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Sammanfattning 
 
Syftet med studien har varit att undersöka faktorer som påverkar eleven vid val till lokalt 

idrottsgymnasium eller riksidrottsgymnasium inom idrotterna fotboll och golf samt undersöka 

hur eleverna upplever kombinationen skola/idrott och deras framtida målsättningar med sin 

idrott och sina studier.  

 

Undersökningen bestod av en enkät, vilken besvarades av 48 elever som studerade i årskurs 3 

läsåret 2004/2005 på det lokala idrottsgymnasiet Borgarskolan i Gävle, riksidrottsgymnasiet 

golf i Perstorp och riksidrottsgymnasierna fotboll i Västerås och Norrköping. Undersökningen 

kompletterades med sex intervjuer, en instruktör, en lärare och fyra elever. 

 

Valet av idrottsgymnasium inom golf styrs, enligt denna undersökning, av bra 

träningsförhållanden samt en duktig instruktör. Att träningsgruppen håller hög kvalité har 

också betydelse. Föräldrarna har större påverkan vid val till riksidrottsgymnasium än vid val 

till lokalt idrottsgymnasium i både fotboll och golf. Vid val av idrottsgymnasium inom fotboll 

tycks valet främst påverkas av träningsförhållanden och kvalitén på träningsgruppen . 

Ekonomin är av mindre betydelse vid valet av gymnasium oavsett idrott. 

 

Oavsett idrott och skola så upplever eleverna att satsningen på specialidrotten påverkats 

positivt genom att de gått i en idrottsklass. Eleverna på lokalt idrottsgymnasium fotboll är 

mindre nöjda med studieresultaten än eleverna på riksidrottsgymnasium fotboll. Eleverna på 

lokalt idrottsgymnasium golf är mer nöjda med studieresultaten än eleverna på 

riksidrottsgymnasium golf. Generellt är golfeleverna i stort sett nöjda, fotbollseleverna mindre 

nöjda med den personliga utvecklingen inom idrotten, eleverna på riksidrottsgymnasium 

fotboll något mer nöjda än eleverna på lokalt idrottsgymnasium fotboll. 

 

Framtida målsättningen med idrotten är hög hos i stort sett samtliga elever, något högre hos 

de elever som går på riksidrottsgymnasierna än hos de elever som går på lokala gymnasiet. De 

flesta siktar på att nå nationell eller internationell nivå, samtliga elever på riksidrottsgymnasiet 

golf siktar på att nå internationell nivå. Målsättningen med studier är också hög, 33 av de 48 

elever som svarade på enkäten hade för avsikt att studera på universitet eller högskola. Av 

dessa hade 22 elever som målsättning att kombinera en satsning på idrotten med studier. 

 
Sökord: riksidrottsgymnasium, RIG, golf, fotboll. 
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Inledning 
 
När idrottsintresserade elever står inför sitt val till gymnasiet är det många frågor att besvara 

och flera beslut som måste fattas utifrån varje individs speciella behov och önskemål.  

En av dessa frågor är om eleven ska söka till ett lokalt idrottsgymnasium med möjlighet att 

utöva sin idrott på hemmaplan eller om eleven ska söka till ett riksidrottsgymnasium. Att 

studera på riksidrottsgymnasium innebär oftast att eleven måste flytta hemifrån. För några år 

sedan var svaret på frågan ganska självklar, eftersom det sällan eller aldrig erbjöds några 

lokala alternativ. Det innebar, för de flesta elever som var intresserade av hemortsalternativet1 

att de aldrig fick möjlighet att göra en dubbel satsning på studier och idrott.  

 

Det antal platser som eleverna kunde konkurrera om på riksidrottsgymnasierna var för 

fotbollens del 40 stycken per årskurs, fördelade på 20 utbildningsplatser för pojkar och 20 

utbildningsplatser för flickor. Utbildningsorterna var Norrköping, Sundsvall, Västerås och 

Borås. För golfens del fanns det bara sju till åtta platser per årskurs på riksidrottsgymnasiet i 

Perstorp. Denna begränsning innebar att trycket från elever och föräldrar ökade för att det 

skulle anordnas flera lokala alternativ. Elever och föräldrar tillsammans ställde krav på 

kommunerna och gymnasieskolorna att de skulle erbjuda de talanger, som inte lyckades 

passera nålsögat och börjat studera på riksidrottsgymnasium, ett fullgott alternativ på 

hemmaplan. Samtidigt så vaknade idrottsföreningarnas intresse till liv. De hade ledsnat på att 

år efter år skicka iväg sina talangfulla spelare till riksidrottsgymnasierna runt om i landet, 

eftersom de sällan eller aldrig återvände till moderföreningen. Riksidrottsgymnasiet blev 

istället ofta en bra rekryteringsbas för den lokala elitidrottsföreningen. Dessa faktorer 

tillsammans gjorde att kraven på den enskilda kommunen ökade från många håll.  

 

Ur elevsynpunkt är också att beakta att riksidrottsgymnasiernas organisering av verksamheten 

leder till en koncentration av eleverna/klasserna på samma program medan den regionala 

verksamheten ger större utrymme för elevens val av program.2 Med detta som bakgrund 

började det växa fram allt fler både regionala och lokala alternativ. Intresset från eleverna var 

stort och skolorna såg en chans att få behålla eleverna i hemkommunen, vilket var av intresse 

både ur marknadsföringssynpunkt och ur ekonomisk synvinkel för skolan och kommunen. Ur 

ekonomisk synvinkel var det en klar förtjänst att behålla eleven på hemorten. Om eleven kom 

in på riksidrottsgymnasium var hemortskommunen tvungen att betala skolpeng för 

                                                 
1 Alternativ till riksidrottsgymnasium på hemorten. Upp till 8 timmar i veckan på schemat avsatt för  
   specialidrott. 
2 Rolf. Jonsson, Riks- eller regionalt idrottsgymnasium, Preliminär rapport. (Högskolan i Dalarna, 2001), s. 10. 



 4

honom/henne under hela gymnasietiden. Ett belopp som var avsevärt, cirka 50 000 kronor per 

år, pengar som hemortskommunen hellre satsade på den egna skolan. Idag behöver inte 

kommunen betala skolpeng för elev som väljer att studera i en annan kommun bortsett från 

om hemkommunen inte erbjuder nationellt program som eleven vill söka. Undantaget är 

också riksrekryterande gymnasieutbildningar med inriktning mot till exempel idrott och kultur 

samt friskolor. Varje år överklagar flera hundra elever beslut om att inte få läsa i en annan 

kommun.3  

 

Ur marknadsföringssynpunkt är det mycket positivt med en elitförening i kommunen. Det blir 

gratis PR, det är lättare att skapa ett intresse och ett namn kring kommunen och det gör att 

kommuninnevånarna identifierar sig med och känner för den lokala idrottsföreningen vilket 

gör att stämningen och känslan blir positiv. Engagemanget både från skolpolitiker, skolledare, 

men framförallt lokala eldsjälar är och har varit stort genom åren för att möjliggöra att just 

”vår kommun” också kan erbjuda ett lokalt alternativ för idrottande ungdomar. Detta har, på 

senare år, inneburit att i stort sett varje kommun erbjuder lokala alternativ med olika 

idrottsinriktningar i kombination med gymnasiestudier.  

 

Alla skolor strävar givetvis efter att göra utbildningen så bra och attraktiv som möjligt, men 

utformningen varierar än så länge mycket eftersom förutsättningarna varierar från kommun 

till kommun. En av de faktorer som påverkar hur de olika utbildningarna utformas är det 

geografiska läget. Klimatet är en begränsande faktor för både fotboll och golf eftersom båda 

idrotterna bedrivs utomhus om inte kommunerna har resurser att bygga speciella idrottshallar 

eller konstgräsplaner. Det innebär att riksidrottsgymnasiet i Perstorp har andra förutsättningar 

och möjligheter gentemot lokala golfgymnasiet i Gävle att erbjuda åretruntgolf utomhus 

beroende på det geografiska läget och därmed klimatet.4 Om vi jämför rikidrottsgymnasierna i 

fotboll och lokala idrottsgymnasiet i fotboll så är de träningsförhållanden som erbjuds goda. 

Alla tre skolorna har fotbollshallar under vinterhalvåret och naturgräsplaner eller 

konstgräsplaner under sommarhalvåret. I andra kommuner kan träningen bedrivas i små 

gymnastiksalar och på isiga och snöiga grusplaner under vinterhalvåret och på små gräsytor 

under sommarhalvåret. En tredje faktor som kan variera är kvalitén på instruktörer, allt ifrån 

FIFA-instruktörer till tränare med endast steg 2-utbildning.5 Utbildningsnivån på 

                                                 
3 Björn Malmström, ”staden stoppar 16-årings dröm”, Svenska Dagbladet, 21/8, 2005   
4 Rolf. Jonsson, Kroppen eller knoppen- en ESO rapport om idrottsgymnasierna. Rapport till expertgruppen för  
   studier i offentlig ekonomi, Ds 2000:21, (Finansdepartementet, Stockholm, 2000), s. 20. 
5 Svenska fotbollförbundet har en utbildningsstege i 5 nivåer, grundkurs, steg 1, steg 2, steg 3 och steg 4 
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instruktörerna på idrottsgymnasierna i golf varierar från PGA-instruktörer6 till lokalt utbildade 

golftränare. Dessa faktorer sammantaget gör att innehållet och kvalitén i undervisningen 

varierar. Målsättningen för exempelvis Borgarskolans, en av de skolor som ingår i 

undersökningen, program med idrottsinriktning är: ”att eleven ska kunna kombinera en seriös 

idrottssatsning med framgångsrika teoretiska gymnasiestudier”. En målsättning som troligtvis 

många skolor med idrottsinriktning strävar mot.  

 

Vi tyckte det var intressant att undersöka faktorer som avgjorde vilket skolval eleverna 

gjorde, hur väl de trivdes och vilka funderingar de hade om framtiden avseende skola och 

idrott, då med inriktning mot en individuell idrott och en lagidrott i form av golf och fotboll.  

Anledningen till att vi valt att studera idrotterna golf och fotboll är att vi båda är mycket 

idrottsintresserade och då speciellt av dessa idrotter. Att vi har valt Borgarskolan som lokal 

skola i vår undersökning beror på att en av författarna också arbetar med det lokala program 

som utformats på Borgarskolan.7  

 

Bakgrund 
 

Vi har varit i den situationen att vi samtidigt studerat och kombinerat idrott på hög nivå både 

som tränare och aktiva i form av skidåkning (freestyle) och fotboll. Därför tycker vi att det är 

intressant att fördjupa oss i kombinationen skola/idrott.  

 

I Sverige finns det numera flera möjligheter att kombinera studier på gymnasienivå och idrott 

på hög nivå i form av riksidrottsgymnasium, regionalt idrottsgymnasium och lokalt 

idrottsgymnasium. 

 

Riksidrottsgymnasiets historia går tillbaks till 1965 då ett antal riksdagsmotioner berörde 

frågor om ungdomsidrottens ställning och förutsättningar. Resultatet blev en statlig utredning 

som 1969 (SOU 1969:29)8 lade fram ett förslag som syftade till att underlätta kombinationen 

elitidrott och utbildning. Riksidrottsförbundet och två kommuner startade 1972 en 

försöksverksamhet med sju stycken idrotter och 79 elever, som inte erbjöds några lättnader i 

studiegång men fick bättre träningsmöjligheter. Skolöverstyrelsen tog över 

försöksverksamheten 1977. Eleven fick därmed ersätta 5-8 timmar av andra skolämnen med 

                                                 
6 Diplomerad tränare enligt PGA, Professional Golf Association  
7 Jävsituation som beaktats under arbetets gång  
8 Statens Offentliga Utredningar 
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tio olika specialidrotter på tolv orter. Efter ett riksdagsbeslut blev verksamheten fr.o.m. läsåret 

1982/83 permanent inom ramen för den reguljära gymnasieskolan och kombinationen 

skola/idrott fick ett eget ämne – specialidrott. I samband med kommunaliseringen av 

gymnasieskolan 1991/92 fick verksamheten ett tydligare ansvarsförhållande. Regeringen 

uppdrog 1993 åt Statens skolverk – att efter samråd med Riksidrottsförbundet och Svenska 

Kommunförbundet – göra en översyn av systemet med riksrekryterande idrottsgymnasier. 

Översynen skulle göras mot bakgrund av de stora förändringar, kostnadsutveckling m.m. som 

skett inom skolans område: decentralisering, möjligheter att lokalt profilera 

utbildningsutbudet inom gymnasieskolan och inte minst det tilltagande intresset för 

profileringar inom idrott.9 

 

Idrott engagerar många på olika sätt och är vid sidan av familjen och skolan den mest 

omfattande organiserade ”uppfostringsmiljön” för barn och ungdom. Idag finns organiserad 

idrott i många idrotter från fem-sex års ålder. Mer än hälften av alla barn i skolåldern är 

medlemmar i idrottsföreningar.10 

 

Studier och idrott 

 

Idag finns det många möjligheter att kombinera sina intressen och studier i form av olika 

program på gymnasienivå. Det finns program för musiker, cirkusartister, matlagning, idrott 

m.m. Att studera och samtidigt satsa på sin specialidrott är ett val som många ungdomar gör. 

Enligt Riksidrottsförbundet är det fullt möjligt att kombinera studier och idrott. Det går att 

kombinera en idrottssatsning med fullständig utbildning i gymnasieskolan och bli bäst i 

Sverige i sin idrott. Man kan också bli bäst i Norden och inom vissa idrotter även i Europa, 

åtminstone i sin åldersklass. Efter genomgångna gymnasiestudier kombinerad med intensiv 

idrottssatsning finns åtskilliga exempel på framgångsrika karriärer inom såväl idrotten med 

VM- och OS-deltagande som inom det civila arbetslivet eller fortsatta högskolestudier.11 

Några exempel på idrottsmän som studerat på idrottsgymnasium; golfspelarna Jesper 

Parnevik och Lotta Sörenstam, fotbollspelarna Tomas Brolin, Janne Eriksson och Ulrika 

Karlsson, ishockeyspelarna Peter Forsberg, Niklas Lidström, Daniel och Henrik Sedin och 

Niklas Sundström.  

                                                 
9 Riksidrottsförbundet, ”Riksidrottsgymnasier - Informationshäfte om riksidrottsgymnasierna 2005- 
   08”,(Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2005), s. 5.   
10 Lars Magnus Engström, ”Hur fysiskt aktiva är barn och ungdomar”? Svensk idrottsforskning, 11 (2002:3), s.  
   7f. 
11 Riksidrottsförbundet, ”Riksidrottsgymnasier - Informationshäfte om riksidrottsgymnasierna 2005-08”, s. 4. 
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En undersökning gjord inom Riksidrottsförbundet (RF) bland specialförbunden (SF) och dess 

aktiva, påvisade att A-landslagsnivån för olika idrotter krävde följande ”formel” 3 x 5,5 x 48 

x 6.12 ”Formeln” tydes enligt följande: träning eller tävling i genomsnitt 3 timmar/dag under 

5-6 dagar/vecka. Detta bedrivs under 48 veckor om året och de flesta hade satsat på detta sätt 

under minst 6 år innan de blev landslagsidrottare. Detta innebär totalt cirka 4 800 timmar. I 

undersökningen framgår att genomsnittsåldern när man ”slog igenom” var 24 år för män och 

22 år för kvinnor. Detta innebär att mycket tid och energi läggs ner på träning under 

gymnasietiden för att eleven ska uppnå sitt mål inom idrotten. Frågan är om skolan ger dessa 

förutsättningar för hårt satsande idrottsungdomar? Idag fullgör de flesta ungdomarna 

studierna på gymnasieskolan. Detta att jämföra med för drygt 30 år sedan då endast 25 % av 

alla ungdomar fullgjorde gymnasieskolan.13 Att det krävs mycket tid för att nå eliten inom 

respektive idrott framgår av ovanstående formel i undersökningen.  

 

En uppbackning från skola och hem underlättar också förutsättningarna för att lyckas i både 

studier och idrott. En undersökning i golf visar att dagens proffspelare ser föräldrarna som 

mycket viktiga för deras framgång. På frågan: ”Om du skulle välja ut fem faktorer under din 

uppväxt, fram till 20-års ålder, som du tror har haft stor betydelse för att du är där du är 

idag, vilka skulle det vara?” rangordnade proffsen enligt följande ordning: föräldrarna, det 

var roligt, vilja envishet, träningsdisciplin, bra tränare.14 I samma studie ombads proffspelarna 

”rita upp ett nätverk omkring en framgångsrik golfspelare”.  Flertalet såg familjen 

(föräldrar/partners) som den viktigaste faktorn, på andra plats kom 

tränare/coach/mentor/mental rådgivare. Vänner/kompisar, rollmodeller, caddie, sponsorer, 

skola/lärare, dietist, klubbledare, landslagsorganisation och manager var några av dem som 

nämndes därefter. 

 

Idrottsutövandet är viktigt för den enskilda individen, samtidigt är den aktiva perioden inom 

elitidrotten tidsbegränsad. I en studie från 1999 gjord av Riksidrottsförbundet på 1142 elever 

som läst på riksidrottsgymnasium representerade från de flesta specialförbunden i Sverige 

svarar 87 % av eleverna att de förväntade sig att förbättra sina idrottsprestationer, endast 7 % 

                                                 
12 B. Wallin, Elitidrottaren i Sverige (Stockholm: Sveriges Riksidrottsförbund, 1980); se Sten Eriksson,  
    Elitidrottarens villkor (Stockholm: Olympisk support, 1997) s. 4. 
13 Rolf. Carlsson, ”Går det att kombinera elitidrottens tävlingsideal och barns idrottslek?” Svensk    
    idrottsforskning, 6, (1998:2), s. 8.    
14 Peter Hassmén, Peter Mattsson, ”Världsstjärna 2020”: Svensk golf idag och i framtiden, Centrum för  
    idrottsforskning 
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förväntade sig att förbättra/underlätta sina studier.15  Detta är enligt vår mening aspekter som 

det bör tas större hänsyn till när det rör kombinationen idrott/studier. I en studie av svenska 

landslagsidrottares villkor på 90-talet ställer författaren frågorna: vad har man i övrigt för 

planer inför framtiden? Vad vill man med sitt liv? Svaret sammanfattas när det gäller 

elitidrottare som för nästan vilken idrottsgrupp som helst: ”Utbilda mig – få ett intressant jobb 

– bilda familj”.16 Samma studie konstaterar att 47 % av landslagsidrottare har 

högskoleutbildning där en spridning mellan olika idrotter är stor. Skytte hade 14 % 

högskoleutbildade och rodd och skidorientering hade 80 respektive 78 % högskoleutbildade. 

Som elitidrottsaktiv vill man utbilda sig och samtidigt kunna satsa på fullt ut på sin idrott. 

Flickor som utövar elitidrott tycks vara mer ”utbildningshungriga” än pojkar enligt samma 

studie som också påpekar att fler kvinnor är högskoleutbildade än män. En anledning till detta 

enligt författaren till studien är att män i större utsträckning får betalt för sitt idrottande. 

Resultat från Erikssons studie visar att ca 1/3 av elitidrottarna ej har nyttjat de stödformer 

(idrottsgymnasier, idrottspluton, högskolestudier, stipendier och kombinationer av dessa) som 

finns för att underlätta idrottssatsningen. Inom lagidrotterna är siffran 60 %.17 Att lyckas i 

skolan med sina studier och samtidigt nå elit i sin idrott kan vara en svår kombination som 

kräver självdisciplin, stöd och förståelse från både hem och skola. I en studie om upplevda 

stresskällor på regionala golfgymnasier framgår att 56 % av golfspelarna ofta/alltid funderar 

på sin karriär inom och utanför golfen.18 I samma studie framgår att 34 % av golfspelarna 

upplevde hög stress/oro om skolan och golfen var i obalans.  

 

Som ungdomsidrottare på hög nivå finns en starkare vilja att hantera vardagssituationer som 

innebär stress än de ungdomar som inte idrottar.19 Enligt samma studie är idrottsungdomar 

också mer målinriktade än ungdomar som inte idrottar. Kanske är detta en förutsättning för att 

klara av studier och idrott på hög nivå? Idrottsutövandet i sig kan i hög grad påverka 

studieresultatet i positiv bemärkelse visar en studie vid Umeå Universitet där också 

ansträngningsgraden visade sig vara avgörande för antalet erhållna studiepoäng.20  

 

                                                 
15 Sten Eriksson, Owe Stråhlman, Vägen till eliten? –Riksidrottsverkasamheten ur ett elevperspektiv 1982-1998 
    (Göteborgs universitets pedagogiska institution, Göteborg, Riksidrottsförbundet, Stockholm, 1999), s. 12. 
16 Sten Eriksson, Elitidrottares villkor. En studie av svenska landslagsidrottare på 90-talet (Stockholm:  
    Olympisk support, 1997), s. 31. 
17 Eriksson, s. 12f.  
18 Peter Östlund, Upplevda stresskällor på regionala golfgymnasier samt tränares kunskaper och erfarenhet av  
    att hantera stresskällorna (D-uppsats. Lund: Lunds Universitet, Institutionen för psykologi, 2001), s. 36ff. 
19 Elbe.A, Szymanski. B, Beckmann. J, “The development of volition in young elite athletes”. Psychology of  
     Sport and Exercise, 6 (2005), p. 559ff. 
20 Boo Svartbo, Michael Sjöström, ”Sambandet motion och studieresultat”. Svensk idrottsforskning, 5 (1996:1),      
s. 35ff.       
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Riksidrottsgymnasium 

 

Benämningen riksidrottsgymnasium betecknar att det är ett riksintag och att eleverna är på en 

nationell hög idrottslig nivå med mål att bli elitidrottare.21 Riksidrottsgymnasierna 

sanktioneras av Riksidrottsförbundet. Idrottsrörelsens målsättning med Riksidrottsgymnasium 

är bland annat följande: ”att möjliggöra/underlätta kombinationen utbildning/elitidrott, att 

erbjuda eleverna kvantitativ och kvalitativ bra träning i en positiv och stimulerande 

idrottsmiljö, att förbereda eleverna inför en framtida kommande elitkarriär.” 

 

Regionalt idrottsgymnasium 

 

Regionala idrottsgymnasier sanktioneras varken av regering, skolverket eller 

Riksidrottsförbundet. Initiativet ligger främst hos berörda kommuner i samarbete med 

lokala/regionala idrottsallianser/idrottsförbund. Dessa skolor är framförallt för elever som är 

på distrikts- och/eller regional elitnivå. Intagning sker från flera närliggande kommuner.  

 

Lokalt idrottsgymnasium 

 

Lokala idrottsgymnasier utvecklas inom respektive kommun, främst för kommunens (skolans) 

egna elever. Det kan liknas vid tidigare s.k. ”hemortsalternativet”. Initiativtagare kan vara 

lokala idrottsföreningars önskemål eller kommunens/skolans intresse att profilera viss 

verksamhet. Att underlätta för ungdomar att kombinera intensiva satsningar på idrott med 

utbildning har Riksidrottsförbundet och dess specialidrottsförbund arbetat med sedan början 

av 1970-talet.  I början av 1980-talet beslutade Riksdagen att acceptera specialidrott som eget 

ämne på gymnasieskolan. Syftet med detta är att eleverna ska ges möjlighet att studera och 

samtidigt kunna satsa på sin idrott på hög nivå.  Specialförbund, idrottsföreningar, skola och 

kommun samverkar för att ge talangfulla ungdomar möjligheter att ta tillvara på sin idrottsliga 

talang i kombination med seriösa studier. Skolan är ansvarig för såväl den allmänna 

undervisningen som för specialidrottsundervisningen, men delegerar ofta 

specialidrottsundervisningen till lokala idrottsförbund och/eller idrottsföreningar. 

 

I en studie där man bland annat jämför betygen mellan riksidrottsgymnasium och regionalt 

idrottsgymnasium gör författaren tolkningen att regionala idrottsgymnasier är mer attraktiva 

                                                 
21 Riksidrottsförbundet, ”Riksidrottsgymnasier - Informationshäfte om riksidrottsgymnasierna 2005-08”, s. 4. 
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för mindre (teoretiskt) studiemotiverade elever och därmed att urvalet till 

riksidrottsgymnasierna fångar upp mer studiemotiverade elever. Denna tolkning görs utifrån 

att elever som antagits till riksidrottsgymnasier har ett klart bättre genomsnittligt medelbetyg 

än elever som antagits till regionalt idrottsgymnasium.22 

 

Ansökan och urval 

 

För att bli antagen till ett riks-, regionalt- eller lokalt idrottsgymnasium är det vissa grundkrav 

som eleven måste uppnå. Ofta skall du som elev ha uppnått en viss färdighet i din 

specialidrott för att bli aktuell. Dessa grundkrav när det gäller färdighet i sin specialidrott skall 

ha uppnåtts vid ca 15-16 års ålder. Att göra en bedömning utifrån färdighet i denna ålder har 

ett mycket osäkert prognosvärde.23 Inom fotboll finns en mycket viktig urvalsfaktor i form av 

vilken tid på året du är född. Om spelaren är född tidigt på året har han/hon en större chans att 

utvecklas till framgångsrik idrottare på hög nivå i ungdomsåren.24 Tomas Peterson menar att 

man inom fotbollen ”letar efter talang men finner ålder”. Ålder samt fysiska och psykiska 

komponenter på pojkar och flickor får här en betydande roll i urval till idrottsgymnasium. 

Internationellt pratar man om RAE, -The Relative Age Effect.25  I studien konstateras att det 

finns en systematisk skillnad i sannolikheten att man blir framselekterad inom 

ungdomsfotbollen, som säjer att ju tidigare på året man är född, desto större är sannolikheten 

att man blir uttagen, detta gäller alltifrån föreningsnivå till landslagsnivå.  I många idrotter är 

idrottsgymnasiet mycket betydelsefullt för den fortsatta karriären inom idrotten. Detta med 

tanke på att det finns många bra resurser i form av tränare och träningsförhållanden kring 

idrottsgymnasier.  

 

Vid intagning till såväl gymnasium som idrottsgymnasium krävs fullständigt slutbetyg från 

grundskolan. Det finns 17 stycken olika nationella program i gymnasieskolan att välja mellan. 

Antalet program varierar efter kommunens storlek och vilka program som finns inom den 

kommun som är aktuell. Vid urval gäller samma bestämmelser som för gymnasieskolan i 

övrigt. Om vi läser Gymnasieförordningen, 2 kap. 4 §, finns följande att finna vad det gäller 

urval; ”I fråga om urval till en riksrekryterande idrottsutbildning skall elev som får anses ha 

                                                 
22 Rolf. Jonsson, Riks- eller regionalt idrottsgymnasium, Preliminär rapport. (Högskolan i Dalarna, 2001), s. 10. 
23 Rolf Carlson. ”Detta med talang”. Svensk idrottsforskning, 2 (1993:1) 
24 Tomas Peterson. Selektions- och rangordningslogiker inom svenskungdomsfotboll. 2004-08-31 
     < http://www.idrottsforum.org/articles/peterson/peterson.html> (2005-05-20). 
25 Musch Jochen. ”Birthdate and success in youth soccer:Investigating the development of relative age effect” 
    (2002)< http://www.psychologie.uni-bonn.de/sozial/staff/musch/TENNESS.PDF> (2005-09-22) 
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största förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ges företräde.” Vid urval till 

programmen gäller bestämmelserna i 6 kap. 1-7 § . (1999:884) RF – genom sina 

specialförbund – skall ge förslag på elever som kan komma i fråga till ett 

riksidrottsgymnasium. RF (specialidrottsförbundet) svarar för urval av elever och en 

rangordning av sökande till disponibla platser i varje idrottsgren. Specialidrottsförbundet 

samarbetar med utbildningsanordnare utifrån följande rekommenderade urvalskriterier: 

 

• Ha uppvisat en god färdighet i specialidrotten 

• Ha en bred allmän idrottslig bakgrund och ha de fysiologiska och anatomiska 

förutsättningarna som den idrotten kräver 

• Ha uppvisat en god studiefärdighet och ha bra framtida förutsättningar att kunna 

prestera ett gott studieresultat 

• Ha en stabil social bakgrund och ha utvecklat en viss social mognad samt ha stöd för 

sin elitsatsning i hemmet 

• Ha grundläggande psykiska kvaliteter som motivation, attityd, ambition, 

koncentration m.m. 

• Ha insikt om vad en elitsatsning innebär samt bedömas ha en framtida positiv 

utvecklingspotential inom sin idrott. 

• Ha en stark personlighet som motiverar ett s.k. ”wild card”. Själva intagningen till 

utbildningen görs av den anordnande kommunen genom berört intagningskansli.  

 

Det finns uppskattningsvis 130 stycken lokala/regionala fotbollsgymnasier höstterminen 2004 

enligt, ansvarig för ”fotboll i skolan” på Svenska Fotbollsförbundet. Cirka 6000 elever 

kombinerar fotboll och studier på gymnasienivå.26 Antalet auktoriserade golfgymnasium, 

vilket innebär att de är godkända av Svenska golfförbundet, är förutom riksidrottsgymnasiet i 

Perstorp 19 stycken.27 Från och med vårtterminen 2007 kommer Svenska Fotbollsförbundet 

att lämna förslag på certifiering av fotbollsgymnasium på distrikts- och riksnivå. 

Certifieringen kommer att ske enligt följande kriterier: 

 

1. Studieplan (verksamhet ska genomföras enligt Svenska fotbollsförbundets studieplan) 

2. Träningstider (all träning ska vara schemalagd till förmiddagen) 

3. Träningsmöjligheter (ska vara anpassad till fotboll, fotbollshall vintertid) 

4. Samverkan skola – förening (spelaren i centrum i både skola och förening) 
                                                 
26 Ansvarig för ”fotboll i skolan” på Svenska Fotbollsförbundet , telefonintervju 10/5 2005 
27 Utbildningsansvarig, Svenska golfförbundet, telefonintervju, 16/6 2005   
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5. Fortbildning (skolinstruktören minst steg 3 utbildad, deltar i framtidens fortbildning 

genomförd av Svenska fotbollsförbundet) 

Det är inte enbart på gymnasienivå som idrottsprofileringen växer. Många grundskolor, både 

kommunala och privata, väljer att profilera sig inom en eller flera idrotter. Ett exempel är 

friskolan Prolympia med profilering mot idrott och hälsa.28 Intressant och omdebatterat är att 

skolverket godtar antagningsprov till profilklasser i idrott och estetiska ämnen på 

grundskolan.29 ”Det är positivt att kommunerna härigenom kan ta till vara elevernas speciella 

intressen och ge dem möjligheter att under en del av skoltiden ägna sig åt studier, som de 

själva önskat och valt.”30 För regionala idrottsgymnasier och lokala idrottsgymnasier ska 

urvalet ske enligt de intagningsregler som gäller för gymnasieskolan för övrigt. Borgarskolan 

i Gävle tillämpar utöver de intagningsregler som gäller för gymnasieskolan en del av 

specialidrottsförbundens rekommenderade urvalskriterier för intag till riksidrottsgymnasierna: 

 

• Eleven ska ha uppvisat en god färdighet i specialidrotten 

• Eleven ska ha uppvisat en god studiefärdighet och ha bra framtida förutsättningar att 

kunna prestera ett gott studieresultat 

• Eleven ska ha grundläggande psykiska kvaliteter som motivation, attityd, ambition, 

koncentration m.m. 

 

 

I och med idrottsprofileringen på skolorna ökar konkurrensen om eleverna. Det innebär färre 

elever på vissa skolor som därigenom drabbas av nedskärningar.31 Vad krävs för att rekrytera 

och behålla eleverna? Innebär det att det ställs större krav på marknadsföring, tydlig 

profilering och god kvalité på undervisningen hos den enskilda skolan?  Marknadsföringen 

bedrivs på olika sätt beroende på om skolan har riksintag eller inte. Från 

riksidrottsgymnasierna krävs det dels en nationell marknadsföring mot en selektiv grupp 

bestående av de bästa eleverna i Sverige inom respektive idrott, men det krävs också en lokal 

marknadsföring i närmiljön för att nå de elever som är tänkbara att fylla upp de platser som 

sedan blir kvar.32 Riksidrottsgymnasierna i fotboll har en klar fördel genom att de har tillåtelse 

att en kväll på elitpojklägret och en kväll på elitflicklägret i Halmstad presentera sin 
                                                 
28 Friskola i Gävle med inriktning mot idrott   
29 Skolverket, Pressmeddelande, 2005-04-21, <http://www.skolverket.se/sb/d/203/a/2580>, (2005-05-20)  
30 Ansvarig för ”fotboll i skolan” på Svenska Fotbollsförbundet 
31 Ingegerd Sörgard, ”Prolympia drar från alla”, Gefle Dagblad, 21/5, 2005     
32. Instruktör Riksidrottsgymnasium, fotboll, Intervju 9/5 2005 
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verksamhet. På detta sätt nås de 16 bästa pojk- och flickspelarna i varje distrikt vid varje 

presentationstillfälle, totalt 396 pojk- och 396 flickspelare. Varje riksidrottsgymnasium i 

fotboll har också tryckt upp presentationsfoldrar, vilka distribueras i hela landet.  

 

Borgarskolan har de två senaste åren låtit elever som går i årskurs tre utföra ett projektarbete. 

De har genomfört en presentation av idrottsgymnasiet för kommunens samtliga elever i 

årskurs 9. Det blev efter dessa presentationer en klar ökning av antalet sökande elever och 

skolan har bestämt sig för att permanenta denna direktpresentation mot eleverna som går i 

årskurs 9 på grundskolan. Skolan har också öppet hus en lördag i början av oktober där antalet 

besökare till idrottspresentationerna ökat stadigt sedan första tillfället hösten 1996. I oktober 

2004 hade dessa presentationer över 100 besökare uppdelat på tre olika tillfällen. De tre 

gymnasieskolorna har även en gemensam kväll där samtliga program på gymnasieskolan 

presenteras och representeras. Borgarskolan har också producerat en kortfilm där 

idrottsprogrammet och de olika specialidrotterna presenteras. Stor vikt läggs också från 

skolledningens sida på Borgarskolans hemsida, som är och kommer att vara den effektivaste 

marknadsföringsåtgärden mot kommunens elever i årskurs nio.33 

 

Intressant att notera är också den framgång som friskolor med idrottsinriktning haft på senare 

år med rekrytering av idrottsintresserade elever. I Gävle startade Prolympia, en friskola med 

idrottsprofilering höstterminen 2005, ett nybyggt högstadium. Det medförde att kommunens 

övriga grundskolor tappat cirka 240 elever. Att satsa på idrott som profilering för skolor kan i 

sig medföra positiva resultat i form av förbättrade studieresultat och ökad 

socialisering/integration till studentlivet34 En studie visar att elever som genomgått 

idrottsgymnasium har en större benägenhet att utbilda sig. Denna studie visar också att 47 % 

av kvinnorna har en högre utbildningsnivå än gymnasium medan andelen män med 

motsvarande utbildningsnivå är något lägre. Studien visar även att andelen idrottsutövare som 

studerar på högskola/universitet parallellt med idrotten ökar.35 Med hänvisning till 

ovanstående tycker vi att det är intressant att undersöka dels faktorer som påverkar elevens 

val av gymnasium dels undersöka hur väl eleven trivs i sin nuvarande skolsituation. Vi vill 

också undersöka hur eleverna ställer sig till framtida studier i kombination med 

                                                 
33 Olof Leijonhufvud, Rektor Borgarskolan, samtal 15/8 2005 
34 Franklin G. Mixon Jr, Len J. Treviño, “From kickoff to commencement: the positive role of intercollegiate       
    athletics in higher education”. Economics of Education Review, 24, (2003), p. 101. 
35 Rolf Jonsson Kroppen eller knoppen- en ESO rapport om idrottsgymnasierna. Rapport till expertgruppen för  
    studier i offentlig ekonomi, Ds 2000:21, (Finansdepartementet, Stockholm, 2000), s. 13. 
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idrottssatsning. Att vi har valt fotboll och golf beror på, som vi skrivit i inledningen, våra egna 

intressen för dessa idrotter samt att vi vill undersöka en lagidrott och en individuell idrott. 

 

Syfte 
 

Syftet med arbetet är indelat i tre huvudrubriker: 

 

1. Undersöka faktorer som påverkar om eleven väljer ett lokalt idrottsgymnasium eller 

ett riksidrottsgymnasium inom idrotterna fotboll och golf.  

2. Undersöka hur eleverna upplever kombinationen skola/idrott på ett lokalt 

idrottsgymnasium respektive ett riksidrottsgymnasium i idrotterna fotboll och golf. 

3. Undersöka elevernas framtida målsättningar med sin idrott och sina studier på ett 

lokalt idrottsgymnasium respektive ett riksidrottsgymnasium i idrotterna fotboll och 

golf. 

 

Metod 
 

Datainsamlingsmetoder 
 

När vår frågeställning var klar bestämde vi oss för att genomföra undersökningen i form av 

enkäter. Vi bestämde oss även för att komplettera undersökningen med intervjuer av fyra 

elever fördelade på båda idrotterna. Vi genomförde ytterligare två intervjuer, en med en 

teoriämneslärare på lokala idrottsgymnasiet och en med en instruktör på riksidrottsgymnasiet 

fotboll.  

 

Intervjuerna36 genomfördes av båda författarna. Två elever och en lärare på lokala 

idrottsgymnasiet och en elev på riksidrottsgymnasiet golf intervjuades av Mikael Söderström. 

Dessa intervjuer genomfördes i ett mindre klassrum på skolan. Intervjuerna med en elev och 

en instruktör på riksidrottsgymnasiet fotboll genomfördes av Tore Lennartsson. Dessa 

intervjuer genomfördes i en teorilokal i direkt anslutning till träningsplanerna. Vid alla 

intervjuer användes, efter den intervjuades medgivande, bandspelare. Samtliga intervjuer 

avlyssnades, tolkades och skrevs ned av författarna. Intervju med elev på riksidrottsgymnasiet 

golf gick inte att tolka beroende på tekniska brister i bandinspelningen. 

                                                 
36 Frågor till intervjuerna, se bilaga 2 
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Urval 
 

Vi valde att göra en jämförande studie mellan riks- och lokalt idrottsgymnasium inom 

idrotterna golf och fotboll. Anledningen till valet av idrottsgrenar var dels vårt intresse, dels 

att vi ville undersöka både en individuell idrott och en lagidrott. Lokalt valde vi Borgarskolan, 

Gävle som har både idrott och golf på schemat. Borgarskolan jämfördes med: 

 

1. Fotbollsgymnasiet Norrköping, vilket är ett av två riksidrottsgymnasium för pojkar, 

2. Fotbollsgymnasiet Västerås, vilket är ett av två riksidrottsgymnasium för flickor och  

3. Golfgymnasiet i Perstorp vilket är Sveriges enda riksidrottsgymnasium för golf. 

 

Totalt har vi genomfört vår enkätundersökning på 48 elever i årskurs 3, enkäten delades ut till 

51 elever, det innebar att 3 elever inte svarade på enkäten. 

 
Tabell 1. Fördelningen av skola och kön i undersökningen.         

  

 Golf, lokalt 

Borgarskolan 

Golf, riks

Perstorp 

Fotboll, lokalt

Borgarskolan 

Fotboll, riks 

Norrköping

 

Fotboll, riks 

Västerås 

 

Totalt

Flickor 3 5 3  10 21 

Pojkar 1 5 13 8  27 

Totalt 4 10 16 8 10 48 

 

48 elever har svarat på enkäten inom idrotterna fotboll och golf (se tabell 1). Av de som 

svarade var 14 golfspelare och 34 fotbollsspelare. 28 av eleverna gick på 

riksidrottsgymnasium och 20 av eleverna gick på lokalt idrottsgymnasium. 21 var flickor och 

27 var pojkar. 

 

När vi redovisar våra resultat har vi definierat pojke, golf, lokalt som flicka eftersom vi inte 

vill att läsaren ska kunna identifiera och knyta svaren till denna elev. 
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Tillvägagångssätt 
 

Innehållet i enkäten (bilaga 1) styrdes av det syfte vi hade med arbetet. Enkäten har tre olika 

delar: 

• Olika faktorers betydelse för val av gymnasium 

 

• Nulägesanalys och självskattning av hur eleven presterar i skolan och inom idrotten. 

Upplevelse av nuvarande skolsituation 

 

• Framtida målsättningar inom idrotten och skolan 

 

Vid genomförandet av enkätundersökningen var det inte samma förhållanden på skolorna. På 

lokalt idrottsgymnasium fotboll bereddes eleverna flera tillfällen att fylla i enkäten och vid 

samtliga tillfällen var en av författarna närvarande. Lokalt idrottsgymnasium hade 100 % 

svarsfrekvens. Vid riksidrottsgymnasierna fotboll hade eleverna endast ett tillfälle att fylla i 

enkäten, detta tillfälle övervakades av instruktör på respektive skola. Vid dessa tillfällen 

ansvarade lärare eller instruktör för utdelning, övervakning och insamling av enkäter och 

enkätsvar. Vid riksidrottsgymnasium golf förmedlades och insamlades enkäterna av en elev 

vid skolan, enkäterna skickades därefter till författarna. För alla elever i undersökningen 

gällde att enkäterna fylldes i under skoltid i klassrumsmiljö. 

 

Avsikten med enkäten var att undersöka faktorer som påverkar valet av gymnasieskola, hur 

elevernas trivs i sin nuvarande skolsituation och få en uppfattning om vad de har för tankar 

om framtiden avseende idrott och skola. Enkätsvaren gav oss en uppfattning om vad eleverna 

ansåg. Det gavs möjlighet till kommentarer vid varje fråga, denna möjlighet utnyttjades i 

mycket liten grad.  

 

Enkäten utformades så att eleven under rubriken: val av gymnasium – betydelse för ditt val, 

hade fyra olika bundna svarsalternativ: mycket stor, stor, liten och ingen. Under rubriken 

nuvarande skolsituation, hade eleven också fyra bundna svarsalternativ. De fyra första 

frågorna under nuvarande skolsituation; schemalagda träningen, personliga utvecklingen, 

undervisningen på skolan och studieresultaten var svarsalternativen helt, i stort sett, i mindre 

grad och inte alls. Under övriga frågor under rubriken, nuvarande skolsituation hade eleverna 

de fyra bundna alternativen mycket bra, bra, mindre bra och dåligt. Under rubriken, framtida 
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målsättningar hade vi tre huvudfrågor, framtida målsättning med idrotten, studierna och 

kombinationen skola och idrott. Dessa frågor hade flera olika svarsalternativ. Frågorna 

kompletterades med frågor om målsättningarna hade förändrats sedan årskurs ett och om de 

var möjliga att förverkliga där eleverna bodde för tillfället. Svarsalternativen för dessa frågor 

var ja eller nej. Efter varje svarsalternativ gavs det utrymme för kommentarer, vilket 

utnyttjades i liten grad av eleverna. Enkäten bestod också av en inledande del där eleverna 

fyllde i kön, födelseår, idrott, riksidrottsgymnasium eller lokalt idrottsgymnasium, 

reduceringar i studier, betyg, nivå på specialidrott och antal träningstimmar per vecka.  

 

Eftersom frågorna i enkäten är gjorda av författarna och inte har testats innan vår 

undersökning måste validiteten och reliabiliteten i undersökningen ifrågasättas. Detta är en 

svaghet i undersökningen. 

 

Vi kompletterade enkätundersökningen med sex intervjuer. Tre stycken genomfördes på 

Borgarskolan, Gävle (två elever och en lärare). En av författarna som inte hade någon relation 

till eleverna eller läraren genomförde dessa intervjuer. Vi tyckte det var viktigt att 

intervjupersonerna därigenom inte kände någon press på sig att svara på ett visst sätt. En 

intervju genomfördes med en kvinnlig elev på Perstorps golfgymnasium. En intervju 

genomfördes med en kvinnlig elev på riksidrottsgymnasiet i fotboll och en intervju 

genomfördes med en instruktör på riksidrottsgymnasiet i fotboll Alla som intervjuades 

informerades om att intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt. Avsikten med intervjuerna 

var att stärka svaren i enkäten. 

 

Innan vi genomförde enkätundersökningen informerade antingen vi själva eller lärare på 

respektive skola om syftet med undersökningen. Vi förklarade att enkäten skulle besvaras 

anonymt och att de skulle få ta del av det färdiga materialet. Enligt överenskommelse med 

ansvariga lärare/instruktörer så delade de ut och samlade in enkäterna på 

riksidrottsgymnasierna. På Borgarskolan genomförde en av författarna enkätundersökningen. 

Han fanns på plats under hela ifyllandet och besvarade eventuella frågor. Borgarskolan hade 

100 % svarsfrekvens, en förklaring till detta är att författarna erbjöd eleverna flera tillfällen att 

fylla i enkäterna. De elever som inte var närvarande vid enkättillfället på 

riksidrottsgymnasierna fick inte någon möjlighet att svara på enkäten vid något annat tillfälle. 

Det innebar att en elev från riksidrottsgymnasiet pojkar i Norrköping och två flickor från 

riksgymnasiet i Västerås inte fyllde i enkäten.  
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Databearbetning 
 

Alla 48 enkäterna har sammanställts. Vi har delat upp svaren enligt följande: 

 

• Lokalt idrottsgymnasium fotboll (13 pojkar, 3 flickor) 

• Riksidrottsgymnasium fotboll (8 pojkar, 10 flickor) 

• Lokalt idrottsgymnasium golf (1 pojke, 3 flickor) 

• Riksidrottsgymnasium golf (5 pojkar, 5 flickor) 
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Resultat 
Resultaten av svaren på frågorna i enkäten (se bilaga 1) kommer att presenteras med hjälp av 

tabeller och diagram, vi vill uppmärksamma läsaren på att skalorna i diagrammen för fotboll 

och golf är olika. Resultaten redovisas under följande rubriker: 

• Val av gymnasium, betydelse för ditt val 

• Nuvarande skolsituation 

• Betyg skola – prestation idrott  

• Framtida målsättningar studier/idrott 

 

I anslutning till diagrammen har vi skrivit in de kommentarer som eleverna kompletterade 

enkätsvaren med. Ett urval av svaren från enkäten redovisas i resultatet. 

Citat från intervjuerna med elever, lärare och instruktör presenteras i resultatet. Eftersom 

intervjuerna för övrigt inte gav speciellt mycket har vi använt det som material vid våra 

diskussioner.  
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Val av gymnasium – betydelse för ditt val 
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Figur 1.             Figur 2. 

Figur 1 och 2. Betydelse av marknadsföring/information från aktuella skolor för elevernas val till 

gymnasieskola.  

 

Diagrammet i figur 1 visar att det inte är någon större skillnad mellan om eleverna går riks- 

eller lokalt idrottsgymnasium fotboll. 16 av 34 elever tyckte att marknadsföringen hade 

mycket stor eller stor betydelse för deras val medan 18 elever tyckte att marknadsföringen 

hade liten eller ingen betydelse för deras val. 

 

Diagrammet i figur 2 visar en skillnad mellan elever som går på riks- eller lokalt 

idrottsgymnasium golf. Av de elever som går på riksidrottsgymnasium golf anser 7 av 10 

elever att marknadsföringen hade mycket stor eller stor betydelse för deras val medan 2 av 4 

elever som går på lokalt idrottsgymnasium golf anser att marknadsföringen hade liten eller 

ingen betydelse för deras val. 

___________________________________________________________________________ 

Kommentarer: ”Hade redan bestämt mig”,37 ”visste inte så mycket om skolan när jag 

sökte”,38 ”hamnade där beroende på att jag bor där jag bor”.39 

___________________________________________________________________________ 

Intervju, elev: ”pratade med kompisar”40 

 

 

 

                                                 
37 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, lokalt idrottsgymnasium 
38 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, riksidrottsgymnasium 
39 Kommentar från elever, utifrån enkätsvar, fotboll, riksidrottsgymnasium 
40 Intervjusvar elev, golf, lokalt idrottsgymnasium 
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Figur 3.                                      Figur 4. 

Figur 3 och 4. Betydelse av vilka instruktörer som fanns i specialidrotten på den skola eleven sökte.  

 

Diagrammet i figur 3 visar att 8 av 16 elever på lokalt idrottsgymnasium fotboll anser att det 

hade stor betydelse vilken instruktör fotbollen hade. Ingen elev ansåg att det hade mycket stor 

betydelse och 8 elever ansåg att det hade liten eller ingen betydelse. På riksidrottsgymnasierna 

fotboll ansåg 10 av 18 elever att det hade mycket stor eller stor betydelse medan 8 elever 

ansåg att det hade liten eller ingen betydelse vilken instruktör som skolan hade. 

 

Diagrammet i figur 4 visar att 3 av 4 elever på lokalt idrottsgymnasium golf anser att det inte 

hade någon betydelse vilken instruktör som fanns på skolan medan en tyckte att det hade 

mycket stor betydelse.  På riksidrottsgymnasiet golf ansåg 6 av 10 elever att det hade mycket 

stor betydelse och övriga 4 att det hade stor betydelse vilken golfinstruktör som fanns på 

skolan. 

___________________________________________________________________________ 

Kommentarer: ”Visste inget om instruktörerna”,41 ”visste att det var en bra skola”,42 ”hade 

inte träffat lärarna”.43 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, lokalt idrottsgymnasium 
42 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, riksidrottsgymnasium 
43 Ibid. 
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Figur 5.           Figur 6. 

Figur 5 och 6. Betydelse av vilka träningsförhållande som fanns på den skola eleven sökte. 

 

Diagrammet i figur 5 visar att samtliga 16 elever som går på lokalt idrottsgymnasium fotboll 

ansåg att det hade mycket stor eller stor betydelse vilka träningsförhållanden skolan kunde 

erbjuda. På riksidrottsgymnasierna fotboll ansåg 14 av 18 elever att de träningsförhållanden 

som erbjöds hade mycket stor eller stor betydelse, 3 elever ansåg att de hade liten betydelse 

och en elev ansåg att det inte hade någon betydelse alls. 

 

Diagrammet i figur 6 visar att samtliga 10 elever som går riksidrottsgymnasiet golf ansåg att 

det hade mycket stor eller stor betydelse vilka träningsförhållanden skolan kunde erbjuda. På 

lokalt idrottsgymnasium golf ansåg 2 elever att det hade mycket stor betydelse, en elev att det 

hade liten betydelse och en elev att det inte hade någon betydelse. 

___________________________________________________________________________ 

Kommentar: ”Bra lag viktigt”.44 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, riksidrottsgymnasium 
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Figur 7.                                     Figur 8. 

Figur 7 och 8. Betydelse av vilken träningsgrupp som fanns inom elevens specialidrott på den skola eleven sökte. 

 

Diagrammet i figur 7 visar att 13 av 16 elever på lokalt idrottsgymnasium fotboll ansåg att det 

hade mycket stor eller stor betydelse vilken träningsgrupp som fanns på skolan, 2 elever anser 

att det hade liten betydelse och en elev ansåg att det inte hade någon betydelse. På 

riksidrottsgymnasium fotboll ansåg 10 elever att det har mycket stor eller stor betydelse 

vilken träningsgrupp som fanns på skolan och 8 elever ansåg att det hade liten eller ingen 

betydelse. 

 

Diagrammet i figur 8 visar att 8 av 10 elever som går på riksidrottsgymnasium golf ansåg att 

träningstruppen hade mycket stor eller stor betydelse, en elev ansåg att det hade liten 

betydelse och en elev att det inte hade någon betydelse alls vilken träningstrupp som fanns 

inom specialidrotten. På lokala idrottsgymnasiet golf fick varje alternativ en röst. 

___________________________________________________________________________ 

Kommentar: ”Visste inget om träningstruppen”.45 
__________________________________________________________________________________________ 

Intervju, elev: ”Träningstrupp bra på skolan, plus att Gideonsberg fanns på orten”46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, riksidrottsgymnasium 
46 Intervju elev, fotboll, riksidrottsgymnasium 
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Figur 9.                                     Figur 10. 

Figur 9 och 10. Betydelse av föräldrarnas påverkan och inställning för valet av skola. 

 

Diagrammet i figur 9 visar att 14 av eleverna som går på riksidrottsgymnasium fotboll ansåg 

att föräldrarnas påverkan och inställning hade mycket stor eller stor betydelse för deras val av 

gymnasium, 2 elever ansåg att det hade liten betydelse och 2 elever ansåg att det inte hade 

någon betydelse. På lokalt idrottsgymnasium fotboll ansåg 12 elever att det hade liten eller 

ingen betydelse, 2 ansåg att det hade stor betydelse och två att det hade mycket stor betydelse. 

 

Diagrammet i figur 10 visar att 7 av 10 elever på riksidrottsgymnasium golf ansåg att 

föräldrarnas påverkan och inställning hade stor eller mycket stor betydelse och 3 elever ansåg 

att det hade liten betydelse. På lokalt idrottsgymnasium golf ansåg 2 elever att föräldrarnas 

påverkan och inställning hade liten betydelse och 2 elever att det inte hade någon betydelse. 

___________________________________________________________________________ 

Kommentarer: ”Bara positiva tankar från föräldrarna”,47 ”de var mycket positiva”,48 

”enbart positivt”.49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, riksidrottsgymnasium 
48 Ibid. 
49 Ibid 
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Figur 11.              Figur 12.   

Figur 11 och 12. Boendeförhållandenas/-möjligheternas betydelse för valet av skola. 

 

Diagrammet i figur 11 visar att 11 av eleverna som går på riksidrottsgymnasium fotboll ansåg 

att boendeförhållanden/-möjligheter hade mycket stor eller stor betydelse för deras val av 

gymnasium, 4 elever ansåg att det hade liten betydelse och 3 elever ansåg att det inte hade 

någon betydelse. På lokalt idrottsgymnasium fotboll ansåg 9 elever att det hade liten eller 

ingen betydelse, 5 ansåg att det hade stor betydelse och 2 att det hade mycket stor betydelse. 

 

Diagrammet i figur 12 visar att 8 av 10 elever på riksidrottsgymnasium golf ansåg att 

boendeförhållanden/-möjligheter hade stor eller mycket stor betydelse och 2 elever ansåg att 

det hade liten betydelse. På lokalt idrottsgymnasium golf ansåg en elev att 

boendeförhållanden/-möjligheter hade mycket stor och en elev att det hade stor betydelse och 

2 elever att det inte hade någon betydelse. 

___________________________________________________________________________ 

Kommentarer: ”Finns inte så bra”,50 ”jag fick låna en lägenhet av mitt lag”.51 

___________________________________________________________________________ 

Intervju, elev: ”Besväret och framförallt tiden med matlagning är ett av de största 

problemen”.52 

___________________________________________________________________________ 

Intervju, instruktör: ”Flera elever, framför allt landslagspelarna balanserar på gränsen till 

vad man kan prestera”.53 

 

 

 

 
                                                 
50 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, riksidrottsgymnasium 
51 Ibid. 
52 Intervju elev, fotboll, riksidrottsgymnasium  
53 Intervju instruktör, fotboll, riksidrottsgymnasium 
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Figur 13.            Figur 14. 

Figur 13 och 14. Kostnadernas betydelse för valet av skola. 

 

Diagrammet i figur 13 visar att 11 elever som går på lokalt idrottsgymnasium fotboll ansåg att 

det hade liten eller ingen betydelse hur stora kostnaderna var, 4 elever ansåg att de hade stor 

betydelse och en elev ansåg att de hade mycket stor betydelse. På riksidrottsgymnasierna 

fotboll ansåg 11 av 18 elever att kostnaderna hade liten eller ingen betydelse, 7 elever ansåg 

att de hade mycket stor eller stor betydelse. 

 

Diagrammet i figur 14 visar att 3 elever som går riksidrottsgymnasiet golf ansåg att det hade 

mycket stor eller stor betydelse hur stora kostnaderna var, 7 av 10 elever ansåg att de hade 

liten eller ingen betydelse. På lokalt idrottsgymnasium golf ansåg 1 elev att kostnaderna hade 

mycket stor betydelse, en elev att de hade stor betydelse och 2 elever att de inte hade någon 

betydelse. 

___________________________________________________________________________ 

Kommentarer: ”Med mat och hyra mm blir det dyrt, jag får inget bidrag från                 

                          hemkommunen”.54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, riksidrottsgymnasium 
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Nuvarande skolsituation 
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Figur 15.           Figur 16. 

Figur 15 och 16. Upplevelsen hos eleverna, hur den schemalagda träningen har varit utifrån deras 

förväntningar. 

 

Diagrammet i figur 15 visar att 13 av 16 elever på lokalt idrottsgymnasium fotboll tyckte att 

den schemalagda träningen varit helt eller i stort sett enligt förväntningarna. 2 elever tyckte att 

det stämde i mindre grad och en elev ansåg att den schemalagda träningen inte alls varit enligt 

förväntningarna. På riksidrottsgymnasiet fotboll ansåg 12 av 18 elever att den schemalagda 

träningen varit helt eller i stort sett enligt förväntningarna. 5 elever ansåg att den motsvarat 

förväntningarna i mindre grad och en elev ansåg att den inte alls motsvarat förväntningarna. 

 

Diagrammet i figur 16 visar att samtliga 4 tillfrågade elever på lokalt idrottsgymnasium golf 

ansåg att den schemalagda träningen i stort sett motsvarat förväntningarna. På 

riksidrottsgymnasiet golf ansåg 7 av 10 elever att den schemalagda träningen i stort sett varit 

enligt förväntningarna, en elev ansåg att den inte alls varit enligt förväntningarna. 2 elever 

hade inte svarat på frågan alls med motiveringen att de ansåg att de inte hade någon 

schemalagd träning eftersom all träning låg utanför skoltid. 

___________________________________________________________________________ 

Kommentarer: ”Inte tillräckligt mycket målvaktsträning”,55 ”vi är så få och inte så bra 

träningar”,56 ”lite träningar”.57 

___________________________________________________________________________ 

Intervju, elev: ”schemalagda eftermiddagsträningen för nära klubbträningen”58 

 

 
                                                 
55 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, riksidrottsgymnasium 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Intervju elev, fotboll, riksidrottsgymnasium 
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Figur 17.          Figur 18. 

Figur 17 och 18.Elevens upplevelse av hur den  personliga utvecklingen har varit inom  idrotten jämfört med 

förväntningarna. 

 

Diagrammet i figur 17 visar att 7 av 16 elever på lokalt idrottsgymnasium fotboll tyckte att 

den personliga utvecklingen inom idrotten varit i stort sett enligt förväntningarna.  

8 elever tyckte det stämde i mindre grad och en elev ansåg att det stämde helt. På 

riksidrottsgymnasiet fotboll ansåg 10 av 18 elever att den personliga utvecklingen i stort sett 

varit enligt förväntningarna, 5 elever ansåg att den motsvarat förväntningarna i mindre grad, 

en elev ansåg att den inte alls motsvarat förväntningarna och två elever att den motsvarat 

förväntningarna helt. 
 

Diagrammet i figur 18 visar att 3 av 4 elever på lokalt idrottsgymnasium golf tyckte att den 

personliga utvecklingen inom idrotten varit i stort sett enligt förväntningarna och en elev 

ansåg att utvecklingen varit helt enligt förväntningarna. På riksidrottsgymnasiet golf ansåg 6 

av 10 elever att den personliga utvecklingen i stort sett varit enligt förväntningarna, 2 elever 

ansåg att den motsvarat förväntningarna i mindre grad och 2 elever ansåg att den motsvarat 

förväntningarna. 

___________________________________________________________________________ 

Kommentarer: ”Jag är inte nöjd, man ska inte vara nöjd”,59 ”inflammation i hälsenefästet 

har förhindrat min träning och gjort det omöjligt att träna för fullt”,60 ”för att jag varit 

skadad”,61 ”mycket skador”,62 ”lite från och till”.63 

 

 

 

 
                                                 
59 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, lokalt idrottsgymnasium 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, riksidrottsgymnasium 
63 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, golf, riksidrottsgymnasium 
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Figur 19.           Figur 20. 
Figur 19 och 20. Elevens uppfattning om undervisningen på skolan har varit sådan att det gått bra att 

kombinera studier med satsning på idrotten. 

 

Diagrammet i figur 19 visar att 8 av 16 elever på lokalt idrottsgymnasium fotboll tyckte att 

undervisningen på skolan ”varit så att det har gått att kombinera studierna med satsningen på 

idrott” i stort sett fungerat, 7 elever tyckte det fungerat i mindre grad och en elev ansåg att det 

fungerat helt. På riksidrottsgymnasiet fotboll ansåg 10 av 18 att undervisningen på skolan ”så 

det har gått att kombinera studierna med satsningen på idrott” i stort sett fungerat, 5 elever 

ansåg att den fungerat i mindre grad, en elev ansåg att den inte alls fungerat elev att den 

fungerat helt. 

 

Diagrammet i figur20 visar att alla 4 eleverna på lokalt idrottsgymnasium golf tyckte att 

undervisningen på skolan ”så det har gått att kombinera studierna med satsningen på idrott” i 

stort sett fungerat. På riksidrottsgymnasium golf tyckte 8 av 10 elever att undervisningen på 

skolan ”varit så att det har gått att kombinera studierna med satsningen på idrott” i stort sett 

fungerat. En elev ansåg att det fungerat i mindre grad och en elev ansåg att det fungerat helt. 

___________________________________________________________________________ 

Kommentarer: ”Man får överdrivet med läxor, ingen förståelse för idrottare”,64 

”schemamässigt krångel ibland”,65 ”vissa lärare har inte förståelse för ens fotboll vid 

förseningar och liknande”,66 ”mycket att göra”.67 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, lokalt idrottsgymnasium 
65 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, riksidrottsgymnasium 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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Figur 21.            Figur 22. 

Figur 21 och 22. Elevens upplevelse av överensstämmelse mellan förväntade och uppnådda studieresultat. 

 

Diagrammet i figur 21 visar att 7 av eleverna på lokalt idrottsgymnasium fotboll i stort sett 

tyckte att studieresultatet i stort sett stämde överens med förväntningarna och att 9 av eleverna 

tyckte att studieresultatet i mindre grad stämde överens med förväntningarna. På 

riksidrottsgymnasiet fotboll tyckte 11 av 18 elever att studieresultatet stämde överens med 

förväntningarna och 5 av 18 elever att studieresultatet i mindre grad stämde överens med 

förväntningarna. En elev ansåg att det stämde överens helt och en elev att det inte alls stämde 

överens med förväntningarna. 

 

Diagrammet i figur 22 visar att 3 elever på lokalt idrottsgymnasium golf tyckte att 

studieresultatet i stort sett stämde överens med förväntningarna och att en elev tyckte att det 

stämde överens i mindre grad. På riksidrottsgymnasium golf tyckte 2 elever att 

studieresultatet stämde helt med förväntningarna, 5 elever tyckte att de i stort sett stämde med 

förväntningarna och tre elever att de stämde i mindre grad jämfört med förväntningarna. 

___________________________________________________________________________ 

Kommentarer: ”Inte bra resultat på grund av för mycket läxor”.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
68 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, lokalt idrottsgymnasium 
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Figur 23.       Figur 24. 

Figur 23 och 24. Elevens upplevelse av stöd från undervisande lärare för att kunna kombinera idrott och studier. 

 

Diagrammet i figur 23 visar att 9 av 16 elever på lokalt idrottsgymnasium fotboll tycker att de 

fått ett bra stöd av sina lärare för att kunna kombinera studier och idrott, 2 elever anser att de 

fått ett mycket bra stöd och 5 elever tycker att de fått ett mindre bra stöd för att kunna 

kombinera studier och idrott. På riksidrottsgymnasium fotboll anser hälften av eleverna att de 

fått mindre bra eller dåligt stöd från sina lärare för at kunna kombinera studier och fotboll, 7 

av de 18 eleverna anser att de fått bra stöd och endast två elever anser att de fått mycket bra 

stöd från undervisande lärare för att kunna kombinera skola och fotboll. 

 

Diagrammet i figur24 visar att 3 av 4 elever på lokalt idrottsgymnasium golf anser att de fått 

mycket bra stöd och en elev anser att hon fått bra stöd från undervisande lärare för att kunna 

kombinera studier och idrott. På riksidrottsgymnasium golf anser 5 av 10 elever att de fått bra 

stöd för att kunna kombinera idrott och studier, 3 elever anser att de fått mycket bra stöd och 2 

elever anser att de fått mindre bra stöd av sina lärare för att kunna kombinera idrott och 

studier. 

___________________________________________________________________________ 

Kommentarer: ”alltid varit på min sida”.69 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, lokalt idrottsgymnasium 



 32

Stödet från föräldrarna

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 2 3 4

Mycket bra                 Bra                        Mindre bra             Dåligt

Fotboll lokalt
Fotboll riks

 

Stödet från föräldrar

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4

 Mycket bra            Bra                  Mindre bra                      Dåligt

Golf lokalt
Golf riks

 
Figur 25.           Figur 26. 

Figur 25 och 26. Elevens upplevelse av stöd från föräldrarna. 

 

Diagrammet i figur 25 visar att samtliga elever som går på lokal idrottsgymnasiet fotboll 

upplever att stödet från föräldrarna är mycket bra eller bra. Bland de 18 elever som går på 

riksidrottsgymnasiet fotboll upplever 14 stycken att det har ett mycket bra stöd från 

föräldrarna, 3 stycken elever upplever att stödet är bra och en elev upplever att stödet är 

mindre bra. Det innebär att av det totalt 34 tillfrågade eleverna ansåg 33 att de har ett mycket 

bra eller bra stöd från sina föräldrar. 

 

Diagrammet i figur 26 visar att samtliga 10 elever som går på riksidrottsgymnasiet golf anser 

att de har ett mycket bra stöd från sina föräldrar. Bland eleverna på lokala idrottsgymnasiet 

golf anser 2 att de har ett mycket bra stöd från sina föräldrar, en att hon har bra stöd och en att 

hon har mindre bra stöd från sina föräldrar. 

___________________________________________________________________________ 

Kommentarer: ”Alltid varit på min sida”.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, lokalt idrottsgymnasium 
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Figur 27.          Figur 28. 

Figur 27 och 28. Elevens upplevelse av stöd från instruktörer. 

 

Diagrammet i figur 27 visar att 5 av 16 elever på lokalt idrottsgymnasium fotboll anser att 

stödet från instruktörerna varit mycket bra och 11 av 16 elever att stödet från instruktörerna 

varit bra. På riksidrottsgymnasium fotboll anser hälften av eleverna, 9 stycken, att stödet från 

instruktörerna varit bra, 8 av 18 elever anser att stödet från instruktörerna varit mycket bra 

och en elev anser att stödet varit mindre bra. 

 

Diagrammet i figur 28 visar att en elev på lokalt idrottsgymnasium golf anser att stödet från 

instruktörerna varit mycket bra, två elever att det varit bra och en elev anser att stödet från 

instruktörerna varit mindre bra. På riksidrottsgymnasium golf anser 7 av 10 elever att stödet 

från instruktörer varit mycket bra och 3 elever anser att stödet från instruktörer varit bra. 

 

___________________________________________________________________________ 

Kommentarer: ”toppentränare”.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
71 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, riksidrottsgymnasium 
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Figur 29.           Figur 30. 

Figur 29 och 30. Elevens upplevelse av hur  studierna har påverkats genom att gå i en idrottsklass. 

 

Diagrammet i figur 29 visar att 4 av eleverna på lokalt idrottsgymnasium fotboll anser att 

studierna påverkats på ett bra sätt och att 12 av eleverna anser att påverkan på studierna 

beroende på att de gått i en idrottsklass varit mindre bra. På riksidrottsgymnasierna i fotboll 

anser hälften av eleverna att det ur studiesynpunkt varit bra att gå i en idrottsklass och hälften 

av eleverna att det varit mindre bra. 

 

Diagrammet i figur 30 visar att en elev från lokala idrottsgymnasiet golf anser att påverkan på 

studierna varit mycket bra genom att eleven gått i idrottsklass, 2 elever anser att det varit bra 

och en elev att det varit mindre bra ur studiesynpunkt att gå i idrottsklass. På 

riksidrottsgymnasiet golf anser de 3 elever som svarat att det varit bra att gå i en idrottsklass 

ur studiesynpunkt. Övriga 7 elever har inte svarat på denna fråga eftersom de anser att de inte 

går i en idrottsklass. 

___________________________________________________________________________ 

Kommentarer: ”Man bryr sig mer om idrott”,72 ”eftersom idrotten tar mycket mer tid nu så 

har studierna blivit lidande”,73 ”inte påverkats”,74 ”mycket tid till fotbollen”,75 ”går ej i 

idrottsklass”.76 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, lokalt idrottsgymnasium 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, riksidrottsgymnasium 
76 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, golf, riksidrottsgymnasium 
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Figur 31.       Figur 32. 

Figur 31 och 32. Elevens upplevelse av hur satsningen på specialidrotten har påverkats genom att gå i en 

specialidrottsklass. 

 

Diagrammet i figur 31 visar att 2 elever på lokala idrottsgymnasiet fotboll anser att det varit 

mycket bra att gå i en idrottsklass och därigenom också kunna satsa på fotbollen, 11 elever 

tycker att det varit bra och 3 elever tycker att det varit mindre bra. På riksidrottsgymnasiet 

fotboll anser 8 elever att det varit mycket bra, 9 lever att det varit bra och en elev att det varit 

mindre bra att gå i en idrottsklass om man ser till möjligheterna att samtidigt satsa på 

fotbollen. 

 

Diagrammet i figur 32 visar att en elev på lokala idrottsgymnasiet golf anser att det varit 

mycket bra att gå i idrottsklass och därigenom kunna satsa på idrotten och 3 elever anser att 

det varit bra med denna kombination. På riksidrottsgymnasiet golf anser 3 elever att det varit 

positivt att gå i en idrottsklass och samtidigt kunna satsa på golfen. Övriga 7 har inte svarat på 

denna fråga med samma motivering som på fråga 20, det vill säga att de inte anser sig gå i en 

idrottsklass. 

___________________________________________________________________________ 

Kommentarer: ”Alla stöttar varandra”,77 ”tillgång till bättre klubbar, lättare att bli sedd”.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, lokalt idrottsgymnasium 
78 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, riksidrottsgymnasium 
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Betyg skola – prestation idrott 
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Figur 33.            Figur 34. 

Figur 33 och 34. Elevens uppskattning av sitt medelbetyg efter årskurs 2. Svarsalternativ: G-, G, G-VG, VG-

MVG och MVG 

 

Diagrammet i figur 33 visar att eleverna som går på lokalt idrottsgymnasium fotboll har 

betydligt lägre betyg än motsvarade elever på riksidrottsgymnasium. Medelbetyget för 

eleverna på lokala idrottsgymnasiet fotboll ligger mellan G och VG medan 

riksidrottsgymnasie-elevernas betygsmedelvärde ligger mellan VG och MVG. 

 

Diagrammet i figur 34 visar att eleverna på lokala idrottsgymnasiet golf och eleverna på 

riksidrottsgymnasiet golf har ungefär samma betygsmedelvärden. Båda skolorna visar på 

medelvärden som ligger mellan VG och MVG. 
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Figur 35.          Figur 36. 

Figur 35 och 36 . Elevens bedömning av sin egen nivå inom specialidrotten. 

 

Diagrammet i figur 35 visar att eleverna på riksidrottsgymnasium fotboll har en högre 

självuppskattad idrottslig nivå än eleverna på lokalt idrottsgymnasium fotboll. 

  

Diagrammet i figur 36 visar att eleverna på riksidrottsgymnasium golf har en högre 

självuppskattad idrottslig nivå än eleverna på lokala idrottsgymnasiet golf.  

 
 

Tabell 2. Antal träningstimmar per vecka/elev/idrott 

        

          

      Fotboll lokalt Fotboll riks   Golf lokalt Golf riks 

          timmar/vecka timmar/vecka   timmar/vecka timmar/vecka 

Under skoltid med instruktör    3 2,8   1,65 0,5 

Organiserad under skoltid utan instruktör    0,5   3,5 0,5 

Utanför skoltid, i förening med instruktör   7 6,45   2 3 

Utanför skoltid utan instruktör     3,55 1,9   13,65 15,7 

      13,55 11,65   20,8 19,7 

 

Eleverna som går på lokala idrottsgymnasiet fotboll tränar i genomsnitt mer än 13 timmar per 

vecka (se tabell 2). Eleverna som går på riksgymnasiet fotboll tränar i genomsnitt cirka 11,5 

timmar per vecka. Eleverna som går på lokalt idrottsgymnasium golf tränar i genomsnitt 21 

timmar per vecka och att eleverna som går på riksidrottsgymnasium golf tränar i genomsnitt 

20 timmar per vecka. Den största delen av träningen bedrivs utanför skoltid, eleverna som går 

på riksidrottsgymnasium golf bedriver i stort sett all sin träning utanför skoltid. 
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Figur 37.                Figur 38. 

Figur 37 och 38. Elevernas reduceringar av studier . 

 

Diagrammet i figur 37 visar att 4 av 16 elever på lokalt idrottsgymnasiet fotboll har 

reduceringar i sina studier och att en av 18 elever på riksidrottsgymnasiet fotboll har 

reduceringar i sina studier. 

 

Diagrammet i figur 38 visar att ingen av eleverna som går lokalt idrottsgymnasium golf har 

reduceringar i sina studier. På riksidrottsgymnasium golf har 9 av 10 elever reduceringar i 

sina studier. 
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Framtida målsättningar  
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Figur 39.                                                Figur 40. 

Figur 39 och 40. Elevernas framtida målsättningar med idrotten. 

 

Diagrammet i figur 39 visar att målsättningen med den idrottsliga karriären är något högre för 

eleverna som går på lokala idrottsgymnasiet fotboll än den är för eleverna på 

riksidrottsgymnasiet fotboll. 6 av lokala idrottsgymnasiets 16 elever i fotboll siktar på 

internationell nivå och 6 av eleverna på nationell nivå. Motsvarande siffror för 

riksidrottsgymnasiets 18 elever är att 4 av eleverna siktar på internationell nivå och 11 av 

eleverna siktar på nationell nivå. 

 

Diagrammet i figur 40 visar att 3 av lokala idrottsgymnasiets golfelever siktar på 

internationell nivå och att en siktar på nationell nivå. Diagrammet visar också att samtliga 10 

golfelever som går på riksidrottsgymnasiet siktar på internationell nivå. 

___________________________________________________________________________ 

Kommentarer: ”Ska spela utomlands, det lovar jag”,79 ”först och främst serienivå, sedan 

högre”,80 ”slutar förmodligen”.81 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, lokalt idrottsgymnasium 
80 Ibid. 
81 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, riksidrottsgymnasium 
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Figur 41.                   Figur 42. 

Figur 41 och 42.  Elevernas framtida målsättningar med studierna. 

 

Diagrammet i figur 41 visar att 7 av eleverna på lokalt idrottsgymnasium fotboll har 

universitets- eller högskolestudier som mål, en elev vill gå högskoleförberedande utbildning, 

6 har inte för avsikt att studera och 2 angav att de skulle syssla med annat. På 

riksidrottsgymnasiet fotboll ville 15 av de 18 eleverna fortsätta studera på universitet eller 

högskola och 3 elever angav att de ville syssla med annat. 

 

Diagrammet i figur 42 visar att 3 av 4 elever på lokala idrottsgymnasiet golf hade för avsikt 

att fortsätta och studera på universitet eller högskola, en elev angav att hon skulle göra något 

annat. På riksidrottsgymnasiet golf hade 8 av 10 elever för avsikt att fortsätta och studera på 

högskola eller universitet och 2 elever angav att de inte tänkte studera. 

___________________________________________________________________________ 

Kommentarer: ”Vill utbilda mig till tränare/idrottslärare”,82 ”vet inte än så länge”,83 ”jobba 

eller nåt”,84 ”egen företagare”,85 ”i kombination med fotbollen”,86”college i USA” (flera 

elever).87  

___________________________________________________________________________ 

 Intervju, elev: ”erbjuden scholarship i USA”88 
 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, lokalt idrottsgymnasium 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Kommentar från elev, utifrån enkätsvar, fotboll, riksidrottsgymnasium 
86 Ibid. 
87 Kommentar från elever, utifrån enkätsvar, fotboll och golf, riksidrottsgymnasium 
88 Intervju elev, fotboll, riksidrottsgymnasium 
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Tabell 3. Elevernas framtida målsättning med kombinationen 

skola/idrott   

      

        
   Fotboll lokalt Fotboll riks Golf lokalt Golf riks 

Satsa på idrotten och fortsätta studera  3 6 3 6 

Satsa på idrotten och fortsätta studera genom 

förlängd eller tillrättalagd utbildning  
1 2 0 1 

Satsa på idrotten och vänta med studierna 8 6 0 3 

Fortsätta att studera och vänta med idrottssatsningen 0 0 0 0 

Vänta med studierna och vänta med 

idrottssatsningen 0 0 0 0 

Satsa på studierna och idrotta "till husbehov" 1 3 0 0 

Annat  3 1 1 0 

 

12 av de 16 elever som går på lokalt idrottsgymnasium fotboll ville fortsätta sin satsning på 

idrotten (se tabell 3). Av 18 tillfrågade elever på riksidrottsgymnasiet fotboll ville 14 fortsätta 

sin satsning på fotbollen. På lokalt idrottsgymnasium golf ville tre av fyra elever fortsätta sin 

satsning på idrotten. Samtliga 10 elever som går på riksidrottsgymnasium golf ville fortsätta 

sin satsning på golfen. Fyra av eleverna på lokalt idrottsgymnasium fotboll, åtta av eleverna 

på riksidrottsgymnasium fotboll, tre av eleverna på lokalt idrottsgymnasium golf och sju av 

eleverna på riksidrottsgymnasium golf ville kombinera en satsning på idrott och studier. 
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Diskussion 
 
Kritik mot undersökningen 
Att utifrån vår undersökning dra några generella slutsatser för lokalt idrottsgymnasium eller 

riksidrottsgymnasium kan vara svårt med tanke på det begränsande antal personer vi tillfrågat. 

Det medför att tolkningen av resultaten i undersökningen måste göras med stor försiktighet. 

Som målgrupp valde vi elever som läste tredje året på gymnasiet. Det finns en risk att tiden 

har påverkat deras uppfattning under syfte 1. Dels genom att saker har en tendens att falla i 

glömska, dels genom att eleverna är präglade av den nuvarande, positiva situationen i skolan. 

En annan faktor som måste beaktas under syfte 1 är att en majoritet av de elever som studerar 

på lokalt idrottsgymnasium inte hade tillräckliga idrottsliga meriter för att bli antagen till 

riksidrottsgymnasium. Det innebar att de inte hade något val att ta ställning till vilket inte 

framgick av enkäten. Att vi har haft ett begränsat antal undersökningspersoner framför allt 

inom idrotten golf på lokalt idrottsgymnasium gör självfallet att utfallet på enskilda personer 

kan få en mycket stor betydelse i tolkningen av svaren. Med få antal deltagare i 

undersökningen utgör en liten förändring av svarsfrekvensen en stor skillnad i procent. Att 

resultat och tolkningar från intervjuerna fått lite plats i undersökningen beror på att frågorna 

utgick från enkäten i övriga undersökningen och att intervjuerna i många fall endast förstärkte 

enkätsvaren.  

 

Reliabiliteten och validiteten kan diskuteras eftersom frågorna i enkäten är gjorda av 

författarna och inte har testats innan undersökningen. Detta förstärks ytterligare av att det är 

få svarsalternativ samt av att eleverna kan göra olika tolkningar av svarsalternativ och frågor i 

enkäten. 

 

Generaliserbarheten i undersökningen kan också diskuteras eftersom vi i den här studien har 

undersökt ett bland flera lokala idrottsgymnasier inom idrotterna fotboll och golf. 

 
Diskussionen presenteras utifrån syftet som är följande  
 

1. Undersöka faktorer som påverkar om eleven väljer ett lokalt idrottsgymnasium eller 

ett riksidrottsgymnasium inom idrotterna fotboll och golf.  

2. Undersöka hur eleverna upplever kombinationen skola/idrott på ett lokalt 

idrottsgymnasium respektive ett riksidrottsgymnasium i idrotterna fotboll och golf. 

3. Undersöka elevernas framtida målsättningar med sin idrott och sina studier. 
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Syfte 1 
 
Undersöka faktorer som påverkar om eleven väljer ett lokalt idrottsgymnasium eller ett 

riksidrottsgymnasium inom en lagidrott, fotboll och en individuell idrott, golf.  
 

Utifrån våra resultat kan vi se att marknadsföringen från skolorna samt informationen från 

skolorna inte är den avgörande faktorn till vilket gymnasium elevens söker. 

Den elevgrupp som ansåg att det var viktigast med marknadsföring var de som går på 

riksgymnasiet golf i Perstorp. Marknadsföringen sker då ofta i form av positiv feedback från 

tidigare elever på skolan enligt en kvinnlig golfspelare. Detta uttalande stärker oss i vår 

uppfattning att marknadsföringen har betydelse för elevernas val av skola. Att sedan 

marknadsföringen sker i form av att skolorna gör ett bra jobb med sina specialelever och 

därigenom får positiv reklam genom tidigare eller nuvarande elever när de uttalar sig om 

utbildningen och skolan är mycket intressant. Detta medför att vi under arbetets gång har fått 

fundera på hur aktuella skolor på bästa sätt ska kunna marknadsföra sig. Det kanske inte alltid 

är bäst att satsa på kostnadskrävande och omfattande reklamkampanjer från skolornas sida. I 

stället kanske skolan ska satsa dessa extra resurser på att ytterligare förbättra en redan väl 

fungerande verksamhet. Hur som helst, en mycket intressant frågeställning som inte 

ytterligare kommer att behandlas i uppsatsen. Enligt detta resonemang från vår sida så 

kommer även bedömningen av kvalité på instruktörer, träningsförhållanden, träningstrupp, 

boendeförhållanden och boendemöjligheter att kunna räknas in i marknadsföringsåtgärder. 

 

Innan eleverna börjar på aktuell skola är det svårt för dem att veta hur instruktörerna fungerar, 

de har troligtvis endast träffat dessa på informationsträff eller haft någon annan flyktig 

kontakt. Ofta föregås instruktörerna av ett rykte, ”han är bra”, från tidigare elever eller 

personer som samarbetat med instruktören i fråga. Det är mycket viktigare för eleverna som 

går på riksidrottsgymnasium golf än vad det är för eleverna på lokalt idrottsgymnasium golf 

att ha skickliga instruktörer. Alla elever som går på riksidrottsgymnasium golf tycker att det 

har stor betydelse vilken kvalité instruktören har. Detta kan hänga samman med den 

målmedvetenhet som eleverna på riksidrottsgymnasiet golf uppvisar (fråga 22). Alla 

tillfrågade elever på riksidrottsgymnasiet golf siktar på en internationell karriär. En av de 

förutsättningar som då krävs är, enligt vår mening, en skicklig instruktör som kan bidra till 

deras möjligheter att nå denna målsättning. Detta är uppenbarligen också uppfattningen hos 

eleverna på riksidrottsgymnasium golf. 
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Svaren på frågorna fyra och fem visar att de träningsförhållanden som erbjuds och kvalitén på 

träningstruppen har stor betydelse vid val av gymnasium. Speciellt viktigt verkar det att vara 

för de elever som utövar fotboll att det finns bra träningsförhållanden både under skoltid men 

även utanför skolan. Troligtvis påverkas beslutet att flytta hemifrån av om det finns bra 

fotbollslag på nya orten. Våra tankar förstärks av att den kvinnliga elev från 

riksidrottsgymnasiet fotboll som vi intervjuade också ansåg att det var viktigt att det fanns ett 

elitlag på orten. Något som överraskar oss är att eleverna på riksidrottsgymnasium golf även 

ansåg att det var viktigt vilken träningstrupp det var inom specialidrotten. Anledningen till vår 

reaktion var att golf är en individuell idrott vilket medför mindre beroende av ”lagkompisar”. 

Det är intressant att konstatera att sju av de elever som valt riksidrottsgymnasium fotboll 

ansåg att det inte hade någon betydelse vilken träningstrupp som fanns på skolan, detta trots 

att det rör sig om en lagidrott. Det kan kanske förklaras med att träningen oftast är inriktad på 

att utveckla individuella kvalitéer, vilket gör att eleverna kan fokusera mer på att utveckla sina 

individuella kvalitéer framför att utveckla sina kvalitéer som lagspelare. En tanke från vår 

sida var annars att det är mindre viktigt i en individuell sport att ha en hög kvalité på 

träningstruppen än det är i en lagidrott. Träningsförhållandena för golf styrs helt enkelt av 

geografiska och anläggningsmässiga förutsättningar.89 Att kunna bedriva golf året om, vilket 

klimatet i södra Sverige tillåter ses därför som en avgörande faktor för val av skola. 

 

En intressant, men samtidigt ganska logisk, skillnad mellan lokala idrottsgymnasierna och 

riksidrottsgymnasierna är att föräldrarna betyder mer när det är frågan om att fatta beslut 

angående studier på riksidrottsgymnasium. Troligtvis beroende på att riksidrottsgymnasium 

oftast betyder att eleven måste flytta hemifrån och på det viset bli mer vuxen och få ta större 

ansvar. Eleverna anser att det är viktigt att de har föräldrarnas stöttning när de vill börja på ett 

riksidrottsgymnasium. Vi tror till och med att det är en förutsättning att eleven har 

föräldrarnas samtycke när det gäller att ta det slutgiltiga beslutet. Det är, enligt vår mening, 

också viktigt hur riksidrottsgymnasiet gör sin presentation. Som förälder är man intresserad av 

helhetslösningen, skolan, träningen och den sociala situationen. Påverkan från föräldrarna är 

betydligt mindre när det gäller val till något program som finns på hemorten. Troligtvis beror 

det på att beslutet blir mindre definitivt eftersom eleven, i de flesta fall, fortfarande bor kvar 

hemma. Det är först när eleven ställs inför faktum att han/hon ska flytta som funderingar 

kring ett eget boende kommer. När eleven bor på hemorten är det oftast 100 % uppbackning 

från föräldrarna, en situation som alltför många elever tar för givet. Ett eget boende medför ett 

                                                 
89 Rolf. Jonsson, Kroppen eller knoppen- en ESO rapport om idrottsgymnasierna. Rapport till expertgruppen för  
    studier i offentlig ekonomi, Ds 2000:21, (Finansdepartementet, Stockholm, 2000), s. 20. 
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större ansvar, allt ifrån städning till att handla, tvätta och laga egen mat. Det sistnämnda 

berördes av en av eleverna som gick på riksidrottsgymnasium. Besväret och framförallt tiden 

med matlagning var ett av de största problemen. Tiden för att gå i skolan, läsa läxor, träna på 

både skoltid och fritid och samtidigt sköta allt praktiskt som ett eget boende medför att många 

elever har svårt att få tiden och kraften att räcka till. Samtidigt som både eleven och 

omgivningen ställer stora krav både på idrotts- och skolprestationer. ”Flera elever, framför allt 

landslagspelarna balanserar på gränsen till vad man kan prestera”.90 
   

En majoritet av eleverna anser att kostnaderna inte är det som påverkar om han/hon ska ta 

beslutet att stanna kvar hemma eller flytta iväg. Det är en realitet att kostnaderna blir betydligt 

större om eleven flyttar hemifrån. Men det verkar som om de elever som har fattat beslutet har 

föräldrar som stöttar även ekonomiskt. I och med att eleven flyttar till riksidrottsgymnasium 

är hemkommunen automatiskt också tvungna att betala skolpengen till den mottagande 

kommunen. Det medför dock betydande merkostnader att ha eleven på annan ort. Mat, hyra, 

resor, telefon är saker som gör att kostnaderna för gymnasiestudier blir betydligt högre om 

man studerar på ett riksidrottsgymnasium på annan ort än om man studerar på hemorten och 

bor hemma. Vi kan dock tänka oss att många föräldrar ser det som en investering för 

framtiden att ge sin son/dotter möjlighet att studera på ett riksidrottsgymnasium ur såväl 

personlig som idrottslig synpunkt. 

 
Syfte 2 
 

Undersöka hur eleverna upplever kombinationen skola/idrott på ett lokalt idrottsgymnasium 

respektive ett riksidrottsgymnasium i idrotterna fotboll och golf. 

 

Det är intressant att se att en stor majoritet av eleverna, oavsett om de går på 

riksidrottsgymnasium eller lokalt idrottsgymnasium, i stort sett är nöjda med den schemalagda 

träningen. Det borde tyda på att de instruktörer som jobbar på skolorna har goda kunskaper 

och bedriver en bra undervisning även om lösningarna ur schemasynpunkt är olika på 

skolorna. Upplägget på riksidrottsgymnasiet golf skiljer sig från övriga såtillvida att träningen 

bedrivs i anslutning till skoldagens slut. På lokala idrottsgymnasiet, Borgarskolan, bedrivs 

träningen två förmiddagar i veckan, då eleverna är frilagda fram till lunch. På 

riksidrottsgymnasiet fotboll i Västerås har eleverna en tidig morgonträning och en 

eftermiddagsträning. Direktiven för framtida licensiering från Svenska Fotbollförbundet i är 

                                                 
90 instruktör riksidrottsgymnasium, fotboll 
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att eleverna ska kunna bedriva sin träning på förmiddagstid. Dels eftersom den ska vara ett 

komplement till övriga träningen, dels för att belastningen ska bli mindre på den enskilde 

eleven, genom att han/hon får några timmars välbehövlig vila innan nästa träning. Just detta 

med att träningen kunde bli alltför belastande, när den låg i direkt anslutning till 

eftermiddagens klubbträning, uttryckte den elev som vi intervjuade från riksidrottsgymnasiet 

fotboll i Västerås.  

 

Eleverna på riksidrottsgymnasium fotboll verkar tycka att kombinationen idrott och skola i 

stort sett fungerar med en tendens mot att den fungerar i mindre grad. Situationen med 

obligatoriska träningar med laget och skola upplever flera elever som pressande, tiden vill inte 

räcka till och framförallt, eleven har ingen möjlighet att välja när han/hon ska träna. 

Därigenom kan belastningen, om eleven inte är tillräckligt organiserad, ibland bli mycket tuff. 

Det borde vara ett krav att det fanns en samordning och en dialog mellan lärare, instruktör och 

tränare. ”Eleven i centrum” är ett begrepp som ofta används. Men tyvärr måste vi konstatera 

att detta stämmer bättre i teorin än i praktiken. Situationen och upplevelsen av tidspress är 

något bättre för golfeleverna, trots att deras totala träningsmängd överstiger fotbollspelarnas 

(se tabell 2). Det kan kanske förklaras med att de har större flexibilitet och är inte lika 

beroende av att träna tillsammans med någon vid en bestämd tidpunkt i en individuell idrott. 

 

Om vi tittar på formeln för att nå landslagsnivå i olika idrotter: ”3 x 5,5 x 48 x 6.6 ”, träning 

eller tävling i genomsnitt 3 timmar/dag under 5-6 dagar/vecka. Detta bedrivs under 48 veckor 

om året och de flesta hade satsat på detta sätt under minst 6 år innan de blev 

landslagsidrottare. Detta innebär totalt cirka 4 800 timmar. Slår vi ut det över året innebär det 

ca 800 timmar per år. Detta i sin tur ger ett snitt på ca 17 timmar i veckan som satsas på 

idrotten.  Med tanke på ovanstående förstår vi att studierna kan komma i andra hand för elever 

som läser på idrottsgymnasium. Att sedan eleven väljer ”lindrigare” program på gymnasiet för 

att klara av idrotten men inte försaka möjligheten till framtida studier är en annan intressant 

aspekt. Detta kan också ses som många elever som idrottar och läser på idrottsgymnasium är 

mycket självdisciplinerade och målmedvetna vilket kanske är ett krav för att klara 

kombinationen idrott/studier.  

 

Både elever som går lokalt idrottsgymnasium golf och elever som går riksidrottsgymnasium 

golf verkar vara i stort sett nöjda med sin personliga utveckling inom sin idrott. Ingen av de 

elever som utövar idrotten golf har angett att de har problem med skador som hämmar träning 

eller tävling, vilket kanske kan förklaras av att golf inte är någon kontaktsport. 
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På riksidrottsgymnasiet i fotboll är eleverna inte riktigt lika nöjda med sin utveckling och på 

lokala idrottsgymnasiet fotboll är svaren ungefär lika fördelade mellan ”i stort sett” och ”i 

mindre grad”. En av förklaringarna är att flera av eleverna blivit drabbade av skador i någon 

form, vilket hämmat deras utveckling bland annat beroende på att eleverna inte kunnat delta i 

träning och match i full utsträckning. Skaderisken är definitivt större i en kontaktsport som 

fotboll jämfört med golf. För att få en uppfattning om hur vanligt det är med skador inom 

fotbollen tittade vi på skadestatistik inom fotbollen. Det visar sig att skadenivån ligger 

ungefär på 24 skador per 1000 timmar fotboll.91 Fotbollselever utövar sin idrott cirka 600 

timmar per år. Frågan om skador och fortsatt idrottskarriär kommer att diskuteras ytterligare 

under rubriken egna reflektioner. Om vi konstaterar att eleverna är relativt nöjda med 

utvecklingen inom sin idrott så är eleverna inte lika nöjda med utfallet av studierna. Men 

svaren skiljer sig inte så mycket åt. Dock kan vi konstatera att eleverna som går på lokalt 

idrottsgymnasium fotboll är mindre nöjda med utfallet av studierna än eleverna på övriga 

idrottsgymnasier. Det kan bero på att det skapas ett visst klimat i klasserna där synen på 

idrott, skola och kombinationen skola/idrott smittar av sig på gruppen som helhet.  En annan 

aspekt som nämnts i tidigare studie av (Jonsson 2001) är att det är mindre studiemotiverade 

(teoretiskt) elever som sökt sig till lokala idrottsgymnasier.92  Det är intressant att se att 

elevernas bedömningar i stort sett pendlar mellan ”i stort sett” och ”i mindre grad”. Det kan 

innebära att eleverna har en realistisk syn på sin prestationsförmåga i skolan avseende studier 

i teoretiska ämnen. 

 
Det är ingen självklarhet, men givetvis en stor fördel om man som idrottande elev har 

förståelse från de lärare som undervisar. Arbetsbelastningen i form av kombinationen 

träning/matcher/krav från skolan kan under vissa perioder uppfattas som mycket tung från 

idrottande elever. Undersökningen visar att både eleverna som utövar golf och eleverna som 

utövar fotboll på lokalt gymnasium anser att stödet från undervisande lärare på lokalt 

gymnasium är bra eller mycket bra. På idrottsprogrammet på Borgarskolan strävar 

skolledningen efter att ha lärare som är idrottsintresserade i det arbetslag som i huvudsak 

undervisar i idrottsklasserna. Detta har ur elevsynpunkt visat sig vara mycket lyckat. 

Undersökningen visar inte på samma utfall vad avser riksidrottsgymnasierna. Det är speciellt 

intressant att notera att fyra av de elever som går på något av de två aktuella 

riksidrottsgymnasierna i fotboll anser att stödet från undervisande lärare för att eleverna ska 

                                                 
91 Jan Ekstrand. Jon Karlsson, fotbollsmedicin, (Ödeshög: Sista Ordet AB, 1998), s. 12. 
92 Rolf. Jonsson, Riks- eller regionalt idrottsgymnasium, Preliminär rapport. (Högskolan i Dalarna, 2001), s. 10. 
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kunna kombinera idrott och studier är dåligt. Det är kanske trots allt inte en självklarhet att de 

lärare som undervisar elever som går på riksgymnasium anser att eleverna behöver extra stöd 

för att satsa på både skola och idrott.  

 

På både lokalt idrottsgymnasium och riksidrottsgymnasierna i fotbolls anser eleverna att 

stödet från instruktörerna är mycket bra eller bra. På riksidrottsgymnasiet i golf anser hela 70 

% av eleverna att stödet är mycket bra och 30 % att stödet är bra från instruktörerna. Även 

eleverna på lokalt idrottsgymnasium golf upplever att de har ett bra stöd från sina instruktörer. 

Det är med glädje vi konstaterar att eleverna har instruktörer som bryr sig om, som vi 

uppfattar svaren, hela eleven och har förmågan att skilja på person och prestation. Vi tror att 

det är mycket viktigt att ha en bra fungerande instruktör på skolan. Det är så många olika 

tränare och ledare som rycker i våra talangfulla spelare att de behöver en stabil grund att stå 

på. Och en av grundpelarna är definitivt den instruktör som finns på skolan.  

 

En annan grundpelare är föräldrarna. Eleverna upplever att de har ett mycket bra stöd från 

sina föräldrar, speciellt tydligt är det för de elever som går på riksidrottsgymnasierna i fotboll 

och golf. Vi tror att det är mycket viktigt med detta föräldrastöd, kanske än viktigare när man 

bor på en annan ort och därigenom får andra och större krav på sig att man som elev ska klara 

sig själv. Att eleverna upplever att de får detta stöd från instruktörer och föräldrar är viktigt ur 

social synpunkt men också viktigt ur utvecklings- och prestationssynpunkt inom den idrott 

eleven utövar. I sin uppsats ”Upplevd stress hos 15-åriga pojkfotbollsspelare” utgår Lindgren, 

2004 från flera andra författare bland andra Crocker, 1992 och Gould, Bridges och Tuffey, 

1997”. Socialt stöd är en av de vanligaste copingstrategierna inom idrotten. Den är 

övergripande och kan därför ofta samverka med andra strategier. Sökande efter socialt stöd 

kan uttrycka sig i många former. Några exempel är stöd från familjen, lagkamrater och 

tränare. I idrottsmiljöer ges generellt lyssnande stöd, emotionellt stöd och emotionell 

utmaning bäst av familjemedlemmar och vänner. Uppskattande stöd och utmanande uppgifter 

ges framförallt av tränare och övriga ledare”.93 Coping kan definieras som strategier en person 

har för att bemästra externa eller interna krav som upplevs som större än den personliga 

förmågan. Coping indelas oftast i tre övergripande strategier: problemfokuserad coping, 

emotionellt fokuserad coping och undvikande coping. 

 

                                                 
93 Kalle Lindgren. Upplevd stress hos 15-åriga pojkfotbollspelare. (Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa  
     och Samhälle, C-uppsats 2004) 
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Det är intressant att konstatera att det är ungefär hälften av eleverna som tycker att studierna 

har påverkats på ett bra sätt genom att de gått i en idrottsklass. Hälften av eleverna tycker att 

studierna påverkats på ett mindre bra sätt genom att de gått i en idrottsklass. 

Av eleverna som går på riksidrottsgymnasiet golf anser sju av tio elever att de inte går i en 

idrottsklass trots att de går på ett riksidrottsgymnasium. De har därför inte svarat på frågorna 

20 och 21 i enkäten. En intressant synpunkt, som vi inte håller med om, men som vi tyvärr 

inte kan utreda ytterligare eftersom eleverna inte lämnat några ytterligare kommentarer till sitt 

svar. Av våra tillfrågade 48 elever så tyckte 37, sju elever svarade inte med hänvisning till 

ovanstående, att det var mycket bra eller bra att gå i en idrottsklass och samtidigt kunna göra 

en satsning på sin specialidrott. Endast fyra elever tyckte att det var mindre bra. Verkligen 

glädjande att konstatera detta. Vi anser också att det har många fördelar, främst möjligheten 

att under bra instruktörer få extraträning, oftast, för att inte säga alltid, med individuell 

inriktning. Det är ett komplement till den ordinarie träningen och om vi har två lika 

talangfulla ungdomar så är det troligt att den som har flest träningstimmar, upp till en viss 

nivå, utvecklas bäst. Det är dock viktigt att varje individ har en bra balans mellan träning, vila 

och kost.  

 

En annan positiv aspekt med att gå i en idrottsklass är att eleverna sporrar och inspirerar 

varandra både vad avser skola och idrott. Detta dock under förutsättning att man inom klassen 

skapar ett sådant positivt klimat. Här kan inte nog poängteras vikten av att se och uppmuntra 

positiva, informella ledare i klassen. Att gå i en idrottsklass kan ses som positivt då 

idrottsungdomar har en starkare vilja än icke idrottande ungdomar att hantera stressiga 

situationer som ibland uppstår i skolan.94 Att de också är målinriktade i skolan har nog 

tävlingsidrotten bidragit till i form av uttalade mål, planering, uppföljning av målen samt 

utvärdering/reflektion för att nå optimala resultat i idrott.  

 
 
Det är intressant att se att prestationer inom idrotten och studieprestationer går hand i hand på 

riksidrottsgymnasiet fotboll, lokala idrottsgymnasiet golf och riksidrottsgymnasiet golf. 

Undantaget är lokala idrottsgymnasiet fotboll där prestationerna i skolan är betydligt sämre än 

idrottsprestationerna. En förklaring till att eleverna kan prestera bra inom både skolan och 

idrotten kan vara att de är vana vid tidspress, har god planeringsförmåga och är effektiva. En 

annan förklaring kan vara att det är ett sådant klimat i klassen att det påverkar studierna i en 

positiv riktning. Att eleverna på lokala idrottsgymnasiet fotboll presterar sämre studiemässigt 

                                                 
94 Elbe. A, 2004, s. 564. 



 50

kan kanske förklaras med att det är en sådan miljö, en sådan stil i fotbollsgruppen att 

motivationen för studier är låg. Det kan också bero på skoltrötthet eller rent av på sämre 

inlärningsförmåga hos eleverna som går på lokal idrottsgymnasiet fotboll. Vad avser nivå på 

specialidrotten är det dock värt att påpeka att det är en självskattning från elevernas sida. Att 

notera är bland annat att Borgarskolan, lokalt idrottsgymnasium fotboll, läsåret 2003/04 vann 

SM för gymnasieskolar på pojksidan och läsåret 2004/05 blev tvåa i SM för gymnasiet på 

flicksidan och trea på pojksidan. Det innebär att man vid en jämförelse mellan 

gymnasieskolorna under de två senaste läsåren kan konstatera att Borgarskolan är den 

framgångsrikaste skolan i Sverige avseende resultat i fotboll.  Detta borde innebära att 

spelarna värderar sig därefter. Men troligtvis ligger deras prestationer och deras nivå på 

klubbfotbollen till grund för denna självskattning. Antagligen ligger nivån på specialidrotten 

högre hos de elever som blir antagna till riksidrottsgymnasium än hos de elever som blir 

antagna till lokalt idrottsgymnasium. Denna skillnad bibehålls troligtvis under hela 

gymnasietiden, vilket kan förklara skillnaden i uppskattade nivån i specialidrotten.  

 

Antalet träningstimmar om man går på riksidrottsgymnasiet fotboll eller lokala 

idrottsgymnasiet fotboll är ungefär lika stor, genomsnittligt 12-14 timmar per vecka. Denna 

träningsmängd varje vecka är avsevärd, men troligtvis nödvändig för att ha en möjlighet att nå 

elitnivå. Det som skiljer de båda gymnasiernas elever åt är den större mängden egenträning 

som eleverna på det lokala idrottsgymnasiet fotboll bedriver utanför skoltid utan instruktör 

jämfört med riksidrottsgymnasiet. Det kan förklaras av den höga ambitionsnivå vissa enskilda 

fotbollselever har på det lokala idrottsgymnasiet fotboll. Om man går på riksidrottsgymnasiet 

golf eller lokala idrottsgymnasiet golf är antalet träningstimmar ganska lika. Golfeleverna har 

dock en avsevärt högre träningsmängd än fotbollseleverna kvantitativt sett, de tränar så 

mycket som 20-21 timmar per vecka. Det som är intressant att notera är att eleverna som går 

på riksidrottsgymnasiet golf i princip inte har någon träning under skoltid, varken med eller 

utan instruktör. All träning tycks bedrivas utanför skoltid och här till största delen i form av 

egenträning utan instruktör. Det är också intressant att notera att golfträningen under skoltid 

för eleverna som går lokala idrottsgymnasiet golf till största delen sköts utan instruktör. Ofta 

kanske träningen består i att spela 18 hål vilket tidsmässigt tar ca 3-4 timmar. Under en 

golfrunda kan eleven träna olika moment inom golfen under tävlingsliknande förhållanden. 

Det innebär att eleverna som utövar golf måste ha bra karaktär, god självinsikt och vara 

mycket målinriktade för att lyckas. Detta bekräftas om man tittar på fråga 22 där de svarar på 

målsättningen med sin specialidrott, vilken hos samtliga golfelever är mycket hög. Antalet 
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träningstimmar per vecka har undersökts i studien av Eriksson, Stråhlman (1999) och 

liknande resultat som denna studie redovisas i form av ca 12 timmars träning per vecka.   

Individuella idrottare lägger ner drygt 6 timmar mer än lagidrottare på sin idrott inräknat, 

materialvård, medicinsk support, resor, träning, tävling och övrigt.95 Det som skiljer 

grentyperna är tid för träning, tävling, materialvård och övrigt. 96 

  
Att fyra elever på lokala idrottsgymnasiet fotboll har reduceringar i sina studier är inte 

anmärkningsvärt. Samtliga elever som har reduktion på Borgarskolan har, enligt biträdande 

rektor Monika Berg, problem med att klara skolan, annars beviljas de inte någon reduktion. 

Hon hänvisar också till en artikel från Dagens Nyheter som bland annat skriver ”reducerat 

studieprogram ska vara till för elever som annars inte skulle klara av gymnasiet”. 

Vad som däremot är anmärkningsvärt är att så många som nio av tio elever som går på 

riksidrottsgymnasiet golf har beviljats reduceringar i studier. Speciellt mot den bakgrunden att 

de enligt svaren på fråga 29 genomsnittligt bedömde sina betyg att ligga mellan VG och 

MVG. 

 

Syfte 3 

 
Undersöka elevernas framtida målsättningar med sin idrott och sina studier på ett lokalt 

idrottsgymnasium respektive ett riksidrottsgymnasium i idrotterna fotboll och golf. 

 

Eleverna har en mycket hög målsättning med sitt idrottande, vilket, enligt vår bedömning, är 

både bra och intressant. Frågan är dock om de är beredda att göra de uppoffringar som krävs 

för att lyckas gå hela vägen och bli en elitidrottsman/kvinna. Flaskhalsen är också smal när 

man går från junior- till senioridrott, kraven blir större samtidigt som fokuseringen och 

uppmärksamheten kanske försvinner. Det är också intressant att jämföra diagrammen 35/36 

med diagrammen 39/40 och där se att eleverna har en betydligt högre målsättning med sitt 

framtida idrottande än där de befinner sig idag. Det innebär att eleverna har en lång väg att 

vandra, många träningstimmar att genomföra och många konkurrenter som har samma mål 

framför ögonen. Det är bara att hoppas att någon eller några av eleverna passerar nålsögat och 

når sina högt ställda målsättningar. Många elever är inriktade på att fortsätta och studera. 

Även i denna fråga är det en skillnad mellan de elever som går lokalt idrottsgymnasium 

fotboll jämfört med de elever som går på riksidrottsgymnasierna i fotboll och de elever som 

                                                 
95 Eriksson S, Stråhlman O, 1999, s. 25. 
96 Ibid., s. 25. 
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utövar golf.  Av de tillfrågade eleverna på riksidrottsgymnasiet fotboll, riksidrottsgymnasiet 

golf och lokala idrottsgymnasiet golf så hade 26 av 32 elever som målsättning att studera på 

universitet eller högskola. Endast 7 av totalt 15 tillfrågade elever på lokala idrottsgymnasiet 

fotboll hade som målsättning att studera på universitet eller högskola. Om vi jämför svaren på 

fråga 29 med målsättningen enligt ovan så är den inte speciellt förvånande, eleverna har 

troligtvis en realistisk bild av sina möjligheter just för stunden, något som givetvis förändras 

över tid. Under intervjun med den kvinnliga eleven från riksidrottsgymnasiet fotboll framgick 

att flera av de kvinnliga fotbollseleverna som går på riksidrottsgymnasiet har erbjudits 

scholarship i USA. Det innebär att de är garanterade en utbildningsplats på aktuellt 

universitet. Då får de delar eller hela utbildningen under 4 år betald, så nära proffs det går att 

komma. Om eleven får en ”full ride” så betalar skolan för terminsavgifter, boende, mat och 

läroböcker. 

 
Helt klart är att idrotten just nu betyder mycket för de elever som går i de olika 

idrottsklasserna. Men tabell 3 visar också att det inte är någonting som är ett avslutat kapitel i 

och med att eleverna lämnar gymnasiet. Idrotten kommer att spela en viktig roll för eleverna 

många år framåt, av de totalt 34 elever som utövade fotboll hade 26 för avsikt att fortsätta och 

satsa på fotbollen. 12 av dessa elever ville också fortsätta och studera i kombination med 

denna idrottssatsning. Det är också intressant att notera att eleverna på riksidrottsgymnasium 

fotboll är mer intresserade av kombinationen idrott och skola, delvis kan det förklaras av att 

flickorna på riksgymnasiet fotboll erbjudits ”scholarship”. Hos golfeleverna är den framtida 

satsningen på idrotten än tydligare, 13 av de 14 tillfrågade eleverna hade för avsikt att 

fortsätta sin idrottssatsning och 10 av dem tillsammans med fortsatta studier. 

Målmedvetenheten hos samtliga elever som studerar på idrottsgymnasium är stor, speciellt 

stor är den hos de elever som utövar specialidrotten golf. 

 

Slutsats 
När eleven ska välja idrottsgymnasium inom golf är det framför allt bra träningsförhållanden 

och en duktig instruktör som styr valet. Träningsgruppens kvalité har också betydelse för 

valet. Föräldrarnas positiva inställning har större betydelse vid val till riksidrottsgymnasium 

än vid val till lokalt idrottsgymnasium i golf.  

 

Golfeleverna är nöjda med utvecklingen inom specialidrotten. Skolsituationen har, enligt 

eleverna på både riks- och lokalt idrottsgymnasium, möjliggjort för dom att de kunnat satsa på 

sin idrott fullt ut under gymnasietiden. Detta har medfört att golfeleverna på lokalt 
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idrottsgymnasium och riksidrottsgymnasium i stort sett är nöjda med den personliga 

utvecklingen inom idrotten. 

 

Eleverna på lokalt idrottsgymnasium golf är mer nöjda med studieresultaten än eleverna på 

riksidrottsgymnasium golf. Framtida idrottsliga målsättningen hos golfeleverna är hög, hos 

eleverna som studerar på riksidrottsgymnasium är målsättning mycket hög, samtliga elever 

siktar på internationell karriär.  

 
Vid val av idrottsgymnasium inom fotboll tycks valet främst påverkas av träningsförhållanden 

och kvalitén på träningsgruppen. Ekonomin är av mindre betydelse vid val av 

idrottsgymnasium fotboll.  

 

Eleverna på lokalt idrottsgymnasium fotboll är mindre nöjda med studieresultaten än eleverna 

på riksidrottsgymnasium fotboll. Fotbollseleverna är mindre nöjda med den personliga 

utvecklingen inom idrotten, eleverna på riksidrottsgymnasium fotboll är något mer nöjda än 

eleverna på lokalt idrottsgymnasium fotboll.  

 

Fotbollseleverna tycker att satsningen på specialidrotten påverkats på ett positivt sätt och 

studierna på ett negativt sätt genom att de gått i en idrottsklass. Satsningen på studierna blir 

lidande beroende på att fotbollseleverna satsar hårt på sin idrott. 

 

Målsättningen med studier är hög hos eleverna, 33 av de 48 elever som svarade på enkäten 

hade för avsikt att studera på universitet eller högskola. Av dessa hade 22 elever som 

målsättning att kombinera en satsning på idrotten med studier. Att stor del av eleverna är 

intresserade av fortsatta studier parallellt med en idrottslig satsning är något som 

högskolorna/universiteten bör ta i beaktning för sin framtida rekrytering. 

Vid val till idrottsgymnasium står egentligen inte valet mellan lokalt idrottsgymnasium och 

riksidrottsgymnasium. Avgörande betydelse för valet har istället den enskilda elevens krav på 

träningsförhållanden, instruktör och träningsgrupp.  

 

Egna reflektioner 
 
Det har varit mycket intressant att genomföra och sammanställa den enkätundersökning vi 

gjort och komplettera den med intervjuer med elever, lärare och instruktörer. Vi har under 

arbetets gång vid flera tillfällen märkt att eleverna upplever en mycket stor press på sig. Det 

krävs att de ska kunna prestera maximalt både i skolan och inom idrotten. För många av 
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eleverna blir det alltför betungande, de klarar inte att göra denna dubbla satsning. De känner 

att de måste välja, tiden räcker helt enkelt inte till. Eleverna måste hela tiden sträva efter en 

balans i tillvaron, vara välorganiserade och måste i stort sett alltid vara effektiva för att hinna 

med en satsning på både skola och idrott. Om eleven då inte klarar den strukturerade tillvaro 

som det innebär att studera och samtidigt satsa på sin idrott, vad har eleven då för alternativ?    

Det är åtskilliga exempel på idrottare som inte orkat med denna kombination och som i 

slutändan varit tvungna att göra ett val, antingen idrott eller skola och i många fall har det 

medfört att skolan fått stå tillbaks för en idrottssatsning. Ett sätt att lösa detta problem kan 

vara att ge eleverna ett ännu bättre stöd från skolans sida. Det kan vara i form av ökade 

lärarresurser och därigenom mindre klasstorlekar, erbjuda eleverna specialundervisning, låta 

speciellt intresserade lärare undervisa i idrottsklasserna och förlänga utbildningen på 

gymnasiet för idrottseleverna från tre till fyra år. Problemet är att alla dessa aktiviteter kostar 

pengar och med begränsade resurser som finns i skolan så är det inte självklart att dessa idéer 

går att genomföra. Situationen i skolan idag medför hög belastning på alla lärare, oavsett 

ämnesinriktning. Därför är det inte självklart att enskilda lärare är beredda att ta på sig det 

merarbete, ofta oavlönat, som det medför att ha en eller flera idrottselever i klassen. Det kan 

innebära tillrättalagda provtillfällen, speciella uppgifter, stödundervisning med mera vilket, 

om man som lärare inte är idrottsintresserad, bara ses som en extra pålaga. Därför tror vi att 

en lösning, som inte är kostsam och troligtvis effektiv, är att placera speciellt 

idrottsintresserade lärare i idrottsklasserna eller de klasser som innehåller idrottselever. De är 

troligtvis intresserade av att ge de idrottselever som behöver den extra hjälp som de behöver. 

En annan sak som måste aktualiseras för eleverna är förberedelsen för att idrottskarriären en 

vacker dag tar slut. I sämsta fall redan nästa vecka, vilket för eleverna är en ren utopi. De tror 

att de kommer att fortsätta i evighet, många av dem med drömmen att de kommer att kunna 

leva ett gott och rikt liv tack vare sin idrott. Realismen är större hos flickorna än hos pojkarna. 

Många pojkar tror att de ska bli välbetalde proffs, trots att de innerst inne vet med sig att bara 

ett fåtal får chansen att leva av och utöva sin idrott på heltid. Vi vuxna ska inte på något sätt 

kväva denna dröm eller ska vi kalla det vision, men vi är skyldiga att förbereda dem på bästa 

sätt så att de står väl rustade på flera fronter. Och för alla som verkar kring eleven gäller alltid 

och ska alltid gälla, ”eleven i centrum”, inte bara i teorin utan även i praktiken. Detta gäller 

såväl inom idrotten som i skolan, det viktigaste av allt är att eleven får en balans i tillvaron 

som känns bra. För mycket av det ena eller det andra medför ofta problem och en känsla av 

otillräcklighet hos den enskilde eleven. 
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Framtida studier 
Ett intressant ämne att undersöka skulle kunna vara riksidrottsgymnasiernas framtida 

betydelse för elevens möjligheter att kombinera studier och en elitsatsning inom idrott. Detta 

med anledning av att lokala idrottsgymnasier utvecklas såväl kvalitativt som kvantitativt. Ett 

annat intressant område skulle kunna vara att kartlägga studiebehov och möjligheter för 

elitsatsande elever. 
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Utvärdering av idrottsgymnasium på regional/lokal nivå samt riksnivå i idrotterna fotboll och golf. 

 
Kryssa i enkäten på lämpligt svarsalternativ. Sätt endast ett kryss, kommentera gärna ditt svar.  
Svaren kommer att behandlas anonymt. 
 
Enkät 
 
Man Kvinna 
 
Födelseår:………. 
 
Idrott:………………………………. 
 
Riksidrottsgymnasium                    Regionalt/lokalt Idrottsgymnasium 
 
Reduceringar i studier:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Medelbetyg efter årskurs 2 (egen ungefärlig bedömning): 
 
G-       G          G-VG                   VG-MVG         MVG 
 
Betyg specialidrott A-kursen: 
 
IG      G             VG                         MVG 
 
Betyg Idrott och Hälsa A-kursen: 
 
IG      G             VG                         MVG 
  
Boende:  
 
Hemma  Eget Inackorderad 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nivå på specialidrott: 
  
Internationell nivå            Nationell nivå       Distriktsnivå          Klubbnivå           Övrigt    
 
 
Antal träningstimmar per vecka:  
 
Under skoltid med instruktör:  ……….timmar/vecka 
 
Organiserad under skoltid utan instruktör: ……….timmar/vecka 
 
Utanför skoltid, i förening med instruktör: ……….timmar/vecka 
 
Utanför skoltid utan instruktör                               ………..timmar/vecka 
   
 

Bilaga 1 



Val av gymnasium - betydelse för ditt val? 
 
1. Marknadsföring/information från aktuella skolor 
Betydelse:  Mycket stor       Stor         Liten  Ingen 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Undervisande lärare på den skola jag sökte 
Betydelse:  Mycket stor       Stor         Liten  Ingen 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
3. Instruktörer inom min specialidrott på den skola jag sökte 
Betydelse:  Mycket stor       Stor         Liten  Ingen 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
4. Träningsförhållanden vid den skola jag sökte 
Betydelse:  Mycket stor       Stor         Liten  Ingen 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
5. Träningsgrupp inom min specialidrott 
Betydelse:  Mycket stor       Stor         Liten  Ingen 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
6. Kompisar på hemorten/inom idrotten 
Betydelse:  Mycket stor       Stor         Liten  Ingen 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
7. Föräldrarnas påverkan och inställning 
Betydelse:  Mycket stor       Stor         Liten  Ingen 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
8. Boendeförhållanden/-möjligheter 
Betydelse:  Mycket stor       Stor         Liten  Ingen 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
9. Kostnader 
Betydelse:  Mycket stor       Stor         Liten  Ingen 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
10. Annat……………………………………………………………………………………………….. 
Betydelse:  Mycket stor       Stor         Liten  Ingen 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



Nuvarande skolsituationen  
 
11. Den schemalagda träningen har varit enligt dina förväntningar. 
Stämmer:  Helt                 I stort sett                  I mindre grad                   Inte alls 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. Din egna personliga utveckling inom din idrott har gått enligt dina förväntningar. 
Stämmer:  Helt                 I stort sett                  I mindre grad                   Inte alls 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13. Undervisningen på skolan har varit sådan att det gått bra att kombinera studierna med din 
satsning på idrotten. 
Stämmer:  Helt                 I stort sett                  I mindre grad                   Inte alls 
 
Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
14. Dina egna studieresultat har blivit enligt dina förväntningar. 
Stämmer:  Helt                 I stort sett                  I mindre grad                   Inte alls 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
15. Stödet från dina undervisande lärare för att kunna kombinera idrott och studier har varit. 
Mycket bra                 Bra                   Mindre bra                  Dåligt 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
16. Trivseln i skolan har varit 
Mycket bra                 Bra                   Mindre bra                  Dåligt 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
17. Trivseln i klassen har varit 
Mycket bra                 Bra                   Mindre bra                  Dåligt 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
18. Stödet från föräldrarna har varit 
Mycket bra                 Bra                   Mindre bra                  Dåligt 
 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
19. Stödet från dina instruktörer har varit 
Mycket bra                 Bra                   Mindre bra                  Dåligt 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



Kombination studier/idrott 
 
20. Hur upplever du att dina studier har påverkats genom att du gått i en idrottsklass? 
Mycket bra                 Bra                   Mindre bra                  Dåligt 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
21. Hur upplever du att din satsning på specialidrotten påverkats genom att gå i en 
specialidrottsklass? 
Mycket bra                 Bra                   Mindre bra                  Dåligt 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Framtida målsättningar  
 
22. Vilken framtida målsättning har du med din idrott?  
Internationell nivå            Nationell nivå       Distriktsnivå          Klubbnivå        Övrigt   
  
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
23. Har denna målsättning förändrats sedan du började årskurs 1? 
Ja Nej 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
24. Tror du att du kan förverkliga denna målsättning på det ställe du bor just nu? 
Ja Nej 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
25. Framtida målsättning med dina studier? 
Högskola/Universitet               Högskoleförberedande        Komvux     Ej studera       Annat 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
26. Har denna målsättning förändrats sedan du började årskurs 1? 
Ja Nej 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
27. Tror du att du kan förverkliga denna målsättning på det ställe du bor just nu? 
Ja Nej 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



28. Vilken framtida målsättning har du med kombinationen skola/idrott? 
 
  Satsa på idrotten och fortsätta studera  
           
  Satsa på idrotten och fortsätta studera genom förlängd eller tillrättalagd utbildning 
 
  Satsa på idrotten och vänta med studierna 
 
  Fortsätta studera och vänta med idrottssatsningen 
 
  Vänta med studierna och vänta med idrottssatsningen 
 
  Satsa på studierna och idrotta ”till husbehov” 
 
 Annat 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
29. Anser du att något behöver förändras för att du ska kunna fortsätta studera och samtidigt 
satsa på din idrott? 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Frågor till grund för intervjuer med elever, instruktör riksidrottsgymnasium fotboll och 

lärare lokalt gymnasium fotboll. 

 

 
1. Varför söker eleverna riksidrottsgymnasium eller lokalt idrottsgymnasium? E, L, I 

2. Hur tar eleverna sitt beslut? Påverkan av föräldrar, kompisar, annat? E, L, I 

3. Hur fungerar träningsförhållanden och träningstrupp? E, L, I 

4. Hur goda är möjligheterna att kombinera skola och idrott? Hur kan det bli bättre?      

E, L, I 

5. Hur fungerar stödet från skolan som helhet för att möjliggöra en satsning på skola och 

idrott? E, L, I 

6. Hur är stödet från lärare? E, I 

7. Hur är stödet från instruktörer? E, L 

8. Hur är stödet från föräldrar? E, L, I 

9. Fördelar och nackdelar med att studera i en idrottsklass? E, L, I 

10. Hur är stämningen/trivseln i klassen? E, L, I 

11. Hur nöjd är du med dina studieresultat? E  

12. Hur nöjd är du med din idrottsliga utveckling? E 

13. Hur fungerar det att undervisa i en idrottsklass jämfört med vanlig klass? L 

14. Hur är stämningen/trivseln i arbetslaget? L 

15. Hur tycker du idrottsklasserna ska utvecklas ytterligare? E, L, I 

16. Hur ska vi kunna erbjuda eleverna möjlighet till en fortsatt satsning på både skola och 

idrott även efter gymnasiet? E, L, I 

17. Ordet är fritt. E, L, I 

 

Efter frågorna står beteckningen E = elev, I = instruktör, L = lärare. Bokstaven anger 

vilken eller vilka kategorier som fick frågan. 

Bilaga 2 




