så brukar respondenterna ge mer uttömmande och rika svar som oftast kommer 

utifrån respondenternas känslor och tankar (Hassmén & Hassmén, 2008).  

5.2 Urval 

Urvalet i denna undersökning var elever från tre olika NIU-fotbollsgymnasium i mellersta 

Svealand där eleverna gick mellan tre och fyra år på gymnasiet.  Fördelningen mellan män 

och kvinnor var lika elva män och elva kvinnor. Tanken med urvalet var att få bilden av 

elevers upplevelser av NIU-fotboll under hela skoltiden (årskurs tre/fyra) och elevers första 

intryck av NIU-fotboll (årkurs ett). Att det skulle vara lika många män som kvinnor var inget 

krav utan det blev slumpmässigt. Urvalet av elever gjordes av författaren i samråd med de 

ansvariga kontaktpersonerna från de olika gymnasierna, ett sådant urval kallas för 

bekvämlighets-/tillgänglighetsurval (Hassmén & Hassmén, 2008). 

5.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden är som ett manus för personen som ska intervjua. Med hjälp av en 

intervjuguide kan intervjuaren välja hur strukturerad intervjun ska vara och hur mycket 

respondenternas svar ska uppföljas. Genom ha underfrågor till varje huvudfråga kan 

intervjuaren få fylligare svar från respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2009).   
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Intervjuguiden omformulerades flera gånger under konstruktionens gång för att inget skulle 

missuppfattas från elevernas håll. Det gjordes två stycken testintervjuer för att jag som 

intervjuare kulle känna mig bekväm med att intervjua. 

Studiens intervjuguide är utformad efter tre olika teman (se bilaga 1). De teman som användes 

i intervjuguiden var hälsa, motivation och utveckling.  Tema A handlade om hur elever 

upplever mängden träning och hur den påverkar elevens hälsa med diverse underfrågor, men 

även hur eleven upplever kombinationen specialidrott och skola. Tema B handlade om hur 

eleverna upplever sin motivation till specialidrott och skola. Tema B tog även upp hur 

motivationen har förändrats från starten på gymnasiet till dagens läge när det gäller 

specialidrotten. Temat tog även upp hur mängden träning påverkade elevens motivation till 

skolan och fritiden. Tema C handlade mer om hur eleverna upplevde sin utveckling inom 

specialidrotten och inom vilka områden de utvecklades. Tema C tog även upp målet med 

tiden på NIU-fotboll och vad eleverna skulle vilja ändra för att det skulle passa dem. Andra 

frågor som behandlades under tema C var hur samarbetet mellan tränare på skolan och 

fritiden fungerar. Det ställdes även en fråga om eleverna kunde tänka sig att gå ett extra år på 

NIU-fotboll. 

5.4 Genomförande 

För genomförandet av denna studie användes  fem fokusgruppintervjuer och en enskild 

intervju. Genomförandet av dessa fokusgruppsintervjuer gjordes på flera olika orter. Ett 

missivbrev skickades ut till de ansvariga kontaktpersonerna om syftet med detta 

examensarbete och även lite praktiskt information. Innan intervjuerna sattes igång så 

berättade jag för eleverna om syftet med examensarbetet och även de fyra etiska huvudkraven 

så att de kunde känna sig komfortabla. Jag uppmanade dem till lugn och att de inte behövde 

stressa fram svaren. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon.  

Platser för de olika intervjuerna varierade en del gjordes på skolan (klassrum etc.) andra på 

plats på de olika träningsanläggningar som de tränade på. Tiden för intervjuerna varierade 

från 25 till 40 minuter.  

Störningsmoment som kan dokumenteras var att det smällde i dörrar under en av intervjuerna 

och att en lärare var tvungen att prata med vissa av eleverna under några få minuter. Dock var 

det inga större problem utan intervjuerna kunde fortsätta. Som tidigare nämnt utfördes en 

enskild intervju då det  bara var en av eleverna som dök upp på uttalad tid och plats.  
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5.5 Databearbetning 

Databearbetningen har gjorts med hjälp av transkribering. All analysering/bearbetning av 

datamaterialet har gjorts med hjälp av kodning där resultaten från intervjuerna har ”skalats 

av”. Avskalningen genomförs för att sedan kunna tolka de olika meningarna med samband 

och olikheter. Detta arbetssätt kallas för analytisk induktion (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Denna metod valdes för att på ett enkelt och smidigt sätt hitta samband och olikheter bland 

respondenterna. 

Inga bortfall har gjorts i denna studie utan allt material kunde bearbetas. 

5.6 Reabilitet och Validitet  

Reabiliteten används oftast inom den kvantitativa forskningen men kan även användas inom 

kvalitativ forskning. Inom kvalitativ forskning brukar ord som pålitlighet, tillförlitlighet och 

upprepbarhet användas istället för reabilitet. Upprepbarhet och pålitlighet är de centrala 

begreppen inom kvalitativ forskning (Hassmén & Hassmén, 2008). Utifrån studiens syfte så 

är reabiliteten hög. Detta på grund av att all datainsamling kunde transkriberas och användas 

utifrån studiens syfte. 

Validitet handlar om att kunna granska i vilken mån forskaren har undersökt det som var tänkt 

med studien. Inom den hermeneutiska forskningen så handlar validitet om att kunna tolka 

saker på ett rimligt sätt i tolkningsprocessen (Hassmén & Hassmén, 2008).  Frågorna som 

ställdes till eleverna var relevanta på vis att de svarade mot studiens syfte, därav ansågs 

validiteten hög.   

5.7 Etiskt förhållningssätt  

Undersökningen förhöll sig till de fyra huvudkraven inom etiska principer. De fyra 

huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att man ska 

informera om vad undersökningen handlar om och var och när rapporten kommer att 

publiceras. Det ska även framgå att deltagandet i undersökningen är frivillig och man kan 

avbryta undersökningen när man vill. Samtyckeskravet innebär att deltagandet i en 

undersökning ska vara frivillig och att deltagaren har rätt att avbryta undersökningen när 

denne vill utan att forskaren frågar varför deltagaren har valt att avbryta. I samtyckeskravet 

ingår även att deltagare under 15 år måste ha godkännande i form av underskrift från 

respektive vårdnadshavare om eventuellt deltagande i undersökning. Nyttjandekravet innebär 

att den insamlade data från undersökningen enbart ska behandlas till forskningens ändamål 
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och ej föras vidare till andra intressenter. Det fjärde och sista huvudkravet är 

konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som deltagarna i 

undersökningen har lämnats ut skall behandlas konfidentiellt i rapporten så att inte ”läsare” 

skall kunna identifiera personer som har varit med i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). 
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6. Resultat 

Resultatet i denna studie omfattar det intervjumaterial som samlades in från de fem olika 

fokusgruppsintervjuerna och den enskilda intervjun. Resultatet kommer att redovisas genom 

de tre olika teman som valdes i intervjuguiden hälsa, motivation och utveckling.  

6.1 Hälsa 

Det som tydligt genomsyrar svaren om hur mängden träning påverkar skolgången är att 

många anser att de blir mycket piggare av skolträningarna på morgonen, detta gör att de 

orkade vara fokuserade resten av skoldagen. En av pojkarna nämner:  

 Det är bra att det är på morgonen, påverkar att man kommer igång och man sitter inte och är trött 

på matten på måndag morgon så det är bra med träning på morgonen. 

Om det var positiva tongångar när det gäller morgonträningarna så var det inte lika positivt 

när det kom till prioriteringarna. Många av eleverna upplevde trötthet efter skolan och 

prioriterade sömn innan träningarna istället för studierna en av grupperna diskuterar detta: 

Jag prioriterar träningen mycket mer än skolan. Jag har lagt väldigt många timmar på skolan i ettan 

och tvåan när man hade som mest så kanske jag la 13 timmar på skolan.  

Jag prioriterar träningen och inte missat många i mitt liv. 

 Jag är inne på samma linje som dig att jag prioriterar träningen och sover istället för att plugga. 

Skolan får komma i kläm. 

Mer än hälften av de intervjuade eleverna bor inte hemma utan har fått flyttat för att kunna gå 

NIU-fotboll. Detta gör att eleverna även måste hinna med att tvätta, diska och laga mat utöver 

skolan och fotbollsträningen medans de som bor hemma inte har några problem att hinna med 

både och. 

Det är väl bra?  

Det säger du som bor hemma. Vi som bor ensamma ska ju laga mat och tvätta efter träningarna då 

är man ganska sugen på att lägga sig i soffan efteråt. Om man ska tänka på kost och vila så hamnar 

skolan i kläm, i övrigt tycker jag att skolan och lärarna tar väldigt bra hänsyn i alla fall på den här 

skolan med tider och schema och allt. 

Den stora utmaningen som flera elever fick i början av sin tid på NIU-fotboll var mängden 

träning som ökade drastiskt. Ifrån att ha tre till fyra träningar i veckan till sju, åtta, nio 

träningarna i veckan var en stor omställning för många. Omställningen gjorde att flera elever 

blev mer sjuka än vanligt, fler fick problem med benhinnor med mera.  
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Man var ju inte van mängden träning, man var trött, sjuk tecken på att man var ovan och tog ut sig 

för mycket, man kände sig mer trött.  

Jätteovant, det var då man börja känna att man fick ont i benhinnor och så vidare. 

En av eleverna nämner att skolans planering av uppgifter kan vara bättre. Vissa perioder är 

mindre stressiga än andra och flera nämner att det skulle vara bra med ett mer jämnt ”flyt” 

med uppgifter. Detta för att inte alla uppgifter ska komma i slutet och samtidigt. Bättre 

samarbete mellan lärarna och specialidrottslärarna önskades. 

Ibland kan det vara mycket prov och då får man skjuta på något, men annars vardagligen så är det 

inga problem.  

Allt beror på hur mycket det är i skolan. Helt ok stöd från lärarna men det kan bli bättre. 

När det kommer till elevers hälsa så finns det en hel del olikheter mellan om man går i årskurs 

ett eller årskurs tre. Vissa känner sig mer slitna än andra av mängden träningarna. Många 

nämner även att förslitningsskador såsom baksida lår, benhinneinflammation, ljumskar med 

mera. Eleverna nämner även att förebyggande träning av skador sker varje tisdag på ett av 

gymnasierna:  

Sedan är det ju många ljumskar, baksidor, fotleder. Återkommande skador, mycket varierande 

underlag. Lite benhinnor också främst efter lov och gå direkt på nio pass då känner man i 

benhinnorna. 

6.2 Motivation 

Överlag känner eleverna i studien att motivationen till fotbollen fortfarande är på topp. Dock 

så känner några elever att förhoppningarna som de hade när de började på NIU inte har 

infriats och därav har motivationen till fotbollen sjunkit. Flera av pojkarna diskuterar detta:   

Man flytta hit när man var 16 och hade en dröm om att spela i ***** och få A-lagskontrakt.  

Sedan har man varit här och spelat, vissa drabbas ju av skador och då sjunker motivationen. Inser 

att det inte är lika lätt att bli heltidsproffs så man borde ha fokuserat mer på skolan. 

Flera nämner även att tryggheten i gruppen är en viktig faktor som gör NIU-träningarna roliga 

att gå till. Det nämns även att kvalitén mellan de årskullarna kan göra att motivationen kan 

sjunka eller höjas beroende på vilka som får träna tillsammans.  

Vid en skola får flickorna träna tillsammans med pojkarna och detta gör flickorna mer 

motiverade då det blir tuffare och bättre träning för deras del. En av flickorna berättar: 
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Det är ju så att killarna är en stor hjälp det blir lite extra. Man måste prestera på max för att hänga 

med och det blev jag motiverad av. De pushade även på oss, man blev bättre. 

Skillnaden mellan årskurs ett och årskurs tre i motivation skiljer sig en hel del. En tydlig 

skillnad är att motivationen sjunker ju närmre studenten man kommer. En dröm som många 

hade när de började på NIU- fotboll var att få A-lagskontrakt eller blir proffs och när de insåg 

att det blir tufft så sjunker motivationen. En av pojkarna berättar:  

Börja tänka på jobb med mera som påverkar. Sedan kanske man blir van att göra allt här som man 

har gjort i tre år. Inser att det inte är lika lätt att bli heltidsproffs så man borde fokusera mer på 

skolan osv. lägger lite mer tid på det och jobb. Fotbollen får gå i andra hand jämfört med årskurs 

ett. 

Elever från årskurs ett påpekar att de tycker att fotbollen har blivit mycket roligare nu 

eftersom de har fått en helt ny bild av fotbollen. Nu får de även träna med spelare som är på 

ungefär samma nivå som de själva. 

Nu är jag mer motiverad än innan jag börja här. Jag har lärt mig så mycket nytt och vill lära mig 

ännu mer då. 

Variationen på träningarna är en viktig del till att motivationen är hög hos eleverna. Flera 

elever påpekar just att variationen och nya övningar ger träningarna en extra ”kick”. När det 

blir för många likadana träningar så sjunker motivationen hos eleverna. En variation i 

träningen är något som gör att motivationen ökar markant. En av eleverna säger: 

Motivationen sjunker när det är samma slags övningar hela tiden, kommer det in någon ny tränare 

då den ordinarie är borta så eller lekträningar så höjs glädjen och det uppskattas. 

Gemensamt för alla i denna studie är att det som gör att motivationen till fotbollen fortfarande 

är relativt hög är glädjen till fotbollen. Utan glädje till fotbollen så skulle många ha slutat med 

den. En av pojkarna berättar: 

Så länge glädjen till fotbollen finns så funkar det. Annars är det ingen idé att fortsätta. Inre 

motivation är den viktigaste, sedan om man spelar på högre nivå så måste man även kunna prestera 

med hjälp av yttre motivation. 

Det råder delade meningar kring motivationen i skolan, många av eleverna anser att 

motivationen till skolan sjunker med tanke på att fotbollsträningen går i första hand. Det som 

händer är att uppgifter i skolan blir sent inlämnade och man känner att tiden inte finns. Många 
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elever säger att motivationen till skolan skulle vara högre om NIU-fotboll inte fanns. En av 

eleverna sammanfattar det bra. 

Motivationen har sjunkit, man orkar inte lika mycket och det bli mer stressigt. Allt görs i sista 

sekund istället för att göra det i god tid. Om jag inte hade NIU så hade jag nog haft en bättre 

motivation till skolan. 

Elevernas fritid består för mesta dels av fotbollsträning och läxor, samt hushållsarbete för de 

som bor i egna lägenheter. För de som bor hemma finns det mer utrymme för fritid. Många 

känner tyvärr att vänner och familj blir lidande eftersom att fotboll och skola tar upp så 

mycket av fritiden.  

Vänner med mera blir lidande på grund av fotbollen. Prioriterar bort sådant som är väldigt enkelt 

för kompisar att göra. Så det är lite synd egentligen. Så någon gång har jag tänkt ta en time-out för 

att resa med mera. Så man inte förlorar allt sådant i livet. 

6.3 Utveckling 

Gemensamt mål för alla elever när de började på NIU-fotboll var att kunna bli så bra som 

möjligt och spela till sig ett A-lagskontrakt i respektive förening som skolorna samarbetade 

med.  

Få ett A-lagskontrakt, knipa det A-lagskontraktet som inte alla får.  Sedan får man jobba utifrån 

det och se vad som händer, mitt var även att komma till en sådan miljö för att utvecklas berättade 

en av eleverna.  

Men många påpekade att oavsett ett A-lagskontrakt eller ej så skulle de gå ut ifrån NIU-

fotbollen som bättre spelare. 

Till eleverna i årkurs tre så ställdes en fråga om vilka egenskaper som de själva hade upplevt 

utvecklande. Flera nämnde de tekniska sakerna inom fotbollen men även de psykiska 

egenskaperna som spelförståelse, motivation, målsättningar.  

Mycket bra med de mentala bitarna som har gjort att jag har behållit motivationen till detta. Om 

det funkar så blir annat mycket roligare också. Mer psykisk än kunskap inom fotbollen. 

Flera av eleverna säger ungefär samma sak om vad de har förbättrat under sin tid på NIU-

fotboll. Den största skillnaden som de upplever är att tempot är mycket högre. De behöver 

även tänka fotboll på ett helt annat sätt än tidigare. En av eleverna sammanfattar det som 

många elever menade.  
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Det som skiljer är ju tempot, annars smäller det. Fysisk och spelförståelsen, förut körde man mer 

sprang liksom. Tänker efter lite mer nu. Större fotbollsrepetoar, vad händer efter jag har släppt 

bollen? Man får tänka flera steg i förväg. 

Eleverna i årkurs ett fick även de besvara denna fråga om de har märkt någon utveckling 

under den första tiden på NIU-fotboll.  

Man har blivit en mer jämn spelare, sätter mer pass. Bra på många saker, inte jättedålig på något 

eller jättebra på något. Men det är en lång bit kvar. 

En viktig del i det hela som eleverna nämnde var samarbetet mellan tränarna i klubblaget och 

i skolan. Många av eleverna beskrev att de hade sin skoltränare i laget medan andra inte hade 

det. De som inte hade det uppgav att kommunikationen mellan dem fungerade ”okej”. Enligt 

eleven från den enskilda intervjun så ställdes istället högre krav på eget ansvar från eleven 

själv.  

Ingen direkt dialog, men när min tränare säger att jag ska vila eller träna på detta så kan jag säga 

det till dem. Mycket eget ansvar och det har varit bra och tränarna på skolan lyssnar på det. 

Eleverna som hade samma tränare i skolan och klubblag upplevde detta som både positivt och 

negativt. Det positiva som en av eleverna nämnde var att det blir bra belastning vid 

träningarna och att de kan bygga en relation mellan varandra. 

Samma tränare, bra relation. Bra med belastning och så vidare. 

Eleverna tillfrågades om vad de skulle vilja ändra på för att NIU-fotboll skulle bli så bra som 

möjligt för dem. Många av eleverna var överens om att de var nöjda med hur NIU-fotboll är 

uppbyggt. Saker som eleverna ville ändra på var bland annat fler föreläsningar om kost och 

återhämtning, speciellt i början av gymnasietiden då flera elever flyttar hemifrån för första 

gången och mer individ anpassat.  

Återhämtning, kost och vila som du säger mer psykologiska saker. Tycker det ska vara ett måste 

att ta upp i ettan. Det känns som att det är det viktigaste i början. Kost, sömn och träning. 

Det rådde delade meningar om hur många spelare det ska vara i varje fotbollsgrupp och om 

man skulle blanda de olika årskurserna eller inte. Det fördes en liten diskussion mellan 

eleverna att de ville träna med sin egen årskull och inte med andra på grund av 

kvalitetsskillnader. 
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Mer med sin egen årskurs och inte med de andra kvalitetsskillnaderna. Fortsätta som det är nu. 

Våra egenskaper skulle försämras av att träna med en annan grupp. Vill tillhöra sin egen grupp, 

sammanhållning med mera. 

Frågan ställdes även om eleverna kunde tänka sig ett fjärde år på gymnasiet och NIU-fotboll. 

Elevernas ställning till detta var väldigt olika. Vissa skulle känna sig stressade av ett fjärde år.  

Skulle känna mig stressad av att gå fyra år, Nej! Skulle inte kunna tänka mig detta. 

Långdraget för oss som vill gå ur så snabbt som möjligt. Ser inga problem med 3 år. 

En av de tillfrågade eleverna var positivt inställda till ett extra år. 

Mer nytta än skada, blir inte lika mycket stress som det kan bli nu. Lägga mer tid på fotbollen och 

det skulle vara gött. Kan hända mycket mellan 17-18 och 19-20. Man kanske är mer färdig som 

fotbollsspelare då 19-20.  Skulle inte skada och få vara kvar i denna miljö ett år till. 

Under den enskilda intervjun trodde eleven att att detta skulle kunna fungerar på bättre NIU-

gymnasium och i större städer.  

 Jag tror inte det skulle funka här, men kanske i de större städerna eller ”bättre” NIUN. Tror 4 år är 

för mycket många som har tröttnat redan. Men kanske på specifika ställen. 
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7. Diskussion 

Diskussionen kommer att delas in i tre olika avsnitt. Första delen av diskussionen kallas för 

metoddiskussion där jag kommer att diskutera eventuella styrkor och svagheter med den valda 

metoden. I andra delen kommer resultatet att diskuteras gentemot teoretiska begrepp och även 

tidigare forskning. I den tredje och sista delen av diskussionen så kommer framtida forskning 

att diskuteras och vad som skulle vara intressant att forska vidare om inom just detta ämne. 

7.1 Metoddiskussion  

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur undervisning i specialidrott i 

gymnasieskolan påverkar elevers idrottsmotivation samt upplevda livssituation. Uppsatsen tar 

även upp elevens upplevda utveckling under tiden på NIU-fotboll.  Jag använde mig av ett 

bekvämlighets-/tillgänglighetsurval där jag kontaktade respektive ansvarig för NIU-fotboll. 

Där jag bad de ansvariga om att välja ut elever för fokusgruppsintervjuerna. Kvalitativ metod 

användes för att få ut djupare/längre svar av eleverna utifrån deras upplevda hälsa, motivation 

och utveckling under tiden på NIU-fotboll. Styrkan med kvalitativ metod är som tidigare 

nämnt att man får djupare och detaljrika svar från respondenterna. Fokusgruppintervjuer 

användes för att få till en diskussion mellan eleverna och se om deras upplevelser skilde sig åt 

eller om deras upplevelser liknade varandra (Hassmén & Hassmén, 2010). 

Intervjuguiden omformulerades flera gånger under konstruktionens gång för att inget skulle 

missuppfattas från elevernas håll. Det gjordes två stycken testintervjuer för att jag som 

intervjuare kulle känna mig bekväm med att intervjua. 

Av resultatet att döma så är jag nöjd med respondenternas svar, det som jag själv är kritisk 

mot är att jag borde ställa någon efterföljande fråga angående samarbetet mellan tränarna och 

även lärarens påverkan av elevens tid på NIU-fotboll. 

Respondenternas svar antyder även de trovärdiga och överensstämmande med studiens syfte 

då många detaljerad svar angavs från respondenterna. Genom att lyssna igenom intervjuerna 

flera gånger gjordes en noggrann analys för att inte missa något som sades i de olika 

intervjuerna. 
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7.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer resultatet som har framkommit att diskuteras mot de teoretiska 

begreppen och tidigare forskning. Denna del är uppdelad efter de tre centrala begreppen som 

användes i studien (hälsa, motivation och utveckling). 

7.2.1 Elevers upplevda hälsa 

Resultatet visade att eleverna upplever kombinationen specialidrott och skola olika. En del 

elever anser sig ha kontroll på både skolan och fotbollen. Medan andra anser sig bara kunna 

hantera det ena. Det stora problemet som jag ser är de elever som flyttar hemifrån för första 

gången. De menar själva på att det är svårt att både hinna med skolan, fotbollen och även 

sköta hushållssysslor såsom diska, tvätta, laga mat med mera. Flera av dem säger att skolan 

får gå lite i andra hand och att det är fotbollen som är högsta prioritet. I detta fall känns 

KASAM användbart. KASAM innebär att eleven i detta fall ska kunna motivera sig till 

meningsfulla saker (meningsfullhet). Eleven ska även förstå vad som krävs och vilka 

förutsättningar det innebär (begriplighet). Eleven ska även kunna hantera kraven och 

förväntningar som finns utan att det går till överdrift (hanterbarhet) (Hassmén & Hassmén, 

2010). 

Klarar eleven av dessa tre delkomponenter? Min tolkning är både ja och nej utifrån 

respondenternas svar. Hassmén och Hassmén (2010) menar att om dessa tre komponenter kan 

samarbeta så kommer elevernas motivation att öka. Flera elever nämner  att det blir svårt att 

hinna med bådefotboll, skola och fritidssysslor. Fotbollen sätts i första hand och det andra 

kommer i andra hand. Detta gör att situationen för många inte blir hanterbar eftersom de inte 

får det betyg de vill ha. Skulle de sätta skolan först så kanske de inte kommer utvecklas inom 

fotbollen. Detsamma gäller begripligheten, många i årskurs tre har börjat inse att de inte 

kommer bli proffs och satsar mer på skolan nu än innan. På grund av prioriteringar så kände 

många elever att de blev stressade av att inte hinna med skolan då de hade så mycket 

träningar. En av de positiva saker som kom fram under intervjuerna var att eleverna kände att 

de blev piggare och kunde koncentrera sig bättre i skolan efter ett träningspass på morgonen. 

Ferry och Olofsson (2011) visar på att elever som har specialidrott har bättre betyg i 

kärnämnen jämfört med andra elever. Kan detta ha något samband med att eleverna blir 

piggare efter träningen? Detta samband skulle vara väldigt intressant att undersöka längre 

fram. 
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Flera elever påpekade att de inte skulle klara av ett till år på gymnasiet. I Danmark kan 

talangfulla idrottare välja att utöka sin grundskolegång med extra år för att kunna satsa på sin 

idrott men även inte prioritera bort idrotten (Christensen & Sörensen, 2009). I dagsläget finns 

det två skolor som erbjuder fyra år med NIU-fotboll i Sverige. Borde elever i Sverige erbjudas 

ett extra år om de vill satsa både på sin idrott och skola? Med ett extra år skulle eleverna 

kunna satsa på idrotten och även på studierna med mindre stress och press, detta påpekar även 

Christensen & Sörensen (2009) i sin artikel. 

En annan faktor som är lite ”skrämmande” i mitt tycke är hur mängden träning ökar drastiskt 

från högstadieålder till gymnasieåldern. Aptisch (1996) påpekar att för mycket träning ökar 

risken för överträning, finns det någon risk för att ökandet av träning på en gång kan få 

eleverna att bli övertränade?  Han påpekar även att stress från omgivningen kan vara en faktor 

som ökar risken för överträning. Som flera av eleverna nämnde så förekom det flera 

”förslitningsskador” i början som till exempel ljumskproblem. Skulle ett sätt vara att försiktigt 

öka dosen träning för de som går NIU-fotboll? Oftast byter eleverna föreningar under denna 

period till en miljö där träningsdosen ökar. Här tror jag att ett samarbete mellan NIU-tränarna 

och klubblagstränarna i början av elevens skolgång skulle vara bra. Detta för att tillsammans 

kunna diskutera träningsupplägg och hur mycket eleverna ska träna. Allt är förstås 

individuellt, vissa elever klarar av mer än andra.  

7.2.2 Elevers motivation 

Motivationen hos NIU-eleverna varierade utifrån årkurs som eleverna befann sig i. Hos 

eleverna var motivationen fortfarande hög . Detta berodde främst på att eleverna i årskurs 1? 

har fått en helt ny bild av fotbollen. En annan faktor som ökade motivationen var att de fick 

träna med elever som var på ungefär samma nivå som dem. I klubblaget varierade kvalitén 

mer än på NIU-fotboll. Dessutom påpekades att det råder ett klimat där man får utvecklas och 

att det var okej att göra fel. Detta kallas för processinriktat klimat där tränaren/coachen 

accepterar misstag och ser det som en läroprocess hos eleven (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 

2009). 

Hos elever i årkurs tre upplevdes att motivationen sjönk ju närmre examen eleverna kom. 

Detta berodde till stor del på vad de skulle göra efter examen och även att de inte ”lyckats” 

med att spela till sig ett A-lagskontrakt. Med tanke på Deci & Ryans (2000) 

självbestämmandeteori så upplevs många elever ha en stark yttre motivation i början av 

skoltiden med tanke på vad deras mål är. En annan orsak var att det var svårt att kombinera 
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både skolan och idrotten. Med tanke på mängden fotboll så blir till exempel skoluppgifter sent 

inlämnade. Det blir en stress som gör att motivationen till skolan sjunker. I Stambulova, 

Engström, Franck och Linnér rapport (2013) så slår de även fast att motivationen hos eleverna 

sjönk eftersom de fick det svårare att kombinera både skolan och idrotten.  

Största anledningen till att eleverna fortfarande är motiverade till fotbollen var att alla kände 

en egen inre motivation till fotbollen. Självbestämmandeteorin passar utmärkt till detta ämne 

när det kommer till vad det är som driver eleverna. Enligt Deci och Ryan (2010) så det är det 

glädje och inspirationen till aktiviteten i sig som gör att motivationen är hög. Hos eleverna är 

det just detta som gör den inre motivationen hög. De känner att de både inspireras och 

utvecklas i den miljön de befinner sig i. Många av eleverna nämner även att om den yttre 

motivationen skulle vara högre så skulle inte många fortsatt med fotbollen.  En annan orsak 

till elevernas höga motivation var variationen på träningarna. 

7.2.3 Elevers upplevda utveckling 

Alla elever var rörande överens om att de har utvecklas på många sätt under sin tid på NIU-

fotboll. De flesta sades ha utvecklat fotbollsegenskaperna när det kommer till det tekniska 

men även till de psykiska delarna som spelförståelse. Prat om motivation och olika teorier 

kring det psykologiska var sporadiskt. Här behövs en förbättring på idrottsgymnasierna, det är 

mycket tänk på det fysiologiska och inte lika mycket på det psykologiska. Här måste NIU-

gymnasierna ta sitt ansvar och implementera mer föreläsningar om till exempel 

självbestämmandeteori och flera andra teorier inom  idrottspsykologi. Ivarsson m.fl. (2015) 

menar även de på att coacher och tränare bör ta sitt ansvar och utbilda sina spelare/elever i till 

exempel i självbestämmande teorin för att få dem att förstå deras eget välbefinnande. 

När det gällde kostföreläsningar så önskade flera av eleverna att detta skulle komma tidigt i 

utbildningen eftersom många av eleverna flyttar hemifrån. Mitt förslag skulle vara att dra ner 

på timmarna träningar i början för att fokusera mer på kost/sömn föreläsningar men även de 

mentala bitarna. Detta för att få eleverna att förstå innebörden av hur viktigt det är med kost 

och sömn, men även som jag var på innan att stegra träningen efterhand. 

7.2.4 Slutsats 

Sammanfattningsvis är eleverna överlag nöjda över hur NIU-fotboll är upplagt. Många av 

eleverna vill inte ändra på något stort och detta är ett gott betyg för NIU-fotboll. Hos samtliga 

respondenter så är fotbollen prio ett. Flera av respondenterna klarar även av att både hantera 

skolan och fotbollen medan andra satsar på fotbollen och tar skolan i andra hand. Hur ska 
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skolan göra här för att få eleverna att satsa på skolan? Behövs ett fjärde år för elever som går 

på ett NIU-gymnasium. Jag anser att ett fjärde år skulle vara valbart för de elever som vill 

både satsa på skolan och fotbollen men känner att de inte hinner med båda. En liknande 

modell som de har i Danmark tycker jag borde vara ett bra alternativ. Sedan är det även en 

kostnadsfråga, klarar skolorna av ett fjärde år ekonomiskt?  

Ett annat alternativ som jag har funderat på  är om inte dessa specialidrotter borde komma in 

under den akademiska tiden alltså på universitet- och högskolenivå? Genom att skjuta på 

specialidrotten i tre år till så hinner eleverna  mogna mer, eleven kan även planera in sin 

träning på ett annorlunda sätt på den akademiska nivå då mycket inte är obligatoriskt och, 

kanske den främsta anledningen,  att eleverna kan fokusera mer på skolan i gymnasieåldern. 

Vad händer om en elev har satsat allt på till exempel fotboll och sedan blir skadad? Risken 

finns att eleven inte har betygen som krävs för att söka vidare på akademisk nivå.  

I mitt tycke finns det två alternativ. Nummer ett: erbjud elever som vill satsa på både skolan 

och idrotten ett alternativ att gå ett extra år. Nummer två: Flytta specialidrotten upp på 

akademisk nivå där det finns en större frihet att utöva sin idrott med tanke på att det inte lika 

styrt på universitets- och högskolenivå, men även att eleverna får fokusera på skolan under 

gymnasietiden.  

7.3 Fortsatt forskning  

Tidigare forskning visar att gymnasieelever som studerar specialidrott i genomsnitt bättre 

betyg än andra elever. Denna studies resultat visar att gymnasieelever som studerar 

specialidrott i många fall prioriterar specialidrotten först och studierna i andra hand. Orsaken 

till detta beskrivs vara att motivationen är högre till specialidrotten än till studierna. Det skulle 

såldes vara av intresse för framtida forskning att utföra liknande studier på en större 

målgrupp, detta i syfte att stärka alternativt avfärda förevarande studies resultat. Ett förslag till 

fortsatt forskning hade kunnat vara att utföra en kombinerad kvalitativ och kvantitativ 

undersökning för att på så vis ha möjlighet att studera elevernas kvalitativa upplevelser i 

relation till deras, kvantitativa, betyg. 

 

 

 



30 

 

Referenser  
 

         Apitzsch, E. (1996). Psykologiska aspekter på överträning. Svensk idrotts forskning. 2. 11-15. 

Baron-Thine. A. & Alfermann, D. (2015). Personal characteristics as predictors for dual 

career dropout versus continuation e A prospective study of adolescent athletes from 

German elite sport schools. Psychology of Sport and Exercise, 21, 42-49. 

Brettschnieder, W.D. (1999). Risks and Opportunities: Adolescents in Top-Level Sport - 

Growing Up with the Pressures of School and Training. European Physical Education 

Review, 5(2), 121-133.  

Christensen, E.K. & Sörensen, J.K. (2009). Sport or School? Dreams and dilemmas for 

talented Danish football players. European Physical Education Review, 15(1), 115-133  

Chunxiao Li, C. K. John Wang & Do Young Pyun. (2014). Talent Development 

Environmental Factors in Sport: A Review and Taxonomic Classification, National 

Association for Kinesiology in Higher Education, 66:4, 433-447,  

Deci, E. & Ryan, R. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New 

Directions. Contemporary Educational Psychology. 25. 54-67.  

Eliasson, I., Ferry, M. & Olofsson, E. (2012). Manlig idrottsprofilering i grundskolan. Svensk 

idrottsforskning. 1. 33-37. 

Eriksson, S. (2007). Idrottsgymnasiers bidrag till elitidrotten. Svenskidrottsforskning, 1, 54-

56. 

Ferry, M. & Olofsson, E. (2011). En svengelsk modell?: ämnet specialidrott under lupp. 

Svensk idrottsforskning. 1. 9-13. 

FoU 2009:5. Ämnet specialidrott i gymnasieskolan: en utvärdering av ämnet läsåret 2008/09. 

Stockholm: Riksidrottsförbundet. Tillgänglig på Internet: 

http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_2569/ImageVaultHandler.aspx 

FoU 2013:3. På väg mot att bli ”vinnare i det långa loppet”. Stockholm: 

Riksidrottsförbundet. Tillgänglig på Internet: 

http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_2569/ImageVaultHandler.aspx


31 

 

http://www.svenskidrott.se/ImageVaultFiles/id_42247/cf_394/P-_v-

g_mot_att_bli_vinnare_i_l-nga_loppet_Natalia_.PDF 

Hagger, M. & Chatzisarantis, N. (red.) (2007). Intrinsic motivation and self-determination in 

exercise and sport. Champaign, IL: Human Kinetics  

Hassmén, N. & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. (1. uppl.) 

Stockholm: SISU idrottsböcker. 

Hassmén, P. & Hassmén, N. (2010). Idrottsledarskap. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur 

Hassmén, P., Kenttä, G. & Gustafsson, H. (2009). Praktisk idrottspsykologi. 1. uppl. 

Stockholm: SISU idrottsböcker 

Ivarsson, A., Stennlig, A., Fallby, J., Johnson, U., Borg, E. & Johansson, G. (2015) The 

predictive ability of the talent development environment on youth elite football players' 

well-being: A person-centered approach. Psychology of Sport and Exercise, 16, 15-23. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Enskede: TPB 

Kågström, A., Ericsson, I., Hamrén, E., Eggertz Forsmark., M., Karlsson, M., Jansson, E., 

Eklöf, U., Gärdsell, P., Rafstedt-Johnsson, H. & Söderberg, E. (2013). Mer idrott i 

skolan ger bättre betyg. Svenska Dagbladet. Hämtad från: http://www.svd.se 

Orosz, R., & Mezo, F.(2015).Psychological factors in the development of football-talent from 

the perspective of an integrative sport-talent model. Journal for the Education of Gifted 

Young Scientists, 3(1), 58-76.  

Proposition 2008/9:199. Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan. Stockholm: 

Regeringskansliet 

Skolverket (2016). Ämne – Specialidrott [Ämnesplan]. Hämtad från: 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/spe?tos=gy&subjectCode=spe&lang=sv 

http://www.svenskidrott.se/ImageVaultFiles/id_42247/cf_394/P-_v-g_mot_att_bli_vinnare_i_l-nga_loppet_Natalia_.PDF
http://www.svenskidrott.se/ImageVaultFiles/id_42247/cf_394/P-_v-g_mot_att_bli_vinnare_i_l-nga_loppet_Natalia_.PDF
http://www.svd.se/
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/spe?tos=gy&subjectCode=spe&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/spe?tos=gy&subjectCode=spe&lang=sv


32 

 

Svenska fotbollsförbundet (2015). Fotboll i skolan. Hämtad från: 

http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_52283/scope_0/ImageVault

Handler.aspx141111132351-uq 

Svenskidrott (2015). Skillnad på RIG och NIU. Hämtad från: 

http://www.svenskidrott.se/Elitidrottpagymnasiet/Eleverochforaldrar/SkillnadpaRIGoch

NIU/ 

Talangutveckling: motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom. (2006). 

Stockholm: SISU idrottsböcker. 

Vetenskapsrådet  (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad från: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Währborg, P. (2009). Stress och den nya ohälsan. 2., [rev. och utök.] utg. Stockholm: Natur 

och kultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_52283/scope_0/ImageVaultHandler.aspx141111132351-uq
http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_52283/scope_0/ImageVaultHandler.aspx141111132351-uq
http://www.svenskidrott.se/Elitidrottpagymnasiet/Eleverochforaldrar/SkillnadpaRIGochNIU/
http://www.svenskidrott.se/Elitidrottpagymnasiet/Eleverochforaldrar/SkillnadpaRIGochNIU/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


33 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Tema A (Hälsa) 

Fråga: Hur upplever ni kombinationen skola och specialidrott? 

Fråga: Hur påverkar mängden träning hälsan/skolgången överlag?  

- Stress? 

- För mycket träning? 

Tema B (Motivation) 

Fråga: Hur ser ni på motivationen till fotbollen överlag? Från start tills nu?  

Fråga: Hur påverkar mängden fotbollsträning (skola + fritid) motivationen? 

Fråga: Har ni hört talas om självbestämmandeteorin? Utifrån denna hur ser ni på motivationen 

till fotbollen? 

- Glädje?(Inre) 

- Prestation? (Yttre) 

Fråga (Årskurs 3): Har motivationen förändrats från årskurs 1 tills nu? 

- Vad beror det på? Andra intressen?  

Tema C (Utveckling) 

Fråga (Årkurs 1): Mål med tiden på NIU-fotboll?  

Fråga (Årskurs 3): Hur har ni utvecklats som fotbollsspelare under er tid här? Vilka 

egenskaper har ni utvecklat?  

- Fysiska? 

- Psykiska? 

Fråga (Årskurs 3): Vad hade ni för mål när ni började på fotbollsgymnasiet? Har dessa mål 

infriats? 

Fråga: Hur fungerar samarbetet mellan tränare (skola) och tränare (klubblag)? 

Fråga: Om ni fick bestämma hur skulle NIU-fotboll vara upplagt för att NI skulle utvecklas 

som bäst? 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Daniel Sandwall. Jag studerar vid Karlstad Universitet och ska nu skriva min 

kandidatuppsats inom Idrottsvetenskap. Syftet med studien är att undersöka elevers 

motivation till fotboll på NIU-gymnasium och hur dessa träningar motiverar eleven till fotboll 

på fritiden. Förändras motivationen till specialidrott från årskurs ett till årskurs tre?  

För att kunna genomföra denna studie har jag för avsikt valt att använda mig av 

gruppintervjuer. Till detta behövs tre-fyra elever från årskurs ett respektive tre-fyra elever från 

årskurs tre från er skola. Gruppintervjun innebär att vi träffas i en liten grupp och genomför 

intervjun. Denna intervju kommer ta cirka 40-60 minuter att genomföra.  

Intervjun kommer att spelas in. Detta för att jag ska kunna bearbeta materialet som tas fram 

under intervjun till uppsatsen. För att skydda er identitet så kommer allt material raderas efter 

att uppsatsen är klar. Era riktiga namn kommer inte att användas i arbetet och ingen kommer 

få veta vilken skola ni kommer ifrån. Att deltaga i denna intervju är helt frivilligt och man får 

avbryta intervjun när man vill. 

Resultatet av uppsatsen kommer sedan att publiceras i DIVA (Karlstad universitets biblioteks 

publiceringsverktyg) 

Har ni frågor kring studien kan ni kontakta mig på: 

Daniel Sandwall 

072-743 01 24 

daniel_sandwall@live.se 
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