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 En svengelsk modell?
  Ämnet specialidrott under lupp

I konkurrensen om elever har många skolor valt idrott som sin profil. 
I dag deltar var tionde gymnasieelev i idrottsprofilerad utbildning. 
Vår utvärdering av ämnet specialidrott visar att eleverna är nöjda, 
men det sker en social snedrekrytering av elever och variationerna i 
undervisningen är stora. 

De n s v e n s k a i D r o t t s m o D e l l e n  inne-
bär att barn och unga idrottar i förenings-
regi på sin fritid. I exempelvis England 
och USA är den frivilliga idrotten istället 
ofta organiserad av skolorna. Kanske 
betyder skolans ökade idrottsutbud att 
den svenska modellen är på väg att bytas 
mot en anglosaxisk eller en ”svengelsk” 
idrottsmodell. 

Den svenska idrottsrörelsen har dock 
alltid samarbetat med skolan och hoppats 
att där kunna få hjälp med rekrytering och 
träning (7). Allra tydligast har detta 
samarbete varit i idrottsgymnasierna som 
introducerades i blygsam skala i början av 
1970-talet i ett fåtal idrotter för ett fåtal 
elever med elitambitioner. Sedan mitten 
av 1990-talet har en snabb och kraftig 
expansion skett på detta område. Riks-
idrottsgymnasierna (RIG) har i dag cirka 
1300 elever i drygt 30 idrotter. Därtill 
kommer gymnasieskolornas egna utbud 
av idrottsprofilerad utbildning, som 
sannolikt omfattar mer än var tionde 
gymnasieelev i cirka 75 procent av landets 
kommuner (4). Den sammanhållande 
länken i såväl RIG som i de idrottsprofile-
rade gymnasieutbildningarna är ämnet 
specialidrott (SCI). Ett ämne som är 
jämförbart med andra skolämnen såtill-
vida att det finns kursplaner och att 
eleverna får betyg i ämnet. Som den här 
artikeln kommer att visa har ämnet också 
en hel del olikheter i jämförelse med 
andra skolämnen. Artikeln bygger på den 
utvärdering vi genomfört av ämnet 

specialidrott på uppdrag av Skolverket 
och Riksidrottsförbundet (RF). För en 
noggrannare beskrivning hänvisar vi till 
de redan publicerade rapporterna (1,2).
 Av kursplanerna för ämnet framgår att:
”Gymnasieskolans utbildning i speciali-
drott 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 idrottsle-
dare. Dessutom syftar ämnet till att 
fördjupa elevernas kunskaper i tränings-
lära.”

Redan här kan vi konstatera den första 
olikheten. Ämnet kan delas upp i kurserna 
A-D men det finns bara nationella kurs-
planer för A- och B-kurserna. De övriga 
kursplanerna är oftast utarbetade av RF 
eller specialförbunden.

Utifrån målen i kursplanerna och den 
information vi genom utvärderingen fått 
om den praktiska undervisningen i ämnet 
har vi valt att illustrera ämnets innehåll 
som det presenteras i figur 1. 

Utvärderingen
Huvudsyftet med utvärderingen var att 
utvärdera ämnet specialidrott som det 
gestaltades på skolorna i förhållande till 
kursplanerna, men syftet var också att 
resultatet skulle utgöra underlag för 
framskrivningen av reviderade kursplaner 
i ämnet specialidrott inför den nya 
gymnasiereformen Framtidsvägen – en 
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serar och genomför sin undervisning i 
specialidrott. Gemensamt för de fem 
studerade gymnasieskolorna var att ämnet 
specialidrott oftast bäddades in i större 
idrottssammanhang. Detta uttrycktes på 
skolorna bland annat genom att de hade en 
uttalad idrottsprofilering, uppbyggda 
stödfunktioner kring eleverna och erbjöd 
extra träning utöver undervisningen i 
specialidrott. 
     Variationen stannade dock inte vid 
organiseringen av undervisningen utan 
visade sig också i kursplanerna i ämnet. 
Det gällde till och med de nationella 
kursplanerna som ibland fått lokala 
anpassningar i form av förändrade mål och 
betygskriterier. Vidare fann vi att det 
skedde en samordning av undervisningen i 
SCI och ämnet idrott och hälsa, antingen 
genom att skolorna slog samman ämnena 
till en gemensam tidspott eller genom att 
vissa teoretiska moment flyttades från SCI 
till idrott och hälsa. Genom omarbetningar 
av de nationella kursplanerna och andra 
förändringar av förutsättningarna tummar 
skolorna alltså något på skollagens före-
skrift om likvärdighet oavsett skola.

När det kommer till undervisningen i 
ämnet visade utvärderingen att den oftast 
skedde i små elevgrupper, där gruppernas 
sammansättning i stor utsträckning 
berodde på årskurs, specialidrottskurs och 
gren, men i många fall gjordes uppdelning 
också beroende av kön. Framför allt var 
det i de färdighetstränande inslagen som 
könsuppdelningen skedde, men det 
förekom även under de mer teoretiska 
inslagen.

reformerad gymnasieskola, som sjösätts 
höstterminen 2011.

I utvärderingen hade vi en förklarings-
inriktad ansats, vilket bland annat inne-
bär att vi samlade information om såväl 
förutsättningar, process som resultat och 
analyserade dessa i förhållande till 
varandra (3). Utvärderingen baserades på 
data från fem RIG och fem gymnasiesko-
lor där skolorna valdes ut i samråd med 
Skolverket och RF med ambitionen att 
försöka fånga variationen och mångfalden 
inom ämnet avseende geografisk sprid-
ning och idrottslig inriktning. Data 
samlades in via elektroniska enkäter till 
elever (n=654) och samtliga lärare och 
tränare i ämnet specialidrott vid skolorna 
(n=109). Data baseras vidare på samtal 
med skolledning, ämnesansvariga och 
lärare, skolornas skriftliga dokument och 
webbsidor, samt dokument och samtal 
med ansvariga från berörda specialför-
bund och RF. Som ett komplement till 
insamlade data har vi analyserat relevanta 
delar av den nationella betygsstatistiken 
(10).

Stor variation mellan skolorna
Utvärderingen visade att det var stor 
variation i hur skolorna organiserade och 
genomförde undervisningen i ämnet. 
Likheterna och olikheterna var många 
mellan å ena sidan RIG respektive gymna-
sieskolorna och å andra sidan inom de 
olika RIG respektive inom de olika 
gymnasieskolorna. Av utvärderingen gick 
det således inte att säga hur ett typiskt 
RIG eller en typisk gymnasieskola organi-

Figur 1. Ämnesinnehållet i 
specialidrott. Den idrottsliga 
förmågan får en central placering 
dels därför att den ska fungera 
som den sammanhållande länken 
för ämnet, dels därför att mest 
tid och störst tonvikt läggs inom 
det området.
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Tabell 1: Andelen flickor och pojkar (procent) 
 Elever  

Utvärderingen 
Specialidrottselever 

Riket 
Gymnasieelever 

Riket 
Medlemmar  

RF 
Flickor 40 36 48 42 
Pojkar 60 64 52 58 

 

 

Figur 2: Elevernas födelsekvartal. 

Tabell 2: Andelen elever med betyget MVG i kursen specialidrott A och B (procent) 
 Utvärderingen Nationellt 
 SCI A SCI B SCI A SCI B 
Flickor 73 82 61 65 
Pojkar 66 67 47 52 
Totalt 69 72 52 56 
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Social snedrekrytering
Eleverna som läser specialidrott skiljer 
sig från övriga elever inom gymnasiesko-
lan på en rad olika punkter. Fler pojkar 
än flickor läser ämnet. Av betygsstatisti-
ken framgår att 36 procent av landets 
alla specialidrottselever är flickor. 
Andelen kan jämföras med den totala 
andelen kvinnor i Riksidrottsförbundet 
som är 42 procent. Av landets alla 
gymnasielever är 48 procent flickor 
(Tabell 1). 

Få elever har ett annat ursprungsland 
än Sverige, endast fyra procent, samti-
digt som endast sex procent har föräldrar 
som båda har utländsk bakgrund. I 
jämförelse med den nationella statistiken 
för alla gymnasielever är detta en lägre 
andel.
Specialidrottselevernas föräldrar har 
också högre utbildningsbakgrund än 
gymnasieelevers i allmänhet. 52 procent 
av eleverna hade föräldrar med högsko-
leutbildning, jämfört med 40 procent av 
alla gymnasieelevers föräldrar.
     En betydligt större andel elever är 
födda tidigt på året, det vill säga det 
förkommer en så kallad ”relative age 
effect” vid rekryteringen av elever till 
ämnet (Figur 2). Av de som läser speci-
alidrott var 65 procent födda under 
första halvåret jämfört med 35 procent 
under andra halvåret. Detta är en 
avvikelse från elevpopulationen i stort 
och visar att ämnet specialidrott förstär-
ker de selektionsprocesser som idrottsrö-
relsen själv startat genom sin barn- och 
ungdomsidrott (6,8). 

Gemensamt för specialidrottseleverna 
är att de kommer från en mycket idrotts-
positiv miljö där familjen, kompisar, 
tränare och ledare bland annat är 
påtagligt positiva till elevernas idrottsin-
riktade gymnasiestudier. Både pappor 
och mammor till eleverna har i stor grad 
egna erfarenheter av idrottsengagemang 
som utövare, ledare och åskådare. 
Eleverna i utvärderingen hade också 
själva stor erfarenhet av idrottsutövande 
och var på en hög idrottslig nivå redan 
innan de påbörjade sina studier i ämnet. 
Exempelvis var en stor andel av eleverna 
bland de bästa i sin region och några 
hade tävlat och tränat med ungdoms- 
och juniorlandslag redan innan gymna-
siet.

     Utvärderingen visade vidare att 
eleverna som läser specialidrott klarar 
sig bättre i skolan än gymnasieelever i 
allmänhet då de har signifikant högre 
betyg i samtliga kärnämnen och även en 
högre genomsnittlig betygspoäng jämfört 
med övriga elever. 

Sammanfattningsvis pekar alltså 
resultatet på att det sker en social 
snedrekrytering av elever till ämnet. 
Denna rekrytering sker utifrån såväl kön, 
etnicitet, födelsemånad som föräldrars 
utbildningsbakgrund. Skolornas utbud 
av specialidrott bidrar således till att 
förstärka idrottens redan sneda sociala 
rekrytering (11).

Angelica Bengtsson, en svensk 
gymnasieelev med möjlighet att 
träna sin specialidrott på skoltid. 
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Nöjda elever
Enligt eleverna domineras undervis-
ningen i ämnet av praktiska lektioner i 
elevernas egen idrott, där fokus och 
målsättning framför allt har varit att 
utveckla elevernas idrottsliga förmåga. 
Kursplanernas övriga innehåll behandlas 
relativt sällan. Det gäller till exempel 
idrottsskador, droger och doping liksom 
frågor om manligt och kvinnligt idrot-
tande. Eleverna är nöjda med undervis-
ningens innehåll och genomförande. 
Överlag är RIG-eleverna mer nöjda än 
gymnasieeleverna. Eleverna anser att 
lärarna har en hög kompetens. Det gäller 
framför allt lärarna i den egna speciali-
drotten, träningsläran och i ledarskaps-
frågor.

Eleverna anger att de lärt sig mycket 
inom områdena träningslära och närings-
lära. Framför allt har de utvecklats i sin 
idrott. Av betygsstatistiken framgår också 
att många av eleverna får höga betyg i 
ämnet (Tabell 2), vilket borde innebära att 
eleverna har goda kunskaper. Men 
samtidigt visar utvärderingen att en 
förvånansvärt stor andel av eleverna 
menar att de inte har kunskaper inom de 
områden som står i kursplanerna.

Många elever har elitambitioner
Gemensamt för eleverna i utvärderingen 
är att många har elitidrottsambitioner. 

Många av eleverna uppger att de valt att 
läsa ämnet för att utvecklas till elitidrot-
tare och en majoritet av eleverna säger att 
de strävar mot en nationell eller interna-
tionell toppnivå. Även om det är ganska 
stor skillnad mellan eleverna på RIG och 
gymnasieskolan avseende detta, är antalet 

elitidrottssatsande elever väldigt hög – 93 
procent av RIG-eleverna respektive 70 
procent av gymnasieeleverna har dessa 
ambitioner. Flickorna utgör här en något 
högre andel av de elitsatsande, medan 
pojkarna i stället dominerar bland de som 
siktar mot en professionell idrottskarriär 
(Tabell 3). Att eleverna som läser en 
idrottsutbildning har elitambitioner 
framgår också av Lund och Olofssons 
studie (5). 

Ämnet specialidrott elitinriktas
I den kommande gymnasiereformen har 
formerna för ämnet specialidrott kraftigt 

Elever Utvärderingen Specialidrottselever Riket Gymnasieelever Riket Medlemmar RF

Flickor 40 36 48 42

Pojkar 60 64 52 58

Utvärderingen Nationellt

SCI A SCI B SCI A SCI B

Flickor 73 82 61 65

Pojkar 66 67 47 52

Totalt 69 72 52 56

Tabell 2: Andelen elever med betyget MVG i kursen specialidrott A och B (procent)

Tabell 1: Andelen flickor och pojkar (procent)

Tabell 3: Elevernas målsättning med att läsa specialidrott (procent)

    Flicka Pojke GY RIG Totalt

Tillhöra de bästa i min gren i Sverige 30 24 24 31 26

Bli internationell toppidrottare i min gren 39 44 32 63 42

Foto: CIF

”Som en följd av elitinrikt-
ningen av ämnet special-
idrott kommer alltså färre 
elever att få möjligheter att 
idrottsprofilera sin gymna-
sieutbildning”
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förändrats. Utbildningen kommer få en 
tydlig elitidrottskaraktär. Vidare har 
kursplanerna i ämnet ändrats och delats 
upp i sju nationella kurser, där tre kurser 
är inriktade på en fördjupning i elevernas 
valda specialidrott, tre mot tränings- och 
tävlingslära och en kurs är inriktad på 
idrottsledarskap. Riksdagen har också 
som en del i kvalitetssäkringen av gymna-
sieskolan beslutat att ämnet endast får 
studeras av elitidrottande elever vid RIG 
eller nationellt godkända idrottsutbild-
ningar (NIU). De senare har valts ut av 
specialförbunden. RIG har som målsätt-
ning att förbereda eleverna mot en 
framtida internationell elitidrottskarriär 
och NIU mot en nationell elitidrottskar-
riär. 

Som en följd av elitinriktningen av 
ämnet specialidrott kommer alltså färre 
elever att få möjligheter att idrottsprofi-
lera sin gymnasieutbildning. Av Skolver-
kets beslut över dimensioneringen inför 
läsåret 2011/2012 framgår att det är 270 
utbildningar som blivit utnämnda till NIU 
och att den största delen av dessa är inom 
de stora lagidrotterna (Figur 3). Vår 
slutsats är att detta sannolikt kommer 
medföra en ökad snedrekrytering utifrån 
kön och födelsemånad till ämnet. Det blir 
alltså inte elevernas intresse och motiva-
tion som avgör om de får studera special-
idrott. 

Avslutning
Trots denna begränsning av utbudet kan 
vi konstatera att elitidrotten har blivit ett 
självklart utbud i den svenska gymnasie-
skolan och att denna utveckling sker i 
nära samarbete med idrottsrörelsen. 
Kanske borde vi därmed snarare tala om 
en svengelsk idrottsmodell än en traditio-
nell folkrörelsemodell för delar av den 
svenska ungdomsidrotten.  
Om samma utveckling också skett inom 
grundskolan vet vi ännu inte. Detta har vi 
precis börjat undersöka genom en 
kartläggning av idrottsprofilerade 
grundskolor i 77 utvalda kommuner och 
preliminärt visar det sig att närmare var 
fjärde högstadieskola erbjuder någon 
form av idrottsprofilering. 


