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Manlig idrottsprofilering
i grundskolan
Den svenska modellen innebär traditionellt att skolan ansvarar för 
undervisning i idrottsämnet och föreningarna för idrotten på fritiden. 
Men i dag går tusentals elever på idrottsgymnasium och var fjärde 
högstadieskola erbjuder träning på skoltid. 

Id r o t t s r ö r e l s e n  och dess aktiviteter i 
skolan är inte helt nytt. Ett av de tydli-
gaste exemplen är den verksamhet som 
introducerades med idrottsgymnasierna i 
början av 1970-talet. Genom dessa fick ett 
fåtal talangfulla elever i ett fåtal idrotter 
möjlighet att utöva sin idrott under 
skoldagen. Sedan mitten av 1990-talet har 
det skett en markant ökning och bredd-
ning av utbudet av föreningsidrott både 
inom gymnasie- och grundskolan (1-4). 
Utvecklingen har inneburit att idrottsakti-
viteterna inom den svenska skolan har 
förändrats. Numera är det så mycket mer 
än enbart det obligatoriska ämnet idrott 
och hälsa. Idrottsträningar under skoltid 
benämns internationellt som School 
Sport. I ett svenskt perspektiv kan begrep-
pet användas som ett sammanfattning för 
den undervisning som sker inom det som 
kallas idrottsprofil i grundskolan och 
inom ämnet specialidrott i gymnasie-
skolan. 

I många länder finns det nationella 
strategier för hur skolor ska kunna 
erbjuda unga idrottare möjligheten att 
kombinera studier med en satsning på 
idrott (5). I Sverige finns ett nationellt 
system för att kombinera idrott och 
studier på gymnasienivå, vilket saknas för 
grundskolan. I grundskolan är utbudet av 
olika profiler och inriktningar i stället 
lokalt beslutade och reglerade genom att 
skolorna kan utnyttja det utrymme som 
finns inom ramen för det som kallas för 
skolans val och elevens val (6). 

Få studier av högstadiet
Medan idrottsprofilerad utbildning i 
gymnasieskolan är väl studerad under 
flera decennier är situationen inom 

grundskolan sparsamt studerad. Det 
övergripande syftet med vår studie är 
således att bidra med kunskap om idrotts-
profilerad utbildning i grundskolan. Vi 
har genomfört två delstudier – dels en 
nationell kartläggningsstudie av förekom-
sten och omfattningen av idrottsprofile-
rade grundskolor, dels en intervjustudie i 
fyra skolor med fotbollsprofil. 

I den första studien har vi närmare 
granskat utbudet av idrottsprofilerade 
högstadieskolor i 77 utvalda kommuner 
och sammanställt data över skolorna från 
Skolverkets internetbaserade resultat- och 
kvalitetsinformationssystem (SIRIS). Vi 
har även intervjuat 50 skolledare som 
också fått besvara en enkät. I studien har 
vi valt att definiera idrottsprofilerade 
skolor som:

Skolor som har en uttalad idrottsprofi-
lering och/eller speciella klasser med 
idrottsinriktning. Det innebär att de 
skolor som enbart erbjuder idrott som 
ett av många områden inom elevens 
val inte räknas som en idrottsprofile-
rad utbildning.

Den andra delstudien består av djupin-
tervjuer med 24 elever i årskurs sju och 
nio (8 flickor och 16 pojkar) samt 4 lärare.

I den här artikeln har vi valt att lyfta 
fram delar av resultatet. Den teoretiska 
inspirationen är hämtad från utbildnings-
sociologen Pierre Bourdieus teorier och 
begrepp (7,8). Studien har vidare ett 
genusperspektiv (9,10,11). 

Skolorna skiljer sig åt
I de 77 utvalda kommunerna fanns totalt 
854 högstadieskolor. 26 procent av dessa 
uppfyller studiens definition av idrotts-
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Bred 
idrottsprofil

Specifik 
idrottsprofil

Kommunal (n=186) 89 121

Fristående (n=36) 18 19

Totalt 107 140

Tabell 1. Inriktningarna på idrottsprofilerna i 77 undersökta 
kommuner. Samma skola kan erbjuda båda inriktningarna. 
n=antal.

Lagidrotter Individuella idrotter

 Procent    Antal Procent Antal

Fotboll 48 107 Dans* 9 21

Ishockey 14 31 Friidrott 6 13

Innebandy 11 24 Hästsport 5 11

Basket 8 18 Simning 4 9

Handboll 8 17 Golf 3 7

Bandy 1 3 Tennis 3 7

Volleyboll 1 2 Konståkning 3 6

Tabell 2. De vanligaste idrottsprofilerna på högstadiet i 77 undersökta kommuner.
*Dans kan även förekomma på skolor med en kultur eller estetprofil. Här ingår dans endast om 
skolan har inriktningen som en idrottsprofil.

övriga elever på skolan. Vilken strategi 
skolan väljer för att integrera eleverna 
verkar framför allt vara beroende av 
skolans storlek, tillgången på idrottslokaler 
och antalet idrottselever.

Gemensamt för skolornas organisation 
av idrottsprofilerna är att de använder 
tiden för elevens val som bas för sin 
verksamhet. Vissa skolor använder också 
tiden för skolans val. På andra skolor har 
tiden för elevens val utökats och på några 
skolor sker undervisningen endast i 
anslutning till skolans start eller slut, eller 
delvis utanför timplanen. Någon enstaka 
skola byter också ut en lektion i ämnet 
idrott och hälsa mot undervisning i idrotts-
profilen.

Undervisningen på vissa skolor sker 
årskursvis medan andra undervisar 
årskurslöst. På vissa skolor undervisas 
flickor och pojkar separat, på andra 
gemensamt. De intervjuade skoledarna 
anger att gruppindelningen främst är 
beroende av vilken karaktär aktiviteterna 
har och hur många elever som deltar.

Skolorna som erbjuder idrottsprofil 
skiljer sig från övriga skolor i de 77 kom-
munerna. De har:

Samverkan med idrottsrörelsen
Åttiotvå procent av skolorna samarbetar 
med en eller flera idrottsföreningar på 
orten och nio procent med distriktsförbun-
den eller något specialidrottsförbund 
(Figur 1).

Den samverkan som sker mellan sko-
lorna och idrottsrörelsen bygger främst på 
att ledare, tränare eller coacher från den 
föreningen som skolan samarbetar med 
involveras i undervisningen 
(74 procent). Vanligt är också att förening-
arnas lokaler används till undervisningen 
(38 procent). Några anger också att 
skolans idrottsprofil har samverkan med 
idrottsrörelsen genom olika Idrottslyftpro-
jekt eller genom anordnandet av idrotts-
tävlingar. Några få skolor anger också att 
samarbetsföreningarna används för att 

profilerad utbildning. Utifrån huvudman-
naskap är det var tredje kommunal och 
var tionde fristående skola som har 
idrottsprofilerad utbildning. I verksamhe-
ten deltar uppskattningsvis var åttonde 
elev.

Det finns två inriktningar på idrotts-
profilerna, en bred och en specifik. 
Fyrtioåtta procent av skolorna har en bred 
inriktning som kan beskrivas som en 
fördjupning av ämnet idrott och hälsa 
eller ett smörgåsbord av fysiska aktiviteter 
och idrotter. Skolor med en specifik 
idrottsprofil är vanligare och finns i 63 
procent av skolorna. De erbjuder i stället 
träning i en eller flera specialidrotter 
(Tabell 1).

Skolorna erbjuder totalt 31 olika 
idrotter. Lagidrotterna dominerar utbudet 
och fotboll finns i närmare hälften av alla 
skolor (48 procent). Bland de individuella 
idrotterna är dans, friidrott, hästsport och 
simning vanligast (Tabell 2).

Vanligast är att skolorna erbjuder idrott 
som en eller flera profilinriktningar, men 
ett fåtal skolor är rena idrottsskolor där 
alla elever deltar i idrottsprofileringen. 
Vissa skolor har valt att delvis integrera 
idrottseleverna genom att organisera 
speciella idrottsklasser, medan andra 
skolor helt integrerat idrottselever med 

• Fler elever än övriga skolor.
• Lägre andel flickor.
• Högre andel elever med utländsk   

        bakgrund.
• Lägre andel föräldrar med en efter     

        gymnasial utbildning.



1/2012  svensk idrottsforskning   35

rekrytera elever, antingen som rekryte-
ringsbas eller som rekryteringsverktyg 
(Figur 2).

Kul med fotboll 
I den andra delstudien har vi undersökt 
flickors, pojkars och lärares erfarenheter 
och uppfattningar om idrottsprofilerad 
utbildning i grundskolan. 

Eleverna är mycket positivt inställda till 
fotbollsprofilerna. Oavsett ålder och kön 
anser eleverna att fotbollen gör skoldagen 
roligare. Det är tydligt att de väljer fotboll 
mot bakgrund av att de spelar fotboll på 
fritiden. Flera av eleverna säger att de har 
spelat fotboll sedan 6-7 års ålder. På 
frågan varför han valt fotboll på skolan 
säger en pojke: 

”Fotboll är bäst helt enkelt.”  

Några elever menar att de vill pröva 
hur det är att ha fotboll på skoltid och inte 
bara på fritiden, eller att de ville satsa mer 
på idrotten: 

”Jag vill få mer träning på det. För jag vill typ, 

satsa lite mer på det (fotboll) och bli bättre. 

Sen tycker jag det är kul.”

En elev beskriver att fotbollen inte 
känns som en lektion utan mer som fritid:

”Alltså, det blir ju som en fritid. Det blir ju som 

en brejk från skolans lektioner där du sitter och 

tänker och tänker… Älskar du fotbollen blir det ju 

som rast. Nu får man göra det man verkligen vill 

och få göra det under skolans tid, det är väl 

ganska underbart kan man säga.”

Lärarna säger att det bästa med att 
undervisa i fotbollsprofilen är att de får 
hålla på med sin hobby på arbetstid. 
Vidare uppskattar de den personliga 
relation och den gemenskap de får med 
eleverna. De får uppleva elevernas glädje 
och de tycker att det är roligt att bidra till 
att skolan får ett gott rykte:

”Jag gör ju det som jag tycker är det roligaste som 

finns. Jag menar jag har ju samtidigt min hobby 

och mitt yrke, liksom som håller på med det här, 

så det är få förunnat som har det…”

Även om eleverna gillar fotbollen finns 
vissa nackdelar. Elever berättar att de 
ibland kan bli trötta av all träning eller att 
de får stressa för att hinna till klubbens 
träning på kvällen på grund av eftermid-
dagsträning i skolan:

”Då orkar du ju för det första inte ge hundra på 

klubbens träning heller, eftersom att du redan är 

trött i kroppen efter att du har kört i skolan. 

Ibland händer det.”

Ett annat orosmoment som elever 
ibland känner är att de inte hinner med 
skolan på ett bra sätt och att det finns en 
risk att de tappar intresset om de har 
fotboll i skolan i flera år. En elev önskar 
att det borde finnas en person att prata 
med som kan stärka elevens självförtro-
ende när kraven på prestation blir alltför 
höga.

Fotbollsprofil och klubbfotboll 
Lärarna i fotboll menar att de själva lokalt 
på skolan bestämmer innehållet i under-
visningen i fotbollsprofilen men att de ofta 
utgår från Svenska fotbollförbundets 
utbildningsmaterial. Eleverna är dock 
osäkra på vad som förväntas av dem på 
lektionerna utöver att de ska bli bättre 
som fotbollsspelare, göra sitt bästa, ha kul 
och inte förstöra för andra elever.

För att kunna vara med i fotboll på 
skolan är det ett krav att eleven inte är 
nybörjare i fotboll, på grund av att de 
flesta eleverna som väljer fotboll redan 
spelar i ett lag i en idrottsförening. Det 

Figur 1. Skolornas samarbetspartners inom idrottsrörelsen. SF=specialidrottsförbund, 
DF=distriktsförbund.

Figur 2. Skolornas samverkan med idrottsrörelsen.
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krävs också ett starkt intresse för fotboll 
för att vara med i en fotbollsklass, särskilt 
om eleven gör ett val för flera år. En elev 
säger:

”Jag tror nog ifall man ska börja fotbollsklass så 

måste man nog ha intresset sen tidigare… annars 

tror jag inte man pallar liksom.”

Lärarna har en liknande uppfattning:

”Ja, i ett lag, i en förening. För gör man inte det 

så tror jag inte man heller har intresset att 

fullfölja så att säga.”

Fotbollsprofilen och klubbfotbollen har 
stora likheter innehållsmässigt, men det 
finns också skillnader. En skillnad som 
både elever och lärare lyfter fram är att 
skolan är obligatorisk vilket innebär att 
alla ska få vara med oavsett prestations-
förmåga. Resultaten visar också att skolan 
har större fokus på individens utveckling 
än på laget. Lärarna anser att skolans 
fotboll måste vara roligare än klubbens för 
att eleverna inte ska skrämmas bort. 
Dessutom kan läraren inte ha lika höga 
krav på eleven i skolan som han kan ha 
som tränare i klubbfotbollen. 

”Det kan jag säga att jag inte ställer lika höga krav 

här (i skolan), jag kan inte höja rösten och ge 

extralöpningar, utan då tar jag hellre ett samtal 

med dem liksom... Jag är lite snällare här. …i en 

kommunal skola ska alla få vara med och ha kul.” 

Flickor och pojkar tillsammans
Pojkarna är till antalet fler än flickorna i 
alla klasser som ingår i delstudien. En 
lärare beskriver hur fördelningen kan 
skilja sig åt mellan årskurserna där 
antalet flickor successivt minskar med 
åldern:

”De som går i sjuan nu, där är det 15 tjejer och 

15 killar. De som går i åttan nu är det 22 killar 

och 8 tjejer. Och i nian nu så är det, ja, det är ju 

40 killar och 9 tjejer tror jag.” 

Lärarna säger först att gemensam 
undervisning med flickor och pojkar är 
oproblematisk. Sen visar det sig dock att 
svårigheter finns, främst för flickorna. 
Särskilt handlar det om när de fysiska 
skillnaderna blir för stora mellan elev-
erna. Det uppstår tydligast på skolor där 
undervisningen i fotbollsprofilen organi-
seras över flera årskurser.  En lärare 
säger:

”När en tjej i sexan ska spela mot killar i nian då 

har man full förståelse för att det blir svårt alltså. 

Men då brukar jag försöka förklara att då får man 

göra det bästa utifrån förutsättningarna alltså, 

sparka iväg en fotboll, det kan man göra oavsett 

vem som står mitt emot dig i så fall.”

Utbredd profilering i grundskolan
Vår studie visar att idrottsprofilerad 
utbildning är utbredd på grundskolans 
högstadium. Den förekommer i var fjärde 
skola och var åttonde högstadieelev deltar 
i sådan utbildning. Flertalet skolor i 
studien startade sina idrottsprofiler i 
mitten av 2000-talet under den period 
som konkurrensen mellan skolor ökade 
markant i Sverige. Idrottsprofileringen 
har i denna utveckling blivit ett sätt för 
skolorna att rekrytera elever, det vill säga 
ett konkurrensmedel i striden om elev-
erna och idrott har blivit en vara på 
utbildningsmarknaden (4). 

Utbudet av idrotter som förekommer 
inom idrottsprofilerna påminner om 
gymnasieskolans utbud av specialidrotter 
(4) och ungdomars föreningsidrottande i 
stort. En viktig skillnad är att det för 
gymnasiekolan finns en koppling till 
ämnet specialidrott med ett nationellt 
regelverk och certifieringssystem, medan 
grundskolans utbud och organisering av 
idrottsprofiler är lokalt reglerat. Den 
fördjupade studien av några skolors 
fotbollsprofilering visar att skolans 
fotbollsverksamhet har stora likheter med 
idrottsföreningens och att lärarna bestäm-
mer innehållet i undervisningen mot 
bakgrund av sin fotbollskunskap från 
föreningslivet. Eftersom Svenska fotboll-
förbundet erbjuder skolorna Fotbollens 
arbetsbok för grundskolan och har 
utformat en certifiering av fotbollsprofiler, 
får således förbundet ett stort inflytande 
över undervisningen.

Med stöd av Bourdieus resonemang 
kan vi se exempel på att utbudet av den 
specifika produkten tävlingsidrott numera 
återfinns i två olika rum – i idrottsrörel-
sen och i skolan (8). Den efterfrågan av 
idrottsprofiler som finns beror på vilka 
elevernas dispositioner för att hålla på 
med viss typ av idrott är. De personer som 
valt att undervisa i idrottsprofilerna har 
utvecklat en stark smak för idrott genom 
sin bakgrund inom idrottsrörelsen som 
utövare och ledare. Fotboll i skolan blir i 
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praktiken därför endast tillgänglig för 
elever och lärare som har spelat fotboll, 
eller som varit fotbollsledare, i förenings-
livet. 

Manlig dominans
Idrottsprofilerna i grundskolan domineras 
av män. En majoritet av eleverna är 
pojkar. De som undervisar i idrottsprofi-
lerna är framför allt män med erfarenhe-
ter från idrottsrörelsen. När det gäller 
utbudet av fotboll i skolan verkar det inte 
matcha flickors behov och efterfrågan i 
lika hög grad som pojkars behov och efter-
frågan trots flickornas omfattande delta-
gande i föreningslivet (12). En konsekvens 
av att idrottsrörelsens aktiviteter och den 
tillhörande tävlingslogiken inryms inom 
skolans idrottsprofilerade utbud är att 
skolorna bidrar till att reproducerar 
idrottens struktur. Risken finns då att den 
manliga normen och dominansen överförs 
till skolan. En frånvaro av problematise-
ring av fotbollsutbudet i skolan och dess 
organisering i form av köns- och åldersin-
tegrering kan ses som ett exempel på ett 
symboliskt våld i Bourdieus termer (9). 
Det innebär att en manlig dominans kan 
vidmakthållas. Därmed får inte flickor 
samma möjligheter som pojkar att utöva 
sin fritidssysselsättning i skolan och att 

utvecklas i fotboll. Det innebär också att 
flickor ställs inför krav på att vara ”tuffa” 
och anpassa sig till en manlig norm för 
att klara undervisningen (11). Den könsin-
tegrerade undervisningen ger dock 
möjlighet till att bryta sådan manlig 
dominans, men förutsätter en genus-
medveten undervisning (10). 

Svengelsk modell?
Avslutningsvis visar studien att idrotts-
träning under skoltid - School Sport 
- numera är en del av det svenska 
utbildningssystemet. Därmed har också 
en förändring skett av den svenska 
idrottsmodellen. Att tävlingsidrottandet 
fått ett eget utrymme inom den svenska 
skolan och att idrottsrörelsen och skolan 
samarbetar genom idrottsprofilerna 
innebär att vi istället för den traditionella 
folkrörelsemodellen kanske snarare 
borde tala om en ”svengelsk” idrottsmo-
dell för den svenska ungdomsidrotten. 
Genom att idrottsprofilerna erbjuder 
idrott till elever med ett habitus skapat 
genom deltagande i föreningsidrott, 
öppnas dörrarna i grundskolan i första 
hand för mera idrott för idrottsungdo-
mar och inte för idrott för flera ungdo-
mar.
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