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Sammanfattning 
Idén till uppsatsen väcktes utifrån egna erfarenheter inom ishockeyn som både ledare och 

spelare. En gymnasieinriktning kombinerat med den idrott man utövar har haft stor utveckling 

både i Sverige och internationellt. Jag vill genom min undersökning bilda en djupare 

förståelse för hur en idrottsprofilerad utbildning fungerar mellan skola och förening. Samt se 

hur vi kan utveckla möjligheten för våra flickspelare att söka denna gymnasieutbildning på 

lika villkor som pojkar.    

 

Syftet med uppsatsen är att utforska hur samarbetet idag ser ut mellan gymnasieskolor och 

ishockeyföreningar, samt hur en idrottsprofilerad gymnasieutbildning är utifrån ett 

hälsoperspektiv.   

 

• Hur fungerar samarbetet idag mellan gymnasieskolor och ishockeyföreningar? 

• Hur skiljer sig NIU och RIG utbildningarna? 

• Vilken syn finns gällande elevernas balans mellan skola, träning, kost och vila? 

• Hur ser möjligheterna ut idag för flickor att söka denna kombination av ishockey och 

gymnasieskola? 

 

Undersökningen är genomförd utifrån kvalitativa intervjuer med ett urval tränare, lärare och 

elever från Sveriges ishockeygymnasium. Val av respondenter är för att få olika perspektiv på 

hur utbildningen uppfattas och fungerar.   

 

Resultatet av undersökningen visar att en idrottsprofilerad utbildning med ett fungerande 

samarbete är en bra kombination som uppskattas av både lärare, tränare och elever. Utifrån 

den kunskap som finns i forskningen visar mycket av resultatet på att man måste hitta en jämn 

balans för eleverna utifrån ett hälsoperspektiv vad gäller träning, vila, kost och skola, för att 

de ska kunna prestera på en optimal nivå i både skola och ishockey.  

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
The idea for the essay was awakened from my own experience in hockey as both leader and 

player. The school combined with the sports they practice has had great development both in 

Sweden and internationally. I want through my investigation form a deeper understanding of 

how an athlete profiled educational work between school and club. And see how we can 

develop the ability for our girls' players to seek this high school education on equal terms with 

boys. 

 

The purpose of this paper is to explore how cooperation today looks between high schools 

and hockey associations, and how an athlete profiled education is from a health perspective. 

 

• How does the cooperation today between high schools and hockey associations? 

• What differences is it between NIU and RIG educations? 

• What vision are current students balance between school, training, nutrition and rest? 

• What are the possibilities today for the girls to find this combination of ice hockey and 

high school? 

 

The survey was conducted based on qualitative interviews with a selection of coaches, 

teachers and students from Sweden's sport schools, focusing hockey. The selection of 

respondents is to get different perspectives on how education is perceived and functions. 

 

The results of the survey show that a sports profiled education with a functioning cooperation 

is a good combination appreciated by teachers, coaches and students. Based on the knowledge 

available in the research shows a lot of profit on the need to find a steady balance for students 

from a health perspective in terms of training, rest, nutrition and education, in order to be able 

to perform at an optimal level in both school and hockey. 
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1. Inledning 
Denna studie genomförs utifrån ett stort intresse för ishockey hos författaren, i framtiden är 

målet att arbeta inom ishockeyn. Ett intressant område är samarbetet mellan 

ishockeyföreningar och gymnasieskolan, hur fungerar det? Vad kan utvecklas för att våra barn 

och ungdomar ska få en så bra utbildning i både ishockey och skola som möjligt. 

Idrottsprofilerad gymnasieutbildning är en av de utbildningsformer som framkommit under 

senare år (Ferry, 2014).  

 

Något som blivit populärt bland ungdomar som söker till gymnasieskolan är att kombinera 

sina studier med sin idrott, en så kallad idrottsprofilerad gymnasieutbildning. På många orter i 

Sverige finns det gymnasieskolor som erbjuder denna utbildning (Ferry, 2014). Det finns två 

typer av inriktningar för idrott på gymnasienivå, riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt 

godkända idrottsutbildningar (NIU). Skillnaden mellan RIG och NIU är att alla elever från 

hela landet kan söka till RIG, NIU i sin tur är lokala/regionala (Skolverket, 2014). 

 

I Sverige finns flera stora idrotter och en av dem är ishockey. Ishockey är sedan länge en 

mansdominerande idrott, men under senare år har fler och fler flickor börjat spela ishockey 

(Svenska Ishockeyförbundet, 2015-06-10).  

 

I det här arbetet kommer fokus att ligga på hur samarbetet ser ut mellan gymnasieskolan och 

ishockeyföreningar, finns det utvecklings-, förbättrings- eller förändringsområden? Samt hur 

möjligheten ser ut för flickor att söka denna gymnasieutbildning, är det på samma villkor som 

för pojkarna? 

 

1.1 Bakgrund 
Redan som liten introducerades jag i idrotten och ishockeyns värld, med en pappa som aktivt 

spelade ishockey under min uppväxt och en äldre bror som tidigt följde pappas fotspår. 

Genom ett genuint intresse i hela familjen blev ishockey naturligt en del av mitt liv. Som 

femåring började jag spela fotboll och hade redan då drömmen om att en dag spela ishockey.  
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Mamma och pappa försökte få mig att testa på både handboll och innebandy eftersom det 

passade bättre geografiskt, jag har tre bröder som också skulle på olika aktiviteter och pappa 

jobbade borta. Tiden att skjutsa mig till närmaste förening med ett flicklag fanns inte och 

tanken att jag skulle spela med pojkar var ingenting vi då såg som en lösning. Jag var under 

åren med mina bröder när de spelade hockey och landhockey med sina vänner, det dröjde 

länge innan jag tillslut börja spela på riktigt, i ett lag.  

 

Hösten 2011 gjorde jag mitt första träningspass på prov med Skåre BK Dam och har sedan då 

varit fast i idrotten, men det dröjde ända till hösten 2012 innan jag började på riktigt. Fyra år 

senare har jag spelat två säsonger med Skåre BK och två säsonger med Färjestads BK, hösten 

2016 påbörjar jag min femte säsong och hoppas på en fortsatt utveckling. 

  

Mitt intresse för en idrottsprofilerad utbildning väcktes när jag själv skulle göra min ansökan 

till gymnasieskolan, funderade länge på att söka en idrottsprofilerad gymnasieutbildning med 

inriktning på fotboll men när det väl kom till kritan fanns inte viljan att lägga energi på 

fotbollen, som det tidigare gjort. Hade jag gjort om mitt gymnasieval idag hade jag sökt någon 

av de fyra idrottsprofilerade utbildningar med inriktning ishockey som idag finns för flickor i 

Sverige: Modo, AIK, Leksand eller Linköping.  

 

Någonting jag brinner för är damishockeyn som på senare år haft en stor positiv utveckling i 

att rekrytera samt behålla spelare i Sverige. I och med denna utveckling hoppas jag att 

möjligheterna för flickor blir mer likvärdiga pojkarnas när de ska göra sitt gymnasieval.   
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2. Tidigare forskning 

2.1 Idrottsprofilerad gymnasieinriktning 

Idrottsutbildningar på gymnasienivå finns i två varianter, RIG och NIU. Utbildningen är 

grundad i en tydlig elitidrottskaraktär, därför är det endast riksidrottsgymnasier och nationellt 

godkända idrottsgymnasier som undervisar i ämnet specialidrott. För att en gymnasieskola ska 

bli godkänd som idrottsutbildning måste en ansökan skickas in till specialidrottsförbundet, de 

i sin tur godkänner idrottsutbildningen (Skolverket, 2014).  

 

År 1972 startade den första försöksverksamheten av RIG i Sverige i idrotterna: badminton, 

basket, bordtennis, skidor, tennis och vollyboll. Syftet var att erbjuda ett urval elitidrottare att 

kombinera sin idrott med skolan. Försöksverksamheten övergick år 1977/78 till ordinarie 

verksamhet och år 1982/83 skapades ämnet specialidrott (Uebel, 2006). Expansionen av 

idrottsprofilerad utbildning gavs i samband med de ändrade utbildningsreformer som 

genomfördes under 1900-talet. Det i sin tur gav ökad möjlighet för skolan att utforma 

program och kurser med inriktning idrott (Lund, 2010).  

 

Stambulova (2007) är en forskare i framkant vad gäller idrottspsykologi och menar att det är 

viktigt med en civil karriär vid sidan av sin elitidrott, därför är det viktigt med en utbildning 

att kunna falla tillbaka på efter avslutad idrottskarriär. Genom att ha något att falla tillbaka på 

gör det lättare för idrottaren mentalt att göra det miljöombyte som blir vid avslutat karriär. Av 

alla elever som går en idrottsprofilerad idrottsutbildning är det endast en liten del som når 

elitnivå och kan livnära sig på sin idrott.  

 

2.1.1 Läroplanen 

Precis som Skolverket (2014) tar Riksidrottsförbundet (2015-02-24) upp att ämnet 

specialidrott är ett gemensamt ämne som undervisas för elever, både på RIG och NIU. 

Principerna för antagningarna studiemässigt är de samma för båda utbildningarna, det som 

skiljer utbildningarna åt är att RIG har riksrekrytering(förstahandsmottagning), eleverna får 

också inackorderingsstöd. De elever som söker NIU har lokal/regional antagning, vilket 

innebär att elever som inte bor på den aktuella orten inte garanteras en plats i förstahand, inte 

heller inackorderingsstöd (Riksidrottsförbundet, 2014).   
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2.2  Idrottsprofilerad gymnasieutbildning utifrån ett hälsoperspektiv 
Intresset för extrem fysisk aktivitet ökar idag i det moderna samhället. Ungdomar har en 

kropp som fortfarande växer och utvecklas, samtidigt ökar heltids-engagemang inom idrotten. 

I vissa idrotter leder det till höga krav gällande belastning på kroppen i både träning och 

tävling. I flertalet idrotter startar denna process i tidig ålder och leder till en idrott som är 

tävlingsanpassad för barn och ungdomar innan pubertet och tonår (Karlsson, Renström, 

Holmström, & Forsberg, 2007). När man tränar är tränings- och tävlingsplanering oerhört 

viktig för att varje enskild spelare för att de ska ha störst chans att utvecklas, både i 

elitsatsande idrott och motionsinriktad idrott. Att hitta en balans som är hanterbar för 

respektive spelare både fysiskt och mentalt är inte alltid lätt, man får pröva sig fram och se 

vad som passar. Det viktiga för att kunna nå en positiv utveckling är att spelaren ser till att 

hålla sig på rätt sida gränsen och inte kliver över på fel sida (Mattsson, 2014).  

 

2.2.1 Skador 

Överbelastningsskador är ett växande problem inom idrotten, något som framförallt märkts av 

inom ungdomsidrotten. I flera idrotter utsätts kroppen för hög belastning, vävnader som 

utsätts av stor stress tillåts inte läka ordentligt efter skada. Eftersom kroppen samtidigt växer 

är det svårt för kroppen att hinna ta emot alla förändringar som sker. Detta leder till 

överbelastningsskador (Karlsson, 2007). När man forskar kring idrottsrelaterade skador delar 

man in i inre- och yttre riskfaktorer. Exempel på inre riskfaktorer är ålder, kön, tidigare 

skador, trötthet. Yttre riskfaktorer är exempelvis utrustning, kontakt med annan spelare, 

träning/matchkvot. Inom olika idrotter ser kraven olika ut, därför är det viktigt att studera 

riskfaktorer för varje idrott separat (Karlsson, 2007). Wirhed (2014) nämner även vad viktigt 

det är att bedriva träningen på rätt sätt för att minska skaderisken och uppnå bästa resultat. 

Ishockey kräver en stor allsidig fysisk förmåga då idrotten innebär kamp, hög intensitet, 

rörlighet och uthållighet, känslor och koordination. En ishockeyspelare på elitnivå måste vara 

bra tränad för att klara av de fysiska krav som ställs (Montgomery, 2004).  
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2.2.2 Kost 

Inom idrotten och den elitträning som hos många börjar i låg ålder är kosten viktig. För att 

kunna prestera optimalt krävs en god kost och att man regelbundet fyller på med bra och 

tillräcklig mat. I idrotter där utövaren kräver stor utvecklig av muskelstyrka ska idrottaren äta 

mer kolhydrater och protein än vad de allmänna näringsrekommendationerna säger. Beroende 

på hur dagen/veckan ser ut får man se till att planera så gott det går när man ska äta och vad 

man ska äta (Team Danmark, 2005). Lindblom och Lundström (2015) visar även på att kosten 

kan vara avgörande för den optimala prestationen, har den enskilde spelaren förberett sig med 

bra mat och vätska kan det ibland ses som en avgörande faktor. 

 

2.2.3 Fysisk, psykisk och social utveckling 

Annerstredt och Gjerset (1997) tar upp vad viktiga barn och ungdomar är för idrotten, det är 

självklart att det måste finnas träningsmetoder som är anpassade efter unga människors 

utveckling. Det finns två olika utvecklingsområden, man pratar om den fysiska utvecklingen 

och den psykiska och sociala utvecklingen. Den fysiska utvecklingen är inte baserad på 

specifika åldrar då det kan skilja från individ till individ och ses som genetiskt. Att ungdomar 

i samma åldersgrupp kan skilja mycket i den fysiska utvecklingen är inget konstigt, mellan 

10-17 års ålder går ungdomar in i puberteten och tillväxten av kroppen tar fart. Detta är en 

viktig orsak till att prestationsförmågan kan skilja stort från individ till individ (Annerstedt & 

Gjerset, 1997; Team Danmark, 2005). Den psykiska och sociala utvecklingen styrs till större 

del av miljön och omgivningen runt varje enskild individ (Annerstedt & Gjerset, 1997).  

 

2.2.4 Hälsa 

Winroth och Rydqvist (2008) tar upp vikten av att det finns möjlighet för människan att hålla 

sig fysiskt aktiv. Både föreningar och skolan erbjuder idrotter som baseras på individuell- och 

gruppform, elit- och motionsnivå samt ett stort urval av idrotter. Beroende på vart man bor 

skiljer det vad för idrotter man kan delta i, men både föreningar och skola är en stor 

bidragande faktor till en god hälsa.  

 

Enligt Lundqvist (2011) är hälsa svårt att definiera, däremot används det ofta när man pratar 

om fysiskt-, psykiskt- och socialt välmående. Därför finns det många olika definitioner.  

Winroth och Rydqvist (2008) tar upp sin egen definition på hälsa. 
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att må bra- och att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav – och för att kunna 

förverkliga sina personliga mål 

Winroth och Rydqvist, 2008. 

 

Detta citat ger oss på ett tydligt och enkelt sätt en definition av ordet hälsa. 

 

2.3  Elitsatsning och tidig specialisering 
Ungdoms- och vuxenidrotten delar vi in i två delar, breddidrott och elitinriktad idrott. Inom 

breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande ledord, men motivationsfaktorn är även här 

prestation och resultat. Inom elitinriktad idrott har prestationsförbättring och resultat ett större 

fokus (Riksidrottsförbundet, 2009).  

 

Barn och ungdomar som idrottar ses oftast som någonting positivt, genom att idrotta får de 

möjligheten att vara fysiskt aktiva och lära sig olika regler. Däremot om idrottandet sker i 

högre grad inom en särskild idrott följer både tankar och funderingar: Är det bra att idrotta så 

mycket? Vad finns det för konsekvenser? Hur vanligt är det att barn och ungdomar 

specialiserar sig? Vilka är det som specialiserar sig? (Wagnsson & Patriksson, 2007).  

I idrotter som fotboll, basket och ishockey tjänar professionella spelare miljontals kronor 

genom att vara bra på sin idrott, förutom detta blir de uppmärksammade genom 

mediabevakning både i sin idrott och i sitt privata liv. Man kan genom denna berömmelse och 

ekonomi förstå att det väcker drömmar hos barn och ungdomar som idrottar, att de också 

någon gång når ända dit (Wagnsson & Patriksson, 2007). 

 

Det finns olika teorier om tidig specialisering och elitsatsning inom idrotten, den första teorin 

som Ericsson, Krampe och Tesch-Romer (1993) tar upp är baserad på avsiktlig träning, 

deliberate practice. Det innebär att man från tidig ålder tränar 2-4 timmar om dagen i 10 år. 

Träningen skall vara av bra kvalitet för att man i slutändan ska bli expert eller proffs i sin 

idrott. I Sverige är en annan forskning gjord av Carlsson (1991) samt Hassmén och Mattsson 

(2000)  där man istället rekommenderar en allsidig träning från unga år, att barn och 

ungdomar deltar i flera idrotter. Vad forskningen visar är att detta är gynnsamt för en 

elitidrottskarriär, tidig specialisering ses inte som en nödvändig (med undantag för simning) 

förutsättning för att få en framgångsrik elitidrottskarriär som vuxen.  
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2.4  Coaching 
Inom idrott är ordet coaching ett vanligt förekommande begrepp. För att en grupp ska kunna 

fungera ihop krävs en god kommunikation och ett bra samarbete.  Det finns många strategier 

och teorier om hur man gör. Inom coaching och som coach är det viktigt att vara en god 

vägledare för varandra som individer och som grupp (Høigard & Jørgensen, 2002). 

 

Ishockey är en prestationsidrott som ställer höga krav på tränarens kunskapsnivå och 

kompetens i pedagogik. Viktigt som tränare är att kunna ge och te emot feedback, både i 

samarbete med andra tränare, i dialog med berörda parter och spelare (Team Danmark, 2005). 

I alla träningsgrupper möter man enskilda spelare som lever med olika behov och önskemål. 

Som tränare är det viktigt att ta sig tid till att lära känna spelarna, inte bara ytligt utan även på 

djupet för att kunna få en bra relation och ett bra samarbete. Genom att stärka positiva 

tendenser mellan tränare och spelare och hela tiden försöka arbeta bort de negativa. Att vara 

en bra tränare hjälper individen att utvecklas och succesivt ökar även motivationen, det kan 

vara en bidragande faktor för en större utveckling (Annerstedt & Gjerset, 1997). 

 

2.5  Damishockey 
Inför säsongen 1989/90 kan man för fösta 

gången i Sverige se licensierade damspelare, 

425 stycken. Inför den säsongen var det 746 

föreningar registrerade varav 3666 lag och totalt 

48000 licensierade spelare. Några år senare 

inför säsongen 2014/15 var det 412 föreningar 

registrerade, det var sammanlagt 2203 lag (41 

damlag), som totalt hade 64842 spelare varav 

3434 damspelare registrerade (Svenska 

ishockeyförbundet, 2015). Svenska 

Ishockeyförbundet (2015) har även en visad 

ökning på damspelare inför säsongen 2015/16, 

vid senaste uppdateringen var det hela 3681 

damspelare registrerade.   

  

Bild lånad från Hockeyakademin (2015-09-10)
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2.6 Sammanfattning  
Litteraturen kopplad till frågeställningarna besvarar hur idrottsprofilerad gymnasieutbildning 

är uppbyggd. Den har en tydlig elitidrottskaraktär som kräver ett bra samarbete mellan skola 

och ishockey. Skillnaden mellan RIG och NIU är att RIG har riksrekrytering 

(förstahandsmottagning) och NIU har en lokal/regional mottagning vilket inte garanterar en 

plats för sökande elever utanför orten. Balansen mellan träning, kost och vila tas tydligt upp 

under rubriken utifrån ett hälsoperspektiv och ger läsaren en bild av hur viktigt det är att man 

inte hamnar i obalans utan håller sig på rätt sida gränsen av vad man som individ klarar av. 

Utvecklingen av damishockeyn har haft en positiv utveckling de senaste åren genom att 

rekrytera nya och behålla befintliga spelare. Idag finns det fyra olika möjligheter för flickor 

om de vill söka idrottsprofilerad gymnasieutbildning med ishockey som idrott på NIU nivå.  
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3. Teoretisk referensram 
Jag har tagit stöd ifrån Ferrys (2014) avhandling Idrottsprofilerad utbildning - i spåren av en 

avreglerad skola. I avhandlingen är syftet att ge en djupare förståelse av det svenska systemet 

med en idrottsprofilerad utbildning. 

 

Det moderna skolsystemet arbetades fram under den första halvan av 1800-talet, det ledde till 

att flera former av idrott började träda fram. Under de 200 år som gått har idrotten förekommit 

i olika namn och syften, exempelvis idrottsdagar, fritt val och idrottskurser. Något som är 

relativt nytt och vuxit fram under senare år (1970-talet och framåt) är idrottsprofilerad 

utbildning. Det finns i många olika länder och sammanfattas ofta som school sport eller sport 

school. Utformningen av utbildning och styrdokument skiljer sig från land till land. Två mer 

kända varianter av school sport är det amerikanska systemet som organiseras på high school- 

och collegenivå samt det brittiska systemet som organiseras av privatskolor (Ferry, 2014).  

 

Några exempel på västländer som sedan en tid tillbaka utformat en strategi för att kombinera 

elitidrott med studier är Australien, Finland och Belgien. Hur strategierna är utformade skiljer 

sig däremot då styrdokumenten ser olika ut från land till land (Ferry, 2014).  

 

Sverige i likhet med länder som Australien, Belgien, Finland, Kanada och Nederländerna har 

strategier för att underlätta en idrottsprofilerad utbildning för sina elever. Hur strategierna är 

utformade skiljer sig från land till land, det gör att det blir svårt att göra en internationell 

jämförelse med Sveriges system (Ferry, 2014). 

 

Genom en stor variation i hur de idrottsprofilerade utbildningarna organiseras internationellt 

skiljer sig också systemet på tävlingsidrott för ungdomar. I några länder görs tränings- och 

tävlingsidrott till en naturlig del för barn och ungdomar. I Sverige däremot är denna del inte 

någonting man medvetet har med (undantag Skol-DM och Skol–SM) (Ferry, 2014).  

 

Stöd till uppsatsen finns även från Ferry och Olofssons (2011) artikel En svengelsk modell? – 

Ämnet specialidrott under lupp. Idag väljer var tionde elev en idrottsprofilerad 

gymnasieutbildning, av en utvärdering framkommer det att eleverna är nöjda med ämnet 

specialidrott.  
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Figur 1. Ämnesinnehållet i specialidrott. (Ferry & Olofsson, 2011). 

 

Ämnet specialidrott som endast riktar sig till elever på idrottsprofilerade 

gymnasieutbildningar har en tydlig kursplan: ”Gymnasieskolans utbildning i specialidrott 

syftar till att fördjupa och vidga elevernas kunskaper om människan i fysisk aktivitet med 

särskild tonvikt på kunskaper i specialidrotter. Ämnet syftar också till att utveckla såväl den 

idrottsliga talangen som uppgiften att vara idrottsledare. Dessutom syftar ämnet till att 

fördjupa elevernas kunskaper i träningslära.” 

 

Stöd för uppsatsen finns också från Svenders (2014) avhandling Så gör(s) idrottande flickor: 

iscensättningar av flickor inom barn- och ungdomsidrotten. Syftet med avhandlingen var att 

ur ett genusperspektiv se hur idrotten är uppbyggd.  

 

Barn har redan innan de äntrat sin första träning delats in i könsrollerna flickor och pojkar. Är 

majoriteten i ett lag pojkar använder tränare och ledare ofta ord som killar eller grabbar. 

Sedan lång tid tillbaka har genus varit ett så kallat sorteringsverktyg som sorterat och 

strukturerat upp vår sociala tillvaro.  

 

Sedan 90-talet har det pågått flera genusprojekt med syfte att neutralisera de skarpa linjer som 

skiljer män och kvinnor idrottsmässigt. Genom att sätta upp mål på hur könsrelationer 

egentligen bör se ut. Många av projekten har haft syfte i att rekrytera fler flickor/kvinnor in i 

idrotten, både som utövare och ledare.  

 

Exercise physiology Nutrition 

Sport psychology Leadership 
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4. Syfte och frågeställningar 
Syftet i det här arbetet är att beskriva samarbetet mellan gymnasieskolan och 

ishockeyföreningar i idrottsprofilerade nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)? 

 

• Hur fungerar samarbetet mellan gymnasieskolan och föreningar samt mellan tränare, 

lärare och spelare? 

• Vilken syn finns gällande elevernas balans mellan skola, träning, kost och vila? 

• Hur ser möjligheterna ut idag för flickor att söka denna kombination av ishockey och 

gymnasieskola? 
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5. Metod  

5.1 Design 

I studien används en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse för individens tankar och 

svar utifrån ett personligt möte. I och med ett personligt möte får författaren även möjlighet 

att se och tolka svaren utifrån kroppsspråk, formuleringar och beteende istället för att läsa och 

tolka svaren utifrån en enkät. För att i slutändan kunna reflektera över svaren utifrån hur de är 

som enskild individ och för att få en mer rättvis förståelse för deras svar. Att utföra intervjuer 

ger ett mer säreget och unikt resultat jämfört med att använda sig av kvantitativ metod 

(Hassmén & Hassmén, 2010). 

 

Intervjuerna var semistrukturerade (Kvale & Brinkmann, 2009), vilket innebär att författaren 

utgick ifrån en intervjuguide med förutbestämda frågor. Under intervjuns gång kunde 

författaren ställa eventuella följdfrågor, exempelvis om respondenten ansåg frågan otydlig 

eller om författaren ville gå djupare på ämnet. Som intervjuare är det viktigt att vara förberedd 

och säker på sina frågor för att skapa förutsättningar för en bra och tydlig intervju, detta i sin 

tur leder förhoppningsvis till en respondent som är avslappnad och trygg genom hela 

intervjun. Detta i sin tur kan leda till välformulerade och utförliga svar från respondenten. 

 

5.2 Urval 

Författaren valde att genomföra två typer av intervjuer, enskilda intervjuer (Trost, 2010) och 

fokusgruppsintervjuer (Wibeck, 2010), för att få ett bredare perspektiv på information och 

kunskap. Enskilda intervjuer gjorde författaren med ansvariga, tränare och lärare på 

ishockeygymnasiet, fokusgruppsintervjuer gjordes med spelare/elever som går denna 

inriktning på gymnasiet. När man genomför en kvalitativ studie är författaren intresserad av 

att hitta respondenter som kan ge mycket informationsrik data. Författaren har därför utgått 

från den miljö studien riktar sig mot och utifrån det valt respondenter (Hassmén och Hassmén, 

2008). 
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Respondenter: 

Tränare A: utbildad tränare och lärare, jobbar som tränare på NIU och lärare på gymnasiet. 

Tränare B: utbildad tränare, jobbar som tränare i förening och på NIU. 

Tränare C: utbildad tränare, jobbar som tränare i förening och på NIU. 

Lärare A: utbildad gymnasielärare, jobbar som lärare. 

Lärare B: utbildad gymnasielärare, jobbar som lärare. 

Ledare A: ansvarig för RIG och NIU 

Spelare A: 6 st spelare/elever födda -99, går NIU. 

Spelare B: 7 st spelare/elever födda -97/98, går NIU. 

 

5.3 Mätinstrument 
Författaren har i intervjuerna tagit stör från två olika intervjuguider (bilaga 2 & 3), Bilaga 2 är 

anpassad till tränare, lärare och övriga som är med och ansvarar för ishockeygymnasiet och 

bilaga 3 är anpassad för spelare/elever. Intervjuguiden är indelad i sju teman; Samarbetet 

mellan gymnasieskolor och ishockeyföreningar, tränare, träningar, välmående -träning, skola, 

kost och vila, riksidrottsgymnasier och nationellt godkända utbildningar, flickgrupp, framtid.  

 

5.4 Genomförande 
Inför intervjun kontaktade författaren de tänkta respondenterna och skickade ut ett 

informationsbrev (Bilaga 1) via mejl. Respondenterna tillhör tre olika skolor i Sverige och 

valet av skolor gjordes av slumpen. När de tackat ja till att delta kom författaren tillsammans 

med respondenten överens om tid och plats som de hade möjlighet att välja ut, det skulle 

kännas tryggt och bekvämt för dem under intervjuns gång. Val av plats var väl anpassad 

utifrån respondenternas önskemål för att få kunna genomföra bästa möjliga intervjun. Alla 

intervjuer genomfördes öga mot öga på en idrottsanläggning eller gymnasieskola. Vid 

intervjun utgick författaren från intervjuguiderna (bilaga 2 eller 3) och använde som hjälp 

under intervjuns gång anteckningsblock och en ljudupptagare för att kunna vara fullt 

fokuserad på varje enskild respondent. Intervjun dokumenterades på ljudfiler för att 

författaren skulle kunna gå tillbaka och lyssna mer noggrant för att få ett så rättvist resultat 

som möjligt (Trost, 2010). Intervjuerna tog mellan 15-30 minuter att genomföra. 
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5.5 Databearbetning 
Efter genomförda intervjuer transkriberades dem en i taget från ljudupptagaren till dokument. 

Utifrån dokumenten gjordes en sammanställning av respondenternas svar och erfarenheter till 

flertalet punkter som ligger till grund för resultatet av undersökningen. Sammanställningen 

gjordes med hjälp av en överstrykningspenna som markerade det relevanta för 

frågeställningarna och syftet (Hassmén och Hassmén, 2008). Svaren från respondenterna har 

jämförts för att försöka dra en slutsats om hur samarbetet fungerar på en idrottsprofilerad 

gymnasieutbildning och hur denna utbildning ser ut från ett hälsoperspektiv samt ett 

genusperspektiv.  

	  

5.6 Reliabilitet och validitet 
Hassmén och Hassmén (2008) beskriver begreppen reliabilitet (tillförlitligheten till 

undersökningen) och validitet (undersökningens giltighet, har författaren fångat upp valt 

utforskningsområde i sin undersökning). De två begreppen reliabilitet och validitet är starkt 

förankrade i varandra, det är ingen mening att genomföra en undersökning om inte studien har 

en hög reliabilitet (fungerande mätinstrument) och hög validitet (mäter det som är tänkt att 

mäta).  

 

Utifrån intervjuguiderna (bilaga 2 och 3) i den här studien har forskaren fått in en 

informationsrik datainsamling som ligger till grund för resultatet av frågeställningarna och 

syftet med studien. Författaren anser att studien har en hög reliabilitet och validitet.  

 

5.7 Etiskt förhållningssätt 
I intervjuerna har författaren följt de fyra huvudkraven på forskning, konfidentialitetskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. Innan varje intervju har jag 

informerat mina respondenter om dessa riktlinjer innan intervjuns start (Vetenskapsrådet, 

2002).  

 

5.7.1 Konfidentialitetskravet 

Precis som i informationsbrevet informerade författaren varje enskild respondent innan 

intervjun startade om att intervjun var konfidentiell, vilket betyder att respondenternas 

identitet inte går att ta reda på (Hassmén & Hassmén. 2008; Vetenskapsrådet, 2002). 
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5.7.2 Informationskravet 

Informationskravet innebär att författaren ska informera alla sina respondenter om vilka 

villkor som gäller i deras deltagande. Att deltagandet är frivilligt samt att de har möjlighet att 

avbryta sitt deltagande. Informationen ska vara så tydlig och korrekt att den inte kan påverka 

deras vilja till att delta eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

5.7.3 Nyttjandekravet 

All information författaren samlar in i under sina intervjuer kommer enbart användas för 

forskningens ändamål. Informationen får inte användas eller lånas ut för andra ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

5.7.4 Samtyckeskravet 

Samtycke från respektive deltagare skall inhämtas, respektive deltagare bestämmer själv över 

sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002) 
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6. Resultat 
I den här delen kommer undersökningens resultat att presenteras utifrån genomförda 

intervjuer. Resultatet kommer att presenteras och analyseras efter sex teman: Samabetet 

mellan gymnasieskola och ishockeyförening, tränare, träningar, välmående – träning, skola, 

kost och vila, flickors möjlighet till NIU-utbildning och framtid. I min intervjuguide är de sju 

teman också grunden för frågorna jag utgått ifrån. I varje tema kommer jag lyfta fram det 

mest intressanta som sedan analyseras och sammanfattas. Av tidigare erfarenheter är detta till 

viss del ett okänt område och jag kommer vara neutral i hur jag tolkar svaren från mina 

respondenter, för att få en djupare förståelse för hur varje enskild respondent ser på en 

idrottsprofilerad gymnasieutbildning. 

 

6.1 Samarbetet mellan gymnasieskola och ishockeyförening 
Gymnasieskolor och ishockeyföreningar jobbar tätt ihop och med en god kommunikation 

mellan lärare och tränare, det i sin tur leder till ett bra samarbete. På flera håll är någon av 

tränarna även utbildade lärare och kan därför tolka läroplaner och betyg på ett bra sätt för att i 

slutändan kunna ge varje enskild elev rätt förutsättningar för ett rättvist betyg.  

 
Jag är ju både utbildad tränare och lärare, det positiva är ju att jag har en större förståelse för betygsystemet 

och en större inblick i hur det går för varje enskild elev i skolan. (Tränare A) 

 

Från både gymnasieskolor och ishockeyföreningar är man positiv till denna idrottsprofilerade 

utbildning där eleverna kan kombinera sin elitsatsning med skolan. Det måste finnas en bra 

balans mellan tränare och lärare för en fungerande verksamhet, samt riktlinjer för de elever 

som väljer denna inriktning då de har krav att klara av både skola och ishockey. 

 
Med det goda samarbetet skola och förening emellan ger vi eleverna en tryggare tillvaro och fler elever får 

upp ögonen för denna gymnasieinriktning. (Tränare C) 

 

Vi har varit jättenöjda med vårt samarbete hittills, även om tränarna brinner för ishockeyn vet de att skolan är 

viktig och förstår vikten av att den går i första hand. (Lärare A) 

 

När man istället vänder sig till eleverna får man en känsla av att den idrottsprofilerade 

utbildningen oftast fungerar bra, men de märker av när samarbetet mellan parterna skola och 

ishockey inte fungerat fullt ut.  
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Vi har upplevt skola och ishockey på båda sätt, där samarbetet fungerat bra men även där det fungerar mindre 

bra. Nyckeln till att det ska funka är ett bra samspel mellan skolan och hockeyn, ibland känns det som att 

samarbetet faller. (Spelare B)  

 

När eleverna tillsammans diskuterar frågan ”hur märker ni att samarbetet inte fungerat 

emellanåt?” svarade de att de ofta har bra scheman för läxor och prov. Men ibland har det 

blivit mycket läxor och prov i samma period som ishockeyn har många matcher, då har de 

inte hunnit plugga. De påpekar att motivationen för skolan blir mindre när de inte klarar prov 

eller får för mycket hängande efter sig. 

 
Ibland när vi har en tuffare period i hockeyn med mer matcher kan ibland lärarna lägga in mer prov och läxor 

än vanligt, då hinner man ju inte med att förbereda sig och får dåliga resultat i skolan. Det kunde dom ju 

planera lite bättre när dom är bra på att planera annars. (Spelare A) 

 

6.2 Tränare 
Av de tränare som deltagit i intervjuerna är alla fullt utbildade tränare vad gäller utbildningar 

från Svenska ishockeyförbundet. De har gått alla utbildningssteg varav det sista som är 

elittränarutbildningen (ETU).  

 

Under träningspassen är de oftast tre tränare med på isen varav en målvaktstränare. Tränarna 

varvar uppgifter med varandra under träningspassen, det är endast målvaktstränaren som har 

samma uppgift genom varje träningspass, att träna och ge målvakterna möjlighet att 

utvecklas. I övrigt är det en stor variation på vem av tränarna som sköter vad. 

 
Ibland har jag backarna och ibland har X backarna, vi delar upp det för att kunna ge våra spelare bästa 

möjliga utveckling. Vi är ju lite olika som tränare och sitter på olika kunskaper och erfarenheter. Vi tycker 

det funkar bra att bytas av och vi tror att spelarna tycker det funkar bra med. (Tränare C) 

 

Något eleverna är överens om är att tränarna visar ett stort engagemang på alla träningar, 

vilket en spelare ser som en bra motivationsfaktor. Träningarna känns välplanerade och med 

bra och tydliga genomgångar uppstår sällan frågor om varför de ska göra en viss övning.  
 

Våra tränare är där för vår skull och vi kunde lika gärna haft en tränare som inte brydde sig ett skit om vår 

utveckling, men det gör de verkligen. (Spelare A) 
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6.3 Träningar 
När det är träning under skoltid ska det enligt läroplanen vara ett större fokus på varje enskild 

elev. Tränarna påpekar att mycket av träningen bygger på grunder- och detaljträning. Trots att 

det är många elever med på träningarna har man ett ansvar som tränare att se alla för att kunna 

ge rätt förutsättningar för en så stor individuell utvecklingsmöjlighet som möjligt.  

 
Skillnaden på skolträning och lagträning är att skolträningar är mer individ- och lagträningen är mer 

laganpassad. (Tränare B) 

 

Lagträningar innebär mer spelövningar för att få laget att spela så bra som möjligt tillsammans. (Spelare A) 

 

Tränarna gör allt för att se alla individer och vägleda dem till största möjliga utveckling, men 

av svaren att döma ligger målvaktstränarna i framkant med den individuella träningen.  

  
Målvaktssidan ligger lite före med den individuella träningen, de är ju inte lika många som utespelarna. Ändå 

tycker vi att balansen är bra. (Spelare B) 

 

Tränarna beskriver hur en träningsvecka ser ut när man går på ishockeygymnasium, det blir 2-

3 ispass och 1-2 fyspass under skoltid varje vecka för eleverna. Förutom träningarna på 

skoltid tränar de med sina lag på kvällstid och spelar 1-2 matcher i veckan. Totalt sett rör det 

sig om 9-12 träningspass och 1-2 matcher i veckan, beroende på om man går RIG eller NIU 

samt vilket lag man spelar i.  

 
Lagträningar har vi ju måndag till fredag, men ibland kan vi ha en vilodag. (Tränare A) 

 

Under försäsongsträningen är det ingen isträning, men mellan 7-10 fyspass i veckan. (Spelare B) 

 

6.4 Välmående – träning, skola, kost och vila. 
Genom att läsa resultatet av träningsmängden kan man se att det är många träningspass, vilket 

betyder att eleverna har dubbla träningspass flera dagar i veckan. Däremot svarade alla 

respondenter att de även är noga med kost och vila, men just kosten kan skilja sig beroende på 

om du bor hemma eller i en egen lägenhet. Bor man själv som tonåring och ska planera in att 

laga mat under dagen blir det ofta samma mat och dagar med sämre planering eller stress kan 

leda till en sämre kosthållning.  
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De som går ishockeygymnasium erbjuds extra mellanmål och på vissa ställen även frukost 

och lunch för att eleverna ska orka med träningen kombinerat med skolan.  

 
Balansen mellan skola, hockey, vila och mat brukar oftast vara bra. (Spelare A) 

 

Något alla tränare påpekar i denna fråga är också att skolan alltid går i första hand, behöver en 

elev ta ledigt en träning för att hinna studera och inte halka efter i skolan är det okej. Alla 

kommer inte bli ishockeyproffs och behöver en utbildning att luta sig tillbaka på för att kunna 

söka en framtida utbildning eller jobb. 

 
Funkar inte skolan och har man saker hängande över sig så blir man ju ingen bra ishockeyspelare heller. 

(Tränare A) 

 

När träningar planeras är det delade meningar om vad tränarna egentligen utgår ifrån. 

Elevernas svar var att träningar planeras ifrån gruppen och vad laget behöver träna på, men 

vissa pass där man riktar in sig på individen men inte alls i lika stor utsträckning. Tränarna i 

sin tur menar att de utgår ifrån gruppen, vilka individer finns det och vad är deras styrkor och 

svagheter.  

 

När jag ställde frågan: ”Får spelarna någon coaching i att planera sin vardag för att hänga med 

i skolan, eller är det upp till var och en av spelarna att ta eget ansvar?” var alla respondenter 

överens om att den biten var någonting som lärarna hade mest ansvar över då de har en bättre 

inblick i hur eleverna ligger till i respektive kurser. Med ett bra samarbete mellan lärare och 

tränare kunde man tillsammans hjälpa de elever som låg i riskzonen att halka efter eller hade 

halkat efter, genom att ha stödundervisning för de som behövde det.  

 
Det är klart man får hjälp när man bor hemifrån och har både hockey och skola på schemat, men mycket 

handlar om att kunna ta eget ansvar. (Spelare B) 
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6.5 Flickors möjlighet till NIU-utbildning 
På de flesta orter i Sverige där möjligheterna att kombinera skolan med ishockeyn är inte 

flickor lika prioriterade. Det finns idag möjlighet för flickor att söka denna NIU-utbildning 

och det är i Örnsköldsvik (Modo), Stockholm (AIK), Leksand (Leksand) och Linköping 

(Linköping) (Hockeyakademin, 2015). Något som nämnts under intervjuerna från både 

tränare och spelare är att på flertalet ställen där det finns RIG gymnasier har det varit några 

flickor som valt att gå, men en likvärdig möjlighet som pojkarna har finns inte i nuläget.  

 
Vi har ju ingen daminriktning på NIU, men RIG tar ju emot tjejer och där har det väl varit med en tre/fyra 

stycken. (Tränare A) 

 
Det där med flickishockeyn är något som fått en positiv och snabb utveckling senaste åren. Det är fortfarande 

väldigt nytt, men fortsätter det att vara populärt och samtidigt utvecklas till ett ännu större underlag kommer 

både vi och förhoppningsvis andra orter i Sverige försöka starta upp även för flickor på NIU. (Ledare A) 

 

Både på tränare och ansvariga som är delaktiga runt idrottsprofilerad gymnasieinriktning är 

positiva kring att starta upp även en flickgrupp. Men många påpekar att det är en process som 

måste växa och under tiden hinna mogna för att det ska kunna få en hållbar framtid. Självklart 

vill de att flickor ska få samma möjlighet som pojkar i sin elitsatsning.  

 

6.6 Framtid 
Alla respondenter är överens om att en idrottsprofilerad utbildning är någonting positivt och 

de ser en god framtid för denna typ av gymnasieinriktning. Så länge det är ett bra samarbete 

mellan berörda parter kan det bli ännu bättre som i framtiden leder till en bra utveckling av 

både gymnasieinriktningen, goda betyg och många bra ishockeyspelare.  

 

Eleverna vill se en utveckling av individinriktad träning samt få en större kunskap vad gäller 

mat och vila för att kunna ge sig själv så bra förutsättningar som möjligt.   
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6.7 Sammanfattande analys 
Utifrån resultatet kan man utläsa att en idrottsprofilerad gymnasieutbildning är någonting 

väldigt bra när samarbetet fungerar. Genom att ha en väl fungerande dialog berörda parter 

emellan ger det stora förutsättningar för ett gott samarbete och nöjda elever.  

Av alla intervjuer som gjordes visade resultatet på välutbildade tränare som är mycket 

engagerade i varje elevs utveckling. Något tränarna däremot behöver bli bättre på är den 

individuella träningen, att se varje individ var och en för sig ännu bättre (Annerstedt & 

Gjerset, 1997). Träningarnas innehåll är inget spelare eller ledare påpekar, men den 

individuella coachingen i träningen är någonting eleverna tar upp som borde bli bättre, just 

när det gäller individuell träning ligger målvaktstränarna i framkant. 

Av berörda parter ser välmående bland eleverna bra ut (Winroth & Rydqvist, 2008), men mer 

kunskap om kost (Lindblom & Lundström, 2015) är ett önskemål från eleverna. 
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7. Diskussion 
I kapitlet diskussion kommer jag som författare ge svar på de frågeställningar arbetet är 

grundat i. Jag kommer att lyfta fram och diskutera de mest intressanta delarna från 

intervjuerna, göra en utvärdering av forskningsprocessen och slutligen ge in inblick i hur 

samarbetet i en idrottsprofilerad gymnasieutbildning kan se ut samt gå igenom några 

potentiella utvecklingsområden för en bättre utbildning.  

 

När jag arbetade med litteraturen fanns det mycket bra och tydlig vetenskaplig forskning 

kring idrottsprofilerad utbildning, men för att avgränsa området ligger det största fokus på 

Sverige då det är svårt att göra en internationell jämförelse (Ferry, 2014) då länderna har 

strategier som är uppbyggda och anpassade på många olika sätt (Radtke & Coalter, 2007).  

 

Att hitta vetenskaplig forskning utifrån mina frågeställningar riktat till en idrottsprofilerad 

gymnasieutbildning var desto svårare. Mycket av litteraturen är riktad mot enskild individ 

eller en specifik idrott. 

 

7.1 Resultatdiskussion och analys 
Ett fungerande samarbete i en idrottsprofilerad gymnasieutbildning är utifrån denna 

undersökning en av de viktigaste delar för att kunna erbjuda en så stor utvecklingsmöjlighet 

som tänkbart för eleverna, både inom skolan och inom idrotten. Något jag intresserade mig i 

var hur tränare och lärare såg på studier i kombination med ishockeyn, man har ju ofta fått 

höra att ”alla som spelar ishockey ligger efter i skolan” eller liknande kommentarer. Över lag 

tycker de intervjuade lärare, tränare och elever att det fungerar bra men eleverna påpekar dock 

att det stundtals finns brister. Något som både tränare och lärare är fullt medvetna om är att 

skolan går i första hand samt att eleverna är olika vad gäller skolan. Det finns de som lämnar 

in allt i tid trots tuffa förutsättningar och det finns de som inte riktigt klarar av pressen och 

tappar suget när det blir för mycket. Vad jag tolkar utifrån svaren från mina respondenter är 

att eleverna har ett eget ansvar i att sköta skolan, precis som alla elever som går i skolan har. 

Både tränare men framförallt lärare som har en bättre översikt vad gäller betygen gör mycket 

för att se att eleverna klarar skolan med goda betyg, tränarna försöker peppa lite men har 

största fokus på en utveckling av eleverna som ishockeyspelare.  
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För ett bra samarbete krävs hela tiden en god kommunikation mellan inblandade parter samt 

riktlinjer som lärare, tränare, elever och andra ansvariga kan ta del av. Eftersom en 

idrottsprofilerad utbildning har ett tydligt elitidrottstänk (Skolverket, 2014; Ferry, 2014) är det 

viktigt att få det att fungera både skol- och idrottsmässigt med hjälp av rätt verktyg.  

 

Att poängtera om man tittar på samarbetet mellan tränare och spelare är hur det fungerar med 

individuell coaching, som är ett stort fokus på skolträningar. Utifrån förutsättningarna där en 

målvaktstränare har 1-3 individer att coacha, en backtränare har 6-9 individer och en 

forwardstränare har 9-12 individer och det gör skillnad på hur mycket tid respektive tränare 

får för varje enskild individ under ett träningspass. Denna feedback är viktig för tränarna att ta 

emot för att de i sin tur ska kunna utvecklas inom coaching (Team Danmark, 2005). Även 

Annerstedt och Gjerset, 1997 visar på hur viktigt det är med en fungerande dialog mellan 

spelare och tränare, då det kan vara en faktor för en ökad utveckling.  

 
När det gäller elevernas välmående och att ha en balans mellan skola, träning, kost och vila 

nämnde både tränare, lärare och elever att de tyckte att det fanns en bra balans. Men när man 

gick lite djupare på ämnet var det flertalet elever, framförallt de som bodde i egen lägenhet, 

tyckte att det kunde bli jobbigt eller stressigt att varje dag planera in matlagningen. Balansen 

mellan skola, träning, kost och vila är över lag bra, men kunskapen om just kost är en 

bristvara, både för de som bor i egen lägenhet och de som bor hemma. Ser man till hur Team 

Danmark (2005) och Lindblom och Lundström (2015) resonerar om kost är detta något som 

borde få mer fokus redan i början av gymnasietiden. För att hålla den goda balansen krävs det 

uppoffringar, är det någon elev som halkat efter i skolan får den stå över träningspass och 

istället gå på stödundervisning, detta är inte något som sker varje vecka men det finns 

tillfällen detta har varit nödvändigt för att inte skolan ska bli bortprioriterad.  

 

Av resultatet ser man att alla parter är överens om ett gott välmående hos eleverna trots de 

stora påfrestningarna fysiskt, psykiskt och socialt. Det enda som egentligen ansågs som 

bristvara var kunskapen om kost, eleverna önskade en bättre undervisning i just den delen för 

att kunna ge sig själva bättre förutsättningar. 

 

 

Damishockeyn är någonting som haft en positiv utveckling bara de senaste åren (Svenska 

ishockeyförbundet, 2015). Fortsätter utvecklingen i samma takt som idag kommer det inte 
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dröja länge innan det kommer in ansökningar för att starta upp idrottsprofilerad 

gymnasieutbildning riktad mot flickor. Idag finns det endast fyra ishockeygymnasier för 

flickor och frågan är om det kommer finnas plats för alla flickor som är intresserade av att 

söka denna utbildning. Det är en geografisk fråga för många att söka ishockeygymnasium, 

kan det vara en bidragande faktor till att flickor inte söker denna utbildning. Det ser positivt ut 

för damishockeyn, en fortsatt utveckling kommer leda till en större jämställdhet inom en än så 

länge mansdominerad idrott (Svender, 2012). Blir det fler ishockeygymnasier för flickor? Det 

skulle vara en positiv utveckling då fler får möjligheten att söka och eventuella geografiska 

hinder som idag kan vara en påverkan kanske försvinner för en del av de som vill gå en 

idrottsprofilerad gymnasieutbildning. 

 

7.2 Metoddiskussion 
Styrkor i min undersökning var exempelvis att jag utifrån genomförda intervjuer fick ett bra 

underlag från olika perspektiv på mina frågeställningar. Genom att ha en intervjuguide (se 

bilaga 2 & 3) med tydliga frågor samt valet av att göra semistrukturerade intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2009), gav mig möjlighet till att fördjupa svar på frågor jag under intervjuns gång 

såg som intressanta. Valet att genomföra både enskilda- och fokusgruppsintervjuer var bra, av 

innehållet att döma fick jag ut mycket användbar information vid båda typer av intervjuer.  

 

Vid fokusgruppsintervjuerna med elever om två grupper blev det som jag tidigare tänkt mig, 

de som ofta pratar mycket fick igång de som annars inte säger så mycket. Att intervjua både 

tränare, ledare, lärare och elever gjorde att jag fick en större förståelse för hur en 

idrottsprofilerad gymnasieutbildning är uppbyggd, det gav mig svar från olika perspektiv.  

 

Svagheter i min undersökning är att jag kunde använt mig av fler respondenter och eventuellt 

ha genomfört en fokusgruppsintervju där lärare och tränare fick sitta tillsammans för att se om 

det skulle påverka svaren de gav vid en enskild intervju. De är ju samarbetspartners men 

samtidigt konkurrenter om elevernas uppmärksamhet, båda parter vill ju att eleverna ska bli 

bra i ishockey men också få bra betyg i skolan.  

 

Valet av metod tycker jag är bra då det passar mig som person då jag hellre har ett personligt 

möte än läser av svar via en enkät. Jag fick även en större förståelse via ett personligt möte då 

jag samtidigt kunde tolka respondenternas kroppsspråk och tonläge under hela intervjun. Jag 

har tidigare inte arbetat med en kvalitativ metod och känner i efterhand att jag som intervjuare 
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måste vara ännu mer förberedd och försöka se svar i förväg och ha med mig ytterligare 

följdfrågor som är väl formulerade och förberedda.  

 

Jag har tolkat svaren så neutralt jag kan då jag inte har några större erfarenheter av en 

idrottsprofilerad gymnasieutbildning. Genom en korrekt genomförd transkribering av 

intervjun, ord för ord och inte utelämna någonting ger en minskad risk för att innehållet tolkas 

annorlunda av någon annan (Hassmén och Hassmén, 2008). Däremot kan det insamlade 

materialet tolkas på olika sätt och det gör att resultatet är mer eller mindre trovärdigt. Det är 

svårt att avgöra hur man ska genomföra en analys av en intervju som sedan transkriberas ord 

för ord, för att sedan tolkas lika av alla som analyserar den.  

 

7.3 Slutsats 
Slutsatsen man kan dra utifrån denna studie är att en idrottsprofilerad gymnasieutbildning är 

någonting positivt som lockar fler och fler ungdomar. Med ett bra samarbete och välutbildade 

samt engagerade tränare, lärare och ledare skapa ännu bättre förutsättningar för blivande 

elever som ska gå denna gymnasieutbildning.  

 

7.4 Egenskaper för en bra idrottsprofilerad gymnasieinriktning med inriktning 

ishockey 

• Samarbete 

• Riktlinjer 

• Kommunikation 

• Engagemang 

• Individuellt fokus 

• Fler sökalternativ för flickor 

 

Utifrån min undersökning är det just de här sex punkter som upprepande gånger återkommit, 

när man pratar om en idrottsprofilerad gymnasieutbildning är det samarbete, riktlinjer, 

kommunikation och engagemang som är viktigt för att få ett fungerande koncept. För att 

innehållet i utbildningen ska bli så bra som möjligt krävs engagemang av lärare, tränare och 

övriga ansvariga. Något man i framtiden bör lägga mer fokus på är den individuella biten vad 

gäller träningar samt utvecklingen av en idrottsprofilerad gymnasieutbildning för flickor.  
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7.5  Fortsatt forskning 
Då min undersökning riktades till ett fåtal av alla de som arbetar i eller studerar en 

idrottsprofilerad gymnasieutbildning, hade det varit intressant att vid ett annat tillfälle få 

möjlighet att göra en likadan studie men i ett större och djupare perspektiv. För att få en ännu 

tydligare inblick i hur det fungerar och vad som bör utvecklas.  

	  
Exempel på fortsatt forskning är att man följer ett eller flera idrottsprofilerade 

gymnasieutbildningar med inriktning ishockey, både RIG och NIU, flickor och pojkar. Ett 

intressant sidospår är att följa är utvecklingen av denna utbildning för flickor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   27	  

Referenslista 
Annerstedt, C., & Gjerset, A. (1997). Idrottens träningslära. SISU Idrottsböcker. 

 

Carlsson, R. (1991). Vägen till landslaget. En retrospektiv studie av framgångsrika ungdomar 

i sju idrotter. Doktorsavhandling, Stockholm: Stockholms universitet. 

 

Ericsson, K.A., Krampe, R.T., & Tesch-Romer, C. (1993). The role of deliberate practice in 

the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100 (3), 363-406. 

 

Ferry, M. & Olofsson, E. (2011) En svensk modell? Ämnet specialidrott under lupp. Svensk 

idrottsforskning. 

Tillgänglig:  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:448485/FULLTEXT01.pdf 

 

Ferry, M. (2014). Idrottsprofilerad utbildning: i spåren av en avreglerad skola. 

Tillgänglig: 

http://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:740952/FULLTEXT01.pdf 

 

Hassmén, N., & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. SISU 

Idrottsböcker. 

 

Hassmén, P. & Mattsson, P. (2000). Världsstjärna 2020- svensk golf idag och i framtiden. 

Svensk idrottsforskning, 9 (1), 24-28. 

 

Hockey akademin (2015-09-10). Ansökan till elitishockeygymnasium Specialidrott / 

ishockey.  

Tillgänglig: 

http://gymnasium.slashx.se/ansokan/ 

 

Høigard, R., & Jørgensen, A. (2002). Coachingsamtal inom idrotten. SISU Idrottsböcker. 

International ice hockey federation (okänt årtal). The early beginnings. 

Tillgänglig: 

http://www.iihf.com/iihf-home/history/ 



	   28	  

Karlsson, J., Renström, P., Holmström, E., & Forsberg, A. (2007) Idrottsskador – frontlinjen 

inom behandling och rehabilitering. Centrum för idrottsforskning. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. 

 

Lindblom, E., & Lundström, P. (2015). Ät rätt när du tränar. SISU Idrottsböcker.Mattsson, M. 

(2014) Träningsplanering. SISU Idrottsböcker. 

 

Lund, S. (2010). Idrottsutbildning och utbildningsreformer - en kartläggningsstudie av  

Sveriges gymnasiala idrottsutbildning och dess villkor i den nya gymnasieskolan (FoU-

rapport 2010:2). Stockholm: Riksidrottsförbundet. 

 

Montgomery, D,L. (2004) Physiological profile of professional hockey players. 

 

Radtke, S., & Coalter, F. (2007). Sport Schools: An Indernational Review (Report to the  

Scottish Institute of Sport Foundation). Stirling: University of Stirling.  

 

Riksidrottsförbundet (2009). Idrotten vill –idrottsrörelsens idéprogram.  

Tillgänglig: 

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_32925/cf_394/IdrottenVill_2009_Webbversion.pdf 

 

Riksidrottsförbundet (2015-02-24). Skillnad på RIG och NIU. 

Tillgänglig: 

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

 

Rydqvist, L-G., &Winroth, J. (2008). Hälsa & Hälsopromotion: med fokus på individ-, grupp- 

och organisationsnivå. Farsta: SISU Idrottsböcker. 

 

Skolverket (2014-12-15) Idrottsutbildningar.  

Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-

utbildningar/idrottsutbildningar-1.195850 

 



	   29	  

Stambulova, Natalia B., Stephan, Yannick, Järphag, Ulf .(2007). Athletic retirement, a cross- 

national comparison of elite French and Swedish athletes. Psychology of Sport And Exercise.  

 

Svender, J. (2014). Så gör(s) idrottande flickor: iscensättning av flickor inom barn- och 

ungdomsidrotten.  

Tillgänglig:  

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:567068/FULLTEXT01.pdf 

 

Svenska Ishockeyförbundet (2015-06-10). Statistik över spelarlicenser: Antal spelare och 

föreningar säsong för säsongerna 1922/23 – 2013/2015. 

Tillgänglig:  

http://www.swehockey.se/ImageVaultFiles/id_98610/cf_78/Spelare-f-reningar.PDF 

 

Svenska Ishockeyförbundet (2015-06-10). Statistik över spelarlicenser: Damstatistik, antal lag 

och föreningar säsongerna 1989/90-2013/15. 

Tillgänglig: 

http://www.swehockey.se/ImageVaultFiles/id_98613/cf_78/damstatistik.PDF 

 

Team Danmark (2005). Talangutveckling – motiverande och målinriktad träning för barn och 

ungdom. SISU Idrottsböcker.   

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer: inom humnistisk-samhällsvetenskaplig 

forksning, Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

Uebel, M. (2006). Nya perspektiv på riksidrottsgymnasierna (FoU-rapport 2006:4). 

Riksidrottsförbundet.  

 

Wagnsson, S., & Patriksson, G. (2007). Specialisering i barn- och ungdomsidrotten. Svensk 

idrottsforskning. 

Tillgänglig: 

http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Specialisering-barnidrott-

ungdomsidrott.pdf 



	   30	  

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 

Studentlitteratur AB. 

 

Wirhed, R. (2014) Anatomi med rörelselära och styrketräning.  

 

 



	  

	  

Bilagor 
Bilaga 1 

Hej! 

Mitt namn är Frida Andersson, jag är student på Karlstads universitet där jag läser det 

idrottsvetenskapliga programmet. Nu är jag inne på min sista termin och är i full gång med 

min c-uppsats där jag valt att skriva om Idrottsprofilerad gymnasieutbildning –samarbetet 

mellan gymnasieskolan och ishockeyn. Jag har valt ut idrotten ishockey för att det är ett stort 

intresse för mig personligen. 

 

Min tanke är i grund och botten att få intervjua er som ansvarig, tränare, lärare, spelare eller 

annan funktion i detta koncept för att få en klar bild över hur denna gymnasiekombination 

idag fungerar, både ur ett resultatinriktat perspektiv(betyg i skolan & utveckling av spelare) 

och utifrån ett hälsoperspektiv främst hos spelare/elev.  

 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att endast jag kommer veta 

vem som sagt vad, inga namn kommer att användas i mitt arbete. Jag kommer endast arbeta 

utifrån era svar för att få ett så tydligt resultat som möjligt i mitt arbete. Intervjun kommer 

vara helt frivillig, vill du ställa upp har du möjlighet att hoppa över specifika frågor eller 

avbryta. Intervjuerna sker helst mellan v.17-18 om det passar, går även att göra innan eller 

efter om så önskas. 

 

Det vore roligt om du ville delta och delge dina erfarenheter och tankar kring denna 

kombination. Vill du vara med och delta, svara senast 22/4.   

 

Vid frågor eller funderingar kring intervjun är ni mer än välkomna att höra av er.  

Mvh Frida Andersson 

E-mail: frida.m.andersson@hotmail.com 

Mobil: 0722 029 025 

 

Handledare: 

Christian Augustsson 

Karlstads Universitet 

E-mail: christian.augustsson@kau.se 



	  

	  

Bilaga 2 

Intervjuguide – tränare, ansvariga, lärare. 

Tema 1 – Samarbetet mellan gymnasieskolor och ishockeyföreningar 

- Hur ser samarbetet ut idag mellan skola och förening? 

- Vad tycker du fungerar bra/mindre bra? 

- Vad tror du är anledningarna till detta? 

Tema 2 – Tränare 

- Vad har du för utbildning? 

- Hur många tränare är ni på respektive träningsgrupp? 

- Vilka olika uppgifter har ni? 

Tema 3 – Träningar  

- Ser träningarna lika dana ut beroende på om det är lagträningar eller skolträningar?  

- Finns en jämn balans mellan laginriktad- och individinriktad träning?  

- Hur många pass per vecka kör ni, is- respektive fyspass? 

Tema 4 – Välmående -träning, skola, kost och vila 

- Hur ser ni på balansen hos spelarna gällande träning, skola, kost och vila? 

- Utgår ni från varje enskild spelare/elev eller utifrån hela laget när ni planerar 

träningsscheman?  

- Får spelarna någon coaching i att planera sin vardag för att hänga med i skolan, eller 

är det upp till var och en av spelarna att ta eget ansvar?  

Tema 5 – Riksidrottsgymnasier och nationellt godkända utbildningar 

- Finns det några likheter/skillnader beroende på om man går NIU eller bredd?  

- Av de som går i träningsgruppen bredd, hur många (uppskattningsvis) valde bredd 

från början samt hur många av dem valde att gå bredd för att de inte fick en plats i 

träningsgruppen NIU?  

Tema 6 – Flickgrupp 

- Finns det idag möjlighet för tjejer att söka denna profil? 

- Om nej, varför? 

- Vad tror du fördelar/nackdelar skulle vara om ni hade en ren flickgrupp? 

Tema 7 – Framtid 

- Hur ser du på framtiden av denna kombination?  

- Hur önskar/hoppas du att det blir? –utveckling/förändringar? 

	  

	  



	  

	  

Bilaga 3 

Intervjuguide – spelare, elever. 

Tema 1 – Samarbetet mellan gymnasieskolor och ishockeyföreningar 

- Hur tycker ni att kombinationen skola och ishockey fungerar? 

- Varför? 

Tema 2 – Tränare 

- Hur många tränare är det på respektive träningspass? 

- Vilka olika uppgifter har de? 

Tema 3 – Träningar  

- Ser träningarna lika dana ut beroende på om det är lagträningar eller skolträningar?  

- Finns en jämn balans mellan laginriktad- och individinriktad träning?  

- Hur många pass per vecka kör ni, is- respektive fyspass? 

Tema 4 – Välmående -träning, skola, kost och vila 

- Hur tycker ni att balansen är mellan träning, skola, kost och vila? 

- Utgår de från varje enskild spelare/elev eller utifrån hela laget när de planerar 

träningsscheman?  

- Får ni spelare någon coaching i att planera er vardag för att hänga med i skolan, eller 

är det upp till var och en av spelarna att ta eget ansvar?  

Tema 5 – Riksidrottsgymnasier och nationellt godkända utbildningar 

- Finns det några likheter/skillnader beroende på om man går NIU eller RIG?  

Tema 6 – Flickgrupp 

- Är det idag med några flickor i eran träningsgrupp? 

- Om nej, varför tror ni det är så? 

- Vad tror ni att fördelar/nackdelar skulle vara om ni hade med flickor eller en ren 

flickgrupp? 

Tema 7 – Framtid 

- Hur ser ni på framtiden av denna kombination?  

- Hur önskar/hoppas ni att det blir? –utveckling/förändringar? 

 


