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Sammanfattning 

Syftet med studien är att ta reda på hur tränaren på boxningsakademin ”fostrar” sina elever 

enligt skolans mål med hjälp av boxningen. Frågeställningen är: hur kan man uppnå skolans 

mål med hjälp av boxningsträning? Metoden till denna studie var en kvalitativ 

semistrukturerad intervju och valdes för att man har en mall att utgå ifrån men samtidigt har 

utrymme för att ställa följdfrågor vilket passar till denna studie.  

 

Första året på boxningsakademin får de göra en kravprofil på sig själva som boxare. I den 

kravprofilen skriver de ned sina fördelar i sin boxning och vilka områden de anser behöver 

förbättras. Den intervjuade läraren menar att eleverna får bygga en individuell 

utvecklingsplan som läraren senare utgår ifrån i planeringen på individnivå. Med detta menar 

läraren att eleverna ska lära sig reflektera utifrån sig själva, gå igenom vad de behöver 

förbättra i sin boxning samtidigt som studierna ska finnas med i beräkningarna Med detta ska 

eleverna utvecklas i god riktning och blir mer självgående under de tre åren på 

boxningsakademin. Läraren framhåller att han ger eleverna liknande uppgifter med 

progression under gymnasietiden för att på så sätt låta eleverna vara mer delaktiga i olika 

beslut. Med detta som metod lär sig eleverna bli mer självgående och reflekterande individer.  

 

Läraren på boxningsakademin följer eleverna i tre år och under dessa år har han tid att 

stimulera eleverna till att bli mer självgående boxare som vågar reflektera och ta egna beslut. 

Läraren använder då progression och pedagogik till att fostra eleverna till just detta och det är 

den skillnaden jag anser finns mellan boxningsakademin och vanliga boxningsklubbar. 

Läraren som inte är utbildad lärare i grunden har lyckats använda sig av skolans mål och har 

på ett konstruktivt sätt fostra boxarna till emanciperade individer. Däremot kan jag inte svara 

på om denna metod fungerar på samtliga elever. Ytterligare intervjuer genomfördes med två 

elever som går på boxningsakademin och en elev som tidigare har gått på akademin.  

 

Sökord: Boxning, fostran, skolans mål, ungdomspedagogik, boxningsakademi 
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1 Inledning 

 

Det har länge pågått debatt om hur farlig sporten boxning är (Hellström 2014, s.127). Senast 

förra året, 2012, kom det ut en studie om hur slag mot huvudet kan ge boxare långsiktiga 

hjärnskador (Blennow, Hardy & Zetterberg 2012). Ulf Bjereld (2013) bekräftar detta i en 

debattartikel och menar att det är ett av de viktigaste argumenten för att förbjuda boxning. 

Enligt Bjereld finns det även ett mönster om att boxning förespråkar män att slå kvinnor för 

att sporten romantiserar bilden av våld (Bjereld 2013). Det finns de som försvarar sporten, 

inte just ur ett medicinskt perspektiv utan snarare ur ett samhällsperspektiv. ”Vårt mål är och 

har alltid varit att bidra till formningen av goda samhällsmedborgare, vilka båda har förmåga 

att känna empati och visa respekt – inte minst för sina motståndare i och utanför ringen.” 

(Lindahl 2013). Citatet kom från en artikel skriven av Hans Lindahl som är ordförande för 

Narva BK, vilken är en av Sveriges största boxningsklubbar. Han menar att boxningen har en 

fostrande roll för de aktiva i en boxningsklubb. Boxningen i sig har en kultur om att locka till 

sig ungdomar med krokig bakgrund. Inom boxningen får de lära sig att ta ansvar och genom 

”tuff kärlek” fostras till idrottare och goda medborgare. Det finns både positiva och negativa 

sidor med boxning men kommer inte att behandlas i denna uppsats. Min tanke är att ta upp en 

annorlunda typ av fostran i boxningen och hur man når skolans mål med boxningsträning. Det 

finns tre så kallade boxningsakademier i Sverige och de ligger i Stockholm, Malmö respektive 

Göteborg. Dessa akademier är kopplade till varsin gymnasieskola. Intervjuer bedrevs med en 

tränare/lärare på en boxningsakademi, två elever som läser sista året på gymnasiet samt 

boxningsakademin och en elev som har gått ut gymnasiet och som också gått på 

boxningsakademin. Det som kom fram under studiens gång var ett mönster hos de deltagande 

vilket var att läraren/tränaren på boxningsakademin ifråga (som inte har någon 

lärarutbildning) medvetet eller omedvetet använt skolans grundmål till att fostra eleverna till 

reflekterande individer med boxning som metod. Jag valde då att inrikta mig på det området i 

och med att det väcker en intressant frågeställning. Hur kan man uppnå skolans mål med hjälp 

av boxning? 
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1.1 Bakgrund och forskning 

1.1.1 Historik 

Boxning är en av de äldsta idrotterna i världen med rötter i antika Grekland, men har sitt 

ursprung omkring 2000 f. Kr i Mesopotamien vilket är den idrott vi känner till idag.  

 

Det var i det antika Grekland som sporten började få en form. Det fanns inte några regler om 

viktklasser, ringen hade inte kommit till och matchen pågick tills den ena var utslagen. 

Sporten fortsatte därefter att utvecklas under Romarrikets storhetstid (753 f.Kr.– 476 e.Kr.). 

Handskarna hade inte uppfunnits, utan skydd till händerna kom till senare vid 300 f. Kr. 

Skydden var lindor gjorda av oxhudsremmar och en ring av läder runt knogarna, vilket höjde 

intensiteten i boxningen. I och med att sporten var farlig utvecklades en typ av boxning som 

ännu gäller idag, vilket enligt Hellspong ”är att träffa utan att bli träffad”. (Hellspong 1982, 

s.46-47) 

 

När romarriket föll försvann boxningen och sporten togs inte upp igen förrän vid 1700-talet i 

England (Hellspong 1982 s.48). Boxningsringen och den första officiella prizefighten kom till 

och efter det även handskarna, vilket skapade struktur inom boxningen. Sporten fortsatte att 

utvecklas och runt 1870-talet publicerades regler som även används idag, som till exempel 

tävlingshandskar, tre minuters ronder med en minuts vila, poängberäkning och även 

viktlasser. Sporten i sig började sprida sig runtomkring Europa och senare i världen 

(Hellspong 1982 s.52).  

 

Idag är AIBA (International Boxing Association) huvudorganet inom dagens amatörboxning. 

När man som boxare går från amatörboxning för att tävla som proffs får man inte gå tillbaka 

till amatörboxningen, och därför har AIBA grundat semiproffsligan WSB (World Series 

Boxing). WSB skapades för att ge boxarna en chans att tävla under proffsliknande regler, utan 

huvudskydd och att få känna på om det här är rätt sport för dem och ändå ha chansen att gå 

tillbaka till amatörboxningen. De har även utökat antal ronder från tre treminutersronder med 

en minuts vila per rond till fem ronder. Detta gäller dock bara herrarna. (WSB competition 

rules. 2013) 
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1.2.1 Boxningsakademin 

Om man tittar på resultaten från de senaste olympiska spelet (som är den största turneringen 

inom amatörboxningen) ser man att de ledande länderna idag är Storbritannien, Kuba och 

Ukraina (olympic.org 2013-09-15). Tidigare var det känt att länder som USA och Ryssland, 

som har en lång tradition av boxning, varit ledande inom boxning.  Dock har vissa länder av 

olika anledningar utvecklats mer och resultatmässigt gått förbi dem.  

 

Storbritannien som tidigare låg jämnt med Sverige när det gällde boxningsresultat i form av 

mästerskap och titlar utvecklades och gick ifrån när de fick veta att de skulle vara värdar för 

de olympiska spelen (OS) 2012. Detta resulterade i ett framgångsrikt OS i boxning med tre 

guld, ett silver och ett brons (olympic.org 2013-09-15). Vad var det som gjorde att engelsk 

boxning utvecklades till den nivån den håller idag? Enligt en förbundstränare för svenska 

landslaget i boxning finns det en teori om att boxningen i Storbritannien fick in mer resurser 

vilket ledde till att kvaliteten på träningen, kraven på boxarna och tränarna höjdes. 

 

Svenska boxningsförbundet har inte samma möjligheter till ökade resurser som Storbritannien 

och därför har de prioriterat att satsa på träningstimmar och kvalité. Svensk boxning har  gått 

in i ett samarbete med tre gymnasieskolor i Stockholm, Malmö och Göteborg där de har 

startat boxningsakademier inom ramen för riksidrottsgymnasier (RIG) för att få in fler 

träningstimmar och utbildning inom boxning för gymnasielever som är på landslagsnivå eller 

har ambitioner att nå dit.  

 

1.2.2 Fostran i boxningen 

Det finns ett mönster i boxningsvärlden om hur ungdomar i storstädernas förorter söker sig till 

sporten. Det finns myter om varför just förortsungdomarna söker sig en boxningsklubb  som 

t.ex. bilden på den hungrige fightern från förorten som slår sig fram till världstoppen (Sugden, 

1996, s.56). 

 

Det är en tuff sport men samtidigt fostrande för de ungdomar som är i behov av det. Tränaren 

blir så småningom som en fadersfigur för de boxare som är i behov av det för de lyckas bygga 

någon form av förtroende mellan varandra. Detta är inte lätt menar Trimbur, som menar att 

boxarens vilja först mer eller mindre måste brytas ned för att sedan byggas upp igen till den 
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person de kommer att bli (Trimbur 2011). Trumbur (2011) kallar det för tuff kärlek. Boxarna 

bryts ned under början av boxningspasset för att sedan lyftas för deras framgångar i slutet av 

träningen, vilket följande visar: 

 

Jerry: Then why are you boxing, Maurice, if you hand hurts? Look at me. Come here. 

Let me put some grease on your face, man. What are you going to tell the guy next 

week? That your hand hurts? 

Maurice: [sulking] No. 

Jerry: Right now forget about your hand. You ain’t got one. 

 (Trimbur 2011, s.340) 

 

Ett exempel som nämns i artikeln är när en av boxarna under ett sparringpass känner av en 

handskada. Tränaren frågar då vad boxaren ska göra åt saken, om han ska ge upp?  

Boxaren fick anpassa sig och bete sig som att han inte hade en högerhand och boxas enbart 

med vänster handen. Boxaren gör som tränaren vill och med det lyckas boxaren se förbi 

smärtan och genomföra sparringen. Boxaren känner sig nöjd efter sparringen och tränaren 

bekräftar boxarens prestation. Vad tränaren menar med detta är sådant som kan ske även i 

match. Vad ska boxaren göra då, ge upp? Kasta in handduken? Tränaren menar att sådana 

situationer även kommer att ske i livet och istället för att ge upp så får man kompromissa och 

komma fram till lösningar. Trimbur skriver att:  

 

I want to put them in the frame of mind that if you hurt your hand in a fight, what are 

you going to do? You gonna quit? Or you gonna continue? Life is only over unless you 

give up and give into it. There’s a thing called ”tough love”. 

(Trimbur 2011, s.341) 

 

Rotella (2000) beskriver hur fostran i boxningen har ändrat en av hans elevers livsstil och 

skolgång. Carlo Rotella var lärare i en skola i Pennsylvania. I den skolan hade Rotella en elev 

som tillbringade sin fritid i en boxningslokal som låg i närheten av skolan.  Russell, som 

eleven i artikeln heter, var enligt Rotella inte den bästa boxaren på klubben. Russell kom 

alltid till skolan med blåmärken och efter att läraren följt med Russell till träningen förstod 

han varför. Russell var stark men långsam och gick raka vägen in i hans motståndares slag.   
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Enligt artikeln var inte Russell en framgångsrik boxare, han gick en match vilket han 

förlorade. Men i artikeln beskrivs elevens strävan att bli bättre och smällarna han fick ta på 

vägen. (Rotella 2000) 

En dag ifrågasätter läraren varför Russell fortsätter med boxningen med tanke på att han alltid 

kommer nya blåmärken efter varje sparring (träningsmatch). Russell menar att han behöver 

boxningen för det har lärt honom att ha struktur i sitt liv. När Russell först började i skolan 

var han en mindre engagerad elev som hellre valde den lättare vägen. ”I slacked of alot, just 

hung out and messed around and it really affected me– my schoolwork, my life. But once i 

found boxing i got disciplined about everything. School, sleep, everything.” (Rotella 2000, 

s.55) Eleven påpekar även hur han ser motgångarna i boxningen som en livserfarenhet. Det är 

ett sätt att få lära känna sig själv och hur man hanterar motgångar (Rotella 2000).  

  

 

1.2.3 Fostran i skolan 

I följande avsnitt lyfts olika citat från Lgr 11 som trycker på skolans roll i att fostra sina 

elever. 

Skolan i sig har som mål att fostra sina elever till medborgare och det är dessa mål läraren på 

boxningsakademin använder sig av till att utveckla sina elevers förmåga att reflektera och 

vara kritiska. Skolan har ett annat tänk när det gäller fostran jämfört med boxningen och med 

dessa citat ur lgr 11vill jag visa olika exempel på vad skolverket har i åtanke när det gäller 

fostran.  

1.2.3.1 Skolans grundläggande värden 

 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen 

inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.  

Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 

som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och 

respekt för vår gemensamma miljö. 

(Skolverket 2011 s.2) 
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Citatet ovan förklarar skolans uppgift och roll för alla verksamma inom skolans ram.. Skolan 

ska se till att eleverna fostras till medborgare som med respekt för medmänniskan och sin 

miljö utvecklas till individer som utvecklas utifrån den kunskap och värderingar skolan 

förmedlar.  

Detta är ett av skolans värdegrundar och ska hjälpa eleverna att utvecklas samt stimulera 

eleverna till livslång lust att lära. 

1.2.3.2 Skolans uppdrag 

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden.” (Skolverket 2011, s.2)För att ge eleverna livslångt lust att lära sig har 

skolan ett uppdrag att se till att eleverna ska inhämta kunskap och värden genom att väcka 

elevernas intresse. Citatet tolkas som att läraren får se till att elevernas intresse sporras för att 

ta in den kunskap och värden som fostrar eleven. Det är upp till skolan att bygga en miljö som 

stimulerar och utvecklar deras elever på grupp- och individnivå.   

                          

”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” (Skolverket 2011, s.3)  

Utifrån det har skolan ett uppdrag att lära eleverna att vara kritiska, inte bara rannsaka fakta 

utan även kunna se konsekvenserna utifrån fakta eleverna tar in. Förmågan att vara kritisk är 

viktig för elever. Som en självständig och kritisk person ska man kunna ifrågasätta 

information och inse konsekvenserna utifrån det och det är något som skolan vill att eleverna 

tar med sig även efter skolgången.  

 

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och 

lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga 

att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” (Skolverket 2011, s3). 

 

Eleverna ska få utrymme för sin kreativitet och öka sitt självförtroende genom att ta sitt 

ansvar och våga ta egna initiativ. Detta får de göra genom att arbeta självständigt och även 

interagera med andra elever i grupp. Detta ökar även elevernas sociala- och samarbetsförmåga 

vilket de senare kan använda i vuxenlivet.  
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”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.  

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 

lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.” (Skolverket 2011, s.3) 

 

Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet kallas även för de fyra F:n. Skolan ska stimulera 

eleverna och se till att de får den kunskap och förståelse för den kunskapen utifrån olika 

former. Om man tar boxningen som exempel ska eleverna på boxningsakademin inte bara 

kunna ta in hur man slår ett slag. Målet är att eleverna ska kunna förstå hur och när man ska 

slå slaget, visa sin förståelse genom praktik och därefter kunna ha fakta tillgänglig vid behov 

och detta kommer vid förtrogenhet. Med en djupare förståelse av vad kunskap är och vad det 

är för kunskap de tar in i boxningsakademin kan eleverna enklare kunna tillämpa den vid rätt 

tillfälle. Därför är de fyra F:n viktiga i inlärning av kunskapen eleverna tar in för att de ska 

kunna tillämpa sin vetskap vid rätt tillfälle.  

 

1.2.4 De fyra F:n 

Enligt läroverket beskrivs kunskap i fyra olika former som gemensamt ger eleverna en 

bredare förståelse utav vad kunskap är. De fyra kunskaperna benämns: fakta, färdighet, 

förståelse och förtrogenhet, och ska genom samspel ge eleven en djupare kunskap (Skolverket 

2009 s.14). 

 

1.2.4.1 Fakta 

Fakta är kunskap och information om hur själva förfarandet går till. Om vi tar boxning som 

exempel ska eleven kunna använda rätt termer och stegvis kunna förklara olika moment på 

hur man gör en kullerbytta korrekt. Kunskapen i detta steg är då information på hur en person 

gör en kullerbytta, men det ger personen ingen förståelse på hur det går tillväga. Kunskapen 

går att hitta i litteratur, men ger inte personen en förståelse på hur det ska kännas när alla 

momenten stämmer in. (Skolverket 2009 s.14) 

1.2.4.2 Förståelse 

Förståelse är mer subjektivt och kommer från egna upplevelser. Man kan ha en förståelse för 

samma sak fast på olika sätt beroende på individen. En elevens förklaring till hur man gör en 



8 

 

kullerbytta kan vara annorlunda i relation till lärarens förklaring och därför är det viktigt att 

man använder gemensamma termer och begrepp. På detta sätt hänger fakta och förståelse 

ihop, för fakta består av information och begrepp på hur man gör exempelvis en kullerbytta. 

En gemensam referensram ger eleven verktygtill att förklara sin uppfattning på hur man utför 

rörelsen. (Skolverket 2009 s.14) 

 

1.2.4.3 Färdighet 

Färdighet är att motoriskt kunna utföra rörelsen, att med kontroll och koordination kunna 

utföra kullerbyttan. Detta är något som inte kräver fakta eller förståelse, utan handlar mer om 

den motoriska förmågan och ett medvetet tankemönster när rörelsen utförs. För detta behövs 

ingen förståelse eller fakta utan det är mer för att kunna förklara hur kullerbyttan går till. 

(Skolverket 2009 s.14)  

 

1.2.4.4 Förtrogenhet 

Förtrogenhet är ett annat ord för tyst kunskap. Detta är något man kan hitta mycket i 

boxningen. Förtrogenhet får man genom praktiskt utförande och är något som man får fram 

vid rätt situation. Med detta kan man utföra de rörelser som krävs och förtrogenheten kommer 

genom övning. Med förtrogenhet behöver det inte betyda att du har fakta eller förståelse för 

det du gör, utan det är en kunskap som man tillämpar genom praktik. (Skolverket 2009 s.14)  

 

1.2.5 Ungdomsfostran 

Ungdomsfostran är ett ämne som är relevant till denna studie. Ungdomsfostrans teori (Nivala 

& Saastamoinen 2010) är en sammanställning av olika artiklar angående ungdomsfostran.  

Sammanställningen i sig strävar efter ”att samla olika perspektiv på ungas lärande, utveckling 

och fostran…” (Nivala & Saastamoinen 2010). I en artikel skriven av Juha Nieminen (2010) 

menas att kärnan i arbetet med att fostra ungdomar är pedagogisk för att det är genom 

pedagogik man ger ungdomar förståelse, värderingar och kunskap. Detta kommer att resultera 

med att man ger ungdomarna en chans att stärka sin personlighet och bli en del av samhället 

(Nimeninen, 2010, s.18-19). I sin artikel beskriver Nimeninen om olika beståndsdelar i 

ungdomsfostran och en av de faktorerna är synen på uppgiften. Teorin går ut på att med 

progression göra ungdomarna till självständiga individer i samhället. Genom att ha 
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emancipation som mål lär sig ungdomarna att ta egna beslut, vara kritiska och bli 

självständiga. Enligt Nieminen är detta synen ungdomsfostrare bör ha på sin uppgift. 

(Nieminen 2010, s21)  

Ovanstående resonemang är något som går att koppla samman med skolans mål. Enligt Lgr 

11ska skolan utmana eleverna och stimulera deras kreativitet och nyfikenhet. Detta gör de 

både individuellt och i grupp vilket övar upp elevernas sociala förmåga (Skolverket 2011, 

s.3). 

 

I boxningen är fostran strikt, man lär sig genom att göra det tränaren vill att man ska göra. 

Tränaren ifrågasätts inte vilket leder till att adepterna lär sig att acceptera det tränaren säger 

och i slutändan byggsett förtroende upp och tillit till tränaren. Med detta lär sig adepterna att 

ta instruktioner och fullfölja dem utan att tränarens auktoritet ifrågasätts. Här kan man 

diskutera om det är bra eller inte beroende på tränarens kompetens, men inom boxningenär 

tränarens ord lag. Med tiden bygger tränaren upp en relation till sin boxare och förtroendet 

ökar med tiden. Adepten börjar tävla och i detta läge använder boxaren de kunskaper han har 

fått av tränaren och gör det tränaren vill att han ska göra under matchen. 

 

 Matchbilden kan ändras från en stund till en annan och under ronden hinner adepten inte få 

lika mycket feedback som han får i träningslokalen. Här är boxaren själv och då gäller det att 

ha en förmåga att läsa och anpassa sig efter situationen boxaren är i och agera självständigt 

vid behov. Men om boxaren inte har haft tillfälle till att reflektera i en liknande situation 

under träningen blir det svårt att tillämpa det under en match. Därför är det viktigt att låta sin 

adept i sinom tid utveckla sin förmåga att reflektera och ta egna självständiga beslut.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på hur tränaren på boxningsakademin ”fostrar” sina elever 

enligt skolans mål med hjälp av boxningen.  

 

- Hur arbetar tränaren och eleverna på boxningsakademin för att uppnå skolans mål med 

hjälp av boxningsträning? 

- Hur arbetar tränaren och eleverna på boxningsakademin för uppnå 

skolansvärdegrunder med hjälp av boxningsträning? 
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2 Metod 

2.1 Metodval 

Metoden till denna studie är kvalitativ med semistrukturerad intervju (se bilaga 3 och 4).  

Metoden är anpassad till en mall att utgå ifrån men samtidigt ha utrymme för att (se bilaga 3 

och 4) ställa följdfrågor vilket passar till denna studie. Mallen gör det enklare att ha en röd 

tråd att följa men samtidigt kan intervjun vid behov individualiseras.   

 

På detta sätt kunde huvudfrågorna och vid behov besvaras med eventuella följdfrågor utan att 

tappa fokus på ämnet. (Hassmén & Hassmén 2008 s.255)En annan anledning till metodvalet 

var för att respondenterna ska kunna bli frågade enklare frågor i början som nuddade ämnet 

boxning för att senare smalna av vid ämnet i fråga, vilket då är boxningsakademin. Detta är 

för att få respondenterna att känna sig bekväma och lättare kunna svara på frågorna som är 

fundamentala för studien (Hassmén & Hassmen 2008 s. 244). För att kunna följa upp 

frågestunden och kunna återkoppla har intervjun spelats in och transkriberats. (Johansson & 

Svedner 2010, s.31). Sammanlagt har fyra intervjuer genomfördes om sammanlagt 115 

minuter och transkriberingen tog 360 minuter. 

 

2.2 Urval 

Urvalet bestod av en lärare som jobbar på en boxningsakademi, en elev som har gått ut och 

två elever som läser tredje året på gymnasiet och går sitt tredje år på en boxningsakademi. De 

valdes för att få en insyn från både elevernas och lärarens syn på hur timmarna förbrukas på 

boxningsakademin och även hur den elev som tidigare har gått på boxningsakademin har för 

syn på upplägget efter att ha gått ut gymnasiet och fått en viss distans till det hela.  

Elev 1 har meriter som ett guld på svenska mästerskapet för juniorer, ett guld på svenska 

mästerskapet för seniorer och flera guld på olika nationella och internationella turneringar. 

Elev 2 har meriter som guld på nationella och internationella turneringar där han även har 

vunnit pris som bästa boxare. Elev 3 har guld, två silver och ett brons i de svenska 

mästerskapen för ungdomar och juniorer. Han har vunnit nationella och internationella 

turneringar, representerat Sverige på olika landslagsuppdrag med juniorlandslaget och 

representerat sitt stadslag. Han har även fått pris som bästa juniorboxare på olika turneringar. 
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Eleverna kommer döpas om i studien till elev A, elev B och elev C och ordningen bestäms 

inte efter den tidigare beskrivningen som består av Elev 1, 2 och 3. Detta är för att det ska 

vara svårt att säga vem som har sagt vad under studien och hålla anonymiteten i den mån som 

går. Läraren på boxningsakademin kommer att kallas för Läraren just för tidigare nämnda 

anledningar att hålla anonymiteten.   

2.3 Intervjumallarna   

Intervjumallarna är som tidigare nämnt semistrukturerade (se bilaga 3 och 4). Tanken är att ha 

öppna frågor med ledande följdfrågor vid behov för att få ut så mycket som möjligt ur 

intervjuerna (Johansson & Svedner 2010, s.31).  

   

2.4 Proceduren 

Syftet med denna studie var till och börja med att ta reda på hur lärarna vid de tre 

boxningsakademierna jobbar med sina elever för att utveckla dem till kompletta boxare. För 

att göra detta försökte jag ta kontakt med de tre lärare på de olika akademierna som finns i 

Stockholm, Göteborg respektive Malmö för att genomföra en intervju med dem. Detta blev en 

svår uppgift då den ena läraren inte går att få tag på p.g.a. sjukskrivning och verksamheten i 

den andra skolan håller på att läggas ned för att de inte har någon aktivitet. Under de få åren 

boxningsakademin i den sistnämnda skolan har varit aktiv har de enbart haft en elev och 

läraren har därför inte kunnat reflektera över de frågor jag ville rikta in mig på, utan har 

snarare funderingar på att stänga ned verksamheten. Med detta fick jag då omformulera syftet 

med studien och inrikta på en boxningsakademi, en lärare och elever som går i akademin. Jag 

började med att intervjua en elev som tidigare har gått på boxningsakademin för att han var 

mest tillgänglig. Intervjun bedrevs på hans boxningsklubb efter en av hans träningar där vi 

ostört kunde prata. Intervjun höll på i cirka 25 minuter och flöt på bra.  

 

Eftersom det hade gått så pass lång tid från när jag började med uppsatsen på grund av 

tidigare nämnda anledningar och ändrat dess syfte var jag tvungen att få fram ett så tidigt 

tillfälle som möjligt för de resterande intervjuerna. Den andra intervjun, som då var på en elev 

som just nu läser sista året på gymnasiet och var inne på sitt tredje år på boxningsakademin, 

fick bedrivas på ett café. Detta var på grund av tidsbrist för eleven som skulle iväg till 

träningen direkt efter intervjun var klar. Ljudnivån var relativt låg tills de satte igång musik i 
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bakgrunden. Detta gjorde så att respondenten tappade fokus någon enstaka gång under 

intervjun men i överlag gick det bra. 

 

Läraren och den sista eleven intervjuades på gymnasieskolan som boxningsakademin är 

belägen i. Intervjun med läraren varade mindre än en halvtimme. Tanken var att intervjun 

med läraren skulle vara längre men svaren jag fick i den intervjun var utförliga nog för att ta 

bort vissa frågor eftersom de redan hade besvarats.  Elevernas intervjuer varade mellan 20-25 

minuter.  

 

Intervjuerna var individuella och personliga och spelades in med en applikation som heter 

Ljudinspelning som finns på min mobiltelefon som är modellen Samsung Galaxy S2. 

Ljudfilerna fördes över till mitt Dropboxkonto, som då är privat. Fördelen med Dropbox är att 

det är tillgängligt på samtliga datorer som har tillgång till internet.  

 

Vid transkriberingen använde jag mig av min dator och programmet Express Scribe.  

Express Scribe är ett program just för transkribering och med detta program kan man dra ned 

ljudfilens tempo, pausa, spola fram och tillbaka. Detta underlättade själva 

transkriberingsprocessen och sparade tid.  

 

2.4.1 Etiska aspekter 

Inför varje intervju gick jag igenom missivbrevet (se bilaga 1 och 2) där de fick en grundlig 

beskrivning av studiens syfte och att de kommer vara anonyma under hela processen (se 

bilaga 1 och 2). Efter det gick jag igenom de etiska aspekterna när det gäller en intervju och 

var tydlig med att informera om att de har rätt att ställa frågor under intervjun och att de när 

som helst kunde avbryta intervjun om de nu inte skulle vilja fortsätta. Målsmans godkännande 

för deltagandet av studien behövdes inte eftersom samtliga deltagare var över 18 år. 

(Johansson & Svedner 2010 s.20) 

 

2.4.2 Bortfall 

Inga bortfall har skett under studiens gång och inga deltagare har valt att avbryta eller tacka 

nej till deltagande av intervju under eller efter själva intervjun.  



13 

 

3 Resultat 

Resultatet visar svaret på frågeställningarna vilket är hur man kan uppnå skolans mål med 

hjälp av boxningsträning. Resultaten redovisas med hjälp av citat från läraren och eleverna.  

 

3.1 Mål som tränare 

”Mitt uppdrag är att skapa seniorboxare som klarar skolgången samtidigt som boxningen” 

(Läraren)  

 

Läraren beskriver sin yrkesroll och även boxningsakademins syfte och ambitioner. Med detta 

svar menar han att det finns ett syfte att utveckla boxarna samtidigt som de klarar skolgången. 

Med detta som mål försöker han lära eleverna att planera sina dagar så att de har tid till 

skolgång, träning, skoluppgifter och tid för det socialt umgänge med vänner och familj. 

Läraren anser för att eleverna ska kunna bli framgångsrika elitidrottare bör de kunna planera 

sina dagar med mål att kunna prioritera och skapa tid för vad de behöver. Lärarens ambition 

är att eleverna ska ta med sig detta efter gymnasieperioden och kunna tillämpa det i sin 

satsning mot eliten och samtidigt kunna jobba eller studera.  

3.2 Den röda tråden 

 

”Jag utgår från en helhelts modell, jag har fyra områden jag arbetar efter, teknik, taktik, 

mentalt och hälsa. Fyra olika områden. Det är den röda tråden.” 

(Läraren) 

 

Vid frågan vad han utgår ifrån beskriver läraren att de använder sig av en helhelts modell som 

täcker upp fyra områden som är teknik, taktik, mental träning och hälsa vilket är en röd tråd 

de följer. Läraren berättar att samtidigt som han använder den mallen går de även in på 

individen och anpassar mallen efter personens behov. Detta gör han då genom att fråga eleven 

vad de tränar på just nu på hemmaklubben eller har kontakt med boxarens tränare på 

hemmaklubben. Med detta menar läraren att de kan komplettera träningen på boxarnas 

hemmaklubbar och med detta blir mer kvalité för boxaren.  
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”Jag vet ju vad jag behöver jobba på utifrån mina matcher och då brukar läraren fråga vad jag 

behöver jobba på” 

(Elev B) 

 

Elev B berättar i sin intervju om en dialog mellan honom och läraren där de kommer fram till 

vad Elev B är i behov av för träning för tillfället. Elev B hade vid detta tillfälle känt att hans 

kondition inte hade räckt till under den senaste perioden och med detta kom de gemensamt 

fram till att lägga in mer konditionsträning i elevens träningsupplägg antingen under 

träningspassen på skoltid eller, om tiden räckte till, efter lektionen. Eleven berättar då hur 

detta gynnar honom att få den tiden att bygga på det han känner brister just då och att läraren 

och han genom en dialog kommer fram till något han kan träna på individuellt.  

 

Elev C tar upp ett exempel där denne har reflekterat och kommit fram till ett problemområde 

han behöver förbättra. ”När vi kör tränar vi på vad vi vill eller behöver köra på. T.ex. mitt 

problem är att någon motståndare attackerar mig har jag lätt att tappa bort mig själv. Jag är 

dålig på att backa. Så vi snackar med tränaren, jag vill träna på det att någon attackerar på mig 

med lätta slag så jag kan försvara mig.” 

 

Elev C har då hittat ett problemområde och genom en dialog med tränaren kommit fram till 

ett upplägg som hjälper eleven förbättra ett område i sin boxning som behöver förbättras.  

 

Läraren menar att boxningsakademin inriktar sig mot områden som hemmaklubben inte har 

tid eller utrymme att genomföra. Målet är att göra boxarna självgående och med detta 

komplement får de lära sig att utvärdera sig själva både fysiskt, tekniskt och mentalt och 

utifrån det bygga ett upplägg som utvecklar dem själva. Det här är något de lär sig successivt 

över åren och vid tredje året är boxarna mer eller mindre självgående.  
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3.3 Den reflekterande boxaren 

 

”Alla elever gör en kravprofil där de analyserar sig själv. Vad är min spets, vad är det jag 

behöver förbättra inom de här områdena så vi tänker till kring den här helheten hälsa, 

teknik, taktik och mentalt. Så har de en egen individuell utvecklingsplan utifrån det. 

Utefter det får de skapa sitt eget träningsschema, ett veckopussel för att se när jag tränar, 

när ska jag läsa läxor, när ska jag gå i skolan så att allting går ihop.” 

(Läraren) 

 

Vi diskuterade de första stegen eleverna tar emot att bli självgående boxare och kunna få 

allting att stämma ihop med boxningen och sin gymnasieutbildning. Första året på 

boxningsakademin får de göra en kravprofil på sig själva som boxare. I den kravprofilen 

skriver de ned sina fördelar i sin boxning och vilka områden de anser behöver förbättras. 

Läraren menar att eleverna får bygga en individuell utvecklingsplan som läraren senare utgår 

ifrån i planeringen på individnivå. Med detta menar läraren att eleven ska lära sig reflektera 

utifrån sig själva, gå igenom vad han behöver förbättra i sin boxning samtidigt som studierna 

ska finnas med i beräkningarna.  Med detta ska eleverna utvecklas i god riktning och blir mer 

självgående under de tre åren på boxningsakademin. Detta bekräftas av eleverna, men 

framförallt elev C har tagit till sig mest utav det konceptet. Elev C nämner uppbygget av 

träningsschemat just som läraren berättar under intervjun. 

  

Läraren menar även att det tar sin tid och att eleverna generellt sätt inte har den reflekterande 

förmågan i årskurs ett. Eleverna ifrågasätter inte till en början, men med tiden börjar de 

komma med egna önskemål och det är dit läraren menar att han vill komma.  

 

 I årskurs ett ifrågasätter de inte så mycket. Men i tvåan och trean då ser man att de som 

har den reflekterande förmågan kommer de med egna önskemål. Jag behöver det här. 

Det är precis dit jag vill komma. Det är en av mina grundteser i det här. Jag vill skapa 

självdrivna människor… egen motivation.”  

 

Läraren menar att det inte är en lätt uppgift att fostra boxarna till reflekterande individer inom 

boxningen. Han menar att vissa av eleverna behöver tydligare instruktioner för att vissa av 

eleverna behöver mer tid på sig att utveckla sin förmåga att reflektera. Dessa elever behöver 

då en mer auktoritär tränare som ger dem tydliga instruktioner utifrån den uppgift de ska göra.  
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Vi går då in på hur de utvecklar de individuella utvecklingsplanerna. Läraren förklarar att de 

utgår ifrån en dialog där eleven får säga vad han känner att han bör träna på och vad tränaren 

tycker att eleven bör träna på. ”Jag försöker få de medvetna om vad det är de ska träna på.” 

 

Läraren menar vidare att hans mål är att göra eleverna medvetna på vad de behöver träna på. 

Läraren kan fråga vad eleven känner att denne behöver träna på och kan ge antydningar på 

vilket område de bör rikta in sig på just då. Utifrån det bygger läraren upp ett träningsupplägg 

för några månader framåt med fokus på de områden som eleven och läraren har kommit fram 

till. ”Jag vet ju vad jag behöver jobba på utifrån mina matcher och då brukar läraren fråga vad 

jag behöver jobba på.” Elev A menar att han vet vad han behöver förbättra utifrån sina 

matcher. Elev A har en dialog med sin tränare och bygger då upp ett träningsupplägg en tid 

framåt med fokus på det området som behöver förbättras.  

 

Intervjun fortsätter in på själva träningarna. Läraren säger att de har tre boxningspass i veckan 

som är uppdelade efter teknik, taktik och fysik. De har även ett teoripass i veckan där de 

inriktar sig mot mental träning och hälsa.  

 

Läraren berättar att han alltid förklarar varför de tränar på vissa moment. Detta gör han för att 

skapa acceptans hos eleverna. De tre elever som deltagit i intervjuerna nämner även de 

samma sak, att läraren är noggrann med att förklara de olika momenten i träningarna och elev 

A menar även att läraren var noggrann med återkoppling efter träningarna (elev A). 

 

Vid frågan om det märks att eleverna börjar bli mer självgående i sin boxning berättar läraren 

att det märks hos större delen av eleverna. Om någon elev märker att de har ett problem eller 

hinder försöker de självmant lösa situationer. I andra eller tredje året på boxningsakademin 

blir de mer ”vana att själva lösa situationer.” Detta menar läraren är en viktig egenskap hos en 

boxare för det ”måste finnas en intelligens hos boxaren, att kunna lösa situationer… boxaren 

måste vara sökande med viljan att lära sig. Förmågan att lära sig, det kanske är en av de 

viktigaste egenskaperna... Att adaptera sig till situationen.” (Läraren) 

 

Samtliga elever i studien känner att en personlig utveckling har skett och att de med egna ord 

nämner hur de lärt sig reflektera beroende på vilken situation de är i. Elev B nämner i sin 

intervju om hur han känner att han känner att han har mognat både som person och i sin 
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boxning på grund av sin tid i akademin. ” … jag tror att jag har mognat som person genom att 

ha gått där. Absolut jag har mognat i min boxning jättemycket, det har jag (Elev B). 

Han fortsätter med att nämna om hur han framförallt har blivit mer kritiskt i sitt tänkande 

kring sin träning utifrån egna erfarenheter. Ett exempel Elev A tar upp är hur kritisk han är till 

styrketräning. Detta är något han känner bara hämmar honom och har då valt att ersätta den 

typen av övningar där han använder sin kropp som instrument.  

 

3.4 Gruppdynamiken 

 

En annan sak som har vuxit fram med boxningsakademin är atmosfären enligt läraren. 

Eleverna på akademin håller en viss nivå och de äldre blir oftast förebilder för de yngre vilket 

hjälper de yngre och bli motiverade till att träna hårt. Det hjälper boxarna att skapa en 

identitet som boxare. Detta gör då att kvaliteten på träningen höjs. ”Man tränar tillsammans 

med andra människor som är motiverade och har en viss nivå, så att det inte blir en så stor 

bredd. De äldre blir oftast förebilder för de yngre och det är viktigt. Det skapar en identitet 

runt boxaren. Han stärker sin identitet som boxare.” 

Elev A bekräftar detta i sin intervju och tillägger och fortsätter och berätta om dynamiken i 

gruppen ”vi hade skitkul…”(elev A).  

 

4 Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur tränaren och eleverna på boxningsakademin arbetar 

för att uppnå skolans mål och värdegrunder. Resultatet visar att läraren och eleverna indirekt 

jobbar efter skolans mål och värdegrunder. Lärarens ”försök” att arbeta efter dessa riktlinjer 

finns med men inte tillräckligt mycket för att kunna säga att han i helhet använder sig av 

skolans mål och värdegrunder. Resultatet legitimerar däremot att det går att arbeta med 

skolans mål i boxning vilket visar att det går att vidareutveckla Lärarens arbetsmetoder.  
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4.1 Den röda tråden 

 

Läraren berättar om den röda tråden han använder sig till att bygga sina elever till bättre 

idrottare, den s.k. helhets modellen. Med den som mall skapar han en dialog med sina elever 

om hur de tränar på hemmaklubben så att de inte går igenom samma saker på lektionstid. Här 

använder sig läraren av en annorlunda metod än vad som oftast pågår på boxningsklubben. 

Tränarna på hemmaklubbarna brukar inte ge sina adepter tillfälle att berätta vad de känner för 

att träna på, utan blir snarare tillsagda vad de ska träna på. I bakgrunden kapitel 1.3.2 nämns 

ett exempel på hur tränaren indirekt säger till sin skadade boxare att fortsätta sparringen 

(träningsmatchen) med en hand och det är ett exempel på hur adepten fostras i en 

boxningsklubb. Adepten lyckas med sin uppgift i sparringen och med detta växer boxaren och 

blir starkare mentalt. Men det som händer indirekt är att utövaren inte får något tillfälle till att 

reflektera eller ta egna beslut. Beslutet tas ifrån honom där tränaren mer eller mindre tvingar 

honom att fortsätta trots en handskada och sådant brukar oftast förekomma på 

boxningsklubbar överlag. Adepten gör som tränaren säger. Tränaren på boxningsakademin 

ger dock sina elever tid till att reflektera och ta del av deras individuella planeringar och 

beslutaganden i det. Enligt skolans mål i Lgr 11 ska skolan ge eleven tillfällen till att pröva 

egna idéer och utveckla sin förmåga att reflektera genom att ta ansvar och detta ser läraren på 

boxningsakademin till genom att ge eleven tillfällen till att ta del av beslut i sin träning. Med 

detta anser läraren att elevens självförtroende och förmåga att lösa problem växer, vilket jag 

håller med om (Skolverket 2011, s.3). 

 

4.2 Den reflekterande boxaren 

 

I resultatdelen fortsätter ämnet om hur Läraren gör sina elever till självgående boxare. Eleven 

får i början av första året på boxningsakademin göra en kravprofil på sig själv där de pekar ut 

sina fördelar och områden de behöver utvecklas. Vidare efter det bygger eleverna en 

individuell träningsplanering på vilka områden i lärarens helhetsmodell de vill förbättra och 

bör fokusera på. Detta är det första steg eleverna får ta i att vara delaktiga i sitt 

träningsupplägg. Eleverna får även göra en planering på hur de ska strukturera upp allting 

utanför skolan som träning på hemmaklubben, när de ska göra sina hemläxor och sin fritid. 

Detta lär eleverna att ta eget ansvar, inte bara i boxningen utan även i sitt privatliv. Eleverna 



19 

 

blir mer självständiga och med progression som metod blir eleverna så småningom 

emanciperade. Utav de tre eleverna som intervjuades var det elev C som hade tagit till sig 

mest utav planering som metod till att medvetet strukturera upp allt kring skolan och 

boxningen. I bakgrundsdelen kapitel 1.3.2 tas det upp hur studenten Russell var en elev med 

mindre ambitioner i skolan men efter att ha börjat med boxningen vart det en klar förändring i 

hans liv där betygen blev bättre och Russell började strukturera upp sitt liv tack vare den 

sporten. Trots att boxningen hjälpte Russell till ett bättre och mer strukturerat liv är de elever i 

denna studie och som läser på boxningsakademin elitidrottare och med det behöver de ta 

planeringen till nästa nivå för att bli framgångsrika inom både skolan och i boxningen. Utifrån 

intervjuerna märks det att eleverna har tagit del av planeringen och även lärt sig att 

systematisera allt runtomkring sig för att förenkla sina liv och kunna fokusera på det som 

behövs i sin tid. Detta hjälper dem att lära sig ta ansvar för sig själva och ta ett steg in i 

vuxenlivet.  Även som elitidrottare är det en viktig faktor just att kunna prioritera och planera 

sin skoltid och träning just för att få allt och stämma. Detta underlättar för idrottarna och ser 

till att tiden räcker till för både och samt är något de kan använda livet ut. Det slutgiltiga 

steget blir att eleverna som sagt emanciperas och lär sig ta egna beslut både i och utanför 

boxningsringen. Detta kommer ge eleverna en chans att stärka sitt självförtroende och sin 

egen person vilket de kommer kunna ta med resten av sitt liv. (Nimeninen, 2010 s.18-19)  

 

Vad är fakta? Jo, läraren fostrar eleverna genom att använda något de brinner för till att fostra 

dem till självgående individer. Läraren ser även till att förklara varför de gör vissa moment. 

Ett exempel är teknikträning. Om det är något eleverna behöver tänka på under träningen har 

han en monolog med eleverna samtidigt som de tränar just för att lära sig lyssna och ta in 

information under träningens gång. Efter träningarna får eleverna en kort individuell feedback 

där han förklarar vilka moment de gjorde bra och något de behöver tänka på till nästa gång. 

Nästa träning får eleverna självmant återkoppla vad läraren har sagt att de ska jobba utifrån.  

 

I bakgrundsdelen 1.4.3 nämns de fyra F:n och hur de förknippas med skolmålen. Förtrogenhet 

är ett annat ord för tyst kunskap, vilket är något alla framgångsrika boxare bör ha. Det innebär 

att de har den kunskap som inte går att förmedla utan måste övas in och träna för att slutligen 

kunna utföra. Det är en kunskap alla bör ha i sitt kunskapsområde vilket eleverna redan hade i 

boxning när de började gymnasieskolan och även utökar under de tre åren på 

boxningsakademin. Färdighet, vilket är ett av de fyra F:n, är den motoriska egenskapen att 
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kunna utföra det rörelsemönster och kunna koordinera tanken och kroppen till att utföra rätt 

moment vid rätt tillfälle. Fakta och förståelse är de två moment som läraren lägger till hos 

eleverna och det är sådant som man ofta inte hittar på boxningsklubbarna. Fakta innebär 

lärdom av termer och information om hur själva förfarandet går till i de olika moment som de 

tränar på i t.ex. teknikträningen. Kunskapen ger läraren eleverna genom att ha en monolog 

och vid behov en dialog för att få eleven att förstå den kunskap som han vill att han/deska ta 

till. Det är på detta sätt som fakta och förståelse hör samman. Läraren lär ut fakta och termer 

till eleverna för att de ska kunna prata samma språk vid lektionerna. Förståelse är subjektivt 

och eleverna är individer vilket gör att läraren måste prata med eleverna på olika sätt men 

med gemensam grund och inlärning av termer kan även eleverna använda sina kunskaper till 

att förklara det för antingen läraren eller någon annan vid behov.  

 

Läraren använder inte de fyra F:n medvetet men han har en förståelse om att eleverna är i 

behov av kunskap för att kunna få en djupare förståelse för sin sport, boxning. Med fakta och 

förståelse får de en djupare förtrogenhet för sin sport och med den kunskapen blir det även 

lättare för eleverna att förklara olika moment utifrån sin egen syn och använda sina 

förklaringar istället för att repetera vad läraren har sagt till just den eleven. Med det kan 

eleven senare lära ut eller förklara sig vid behov.  

 

4.3 Gruppdynamik 

Gruppdynamiken är en viktig del i boxningsträningen. Boxning är en individuell idrott men 

man tränar oftast i grupp som lagidrotter där träningarna oftast antingen är grupp eller parvis. 

Alla tränar för att utvecklas men ju bättre atmosfär och laganda i gruppen desto bättre tränar 

man. Det som är intressant är att en del av eleverna tävlar i samma åldersgrupp och viktklass 

men när de tränar tillsammans på akademin så är det just träning som klubbkamrater. Detta 

lyfter läraren fram i intervjun och förklarar även att de äldre eleverna blir förebilder för de 

yngre eleverna och de äldre eleverna hjälper de yngre i deras utveckling. När man har någon 

som ser en som en förebild i gruppen kan det bli så att den som anses vara förebild vill leva 

upp till den bilden genom att träna hårt och stärker sin identitet som boxare. Men det som sker 

i gruppträningen är att de även får öva sin sociala förmåga och att utvecklas både individuellt 

och i grupp vilket är ett av skolans mål enligt Lgr 11 (Skolverket 2011, s.3). 
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4.4 Slutsats 

Min slutsats i boxning är att pedagogik inte är den typ av metod majoriteten av tränarna 

använder idag. En anledning kan vara att i svensk boxning händer det att boxare kommer och 

går från klubbarna och att det inte finns någon kontinuitet vilket gör det svårare att bygga 

framgångsrika idrottare. Min tanke är då att tränarna väljer att ta den kortare vägen och väljer 

att ge direktiv till hur boxarna ska träna utan en dialog eller förklaring till varför de tränar på 

det sättet de gör just för att spara tid. Fördelen med detta är att boxarna utvecklas snabbare 

men det negativa är att de inte lär sig att tänka självständigt. Boxarna kan göra en uppgift hur 

många gånger som helst men om denne inte har någon förklaring för det finns det ingen 

förståelse. Finns det inte förståelse finns det inte heller utrymme för att utveckla 

självständighet och självtänkande.  

 

Läraren på boxningsakademin har eleverna i tre år och vet då att under de åren har han tid att 

göra eleverna till mer självgående boxare som vågar reflektera och ta egna beslut. Han 

använder då progression och pedagogik till att fostra eleverna till just detta och det är den 

skillnaden jag anser finns mellan boxningsakademin och vanliga boxningsklubbar.  

Läraren som inte är lärarutbildad men verkar som lärare och pedagog har lyckats använda sig 

av skolans mål och på ett konstruktivt sätt fostra boxarna till emanciperade individer. 

Däremot kan jag inte svara på om denna metod fungerar på samtliga elever. Intervjuer 

bedrevs på två elever som går på boxningsakademin och en elev som tidigare har gått på 

akademin. Som läraren nämner reagerar en del på metoden medan andra behöver en hårdare 

typ av tränare som ger eleverna mer direkta direktiv om vad de ska göra.  

 

4.5 Diskussion av metod 

Till en början var det tänkt att studien skulle handla om att göra en fysisk utvecklingsplan för 

elever på boxningsakademin. Efter ett möte med min handledare kom vi fram till att studiens 

frågeställning borde ändras och inriktas mer mot hur de tränar på de tre boxningsakademierna 

som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag började då göra en intervjumall, skriva 

bakgrund och forskningsläget som var mer inriktat mot de fysiska kapaciteter som en 

elitboxare bör ha och hur det går att förbättras. Tanken var att intervjuer skulle bedrivas med 

de tre tränare som finns på de olika boxningsakademierna och en elev som tidigare har gått på 

en av de tre boxningsakademierna. Det slutade med att två utav de tre tränarna på 
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akademierna inte gick att intervjua. Den ena tränaren var då sjukskriven en längre period och 

inte tillgänglig och den andra skolans verksamhet höll på att läggas ned på grund av elevbrist. 

Under de åren boxningsakademin hade vart igång på den sistnämnda akademin hade de enbart 

haft en elev. Med detta fick jag då ställa om min frågeställning och istället fokusera på en 

boxningsakademi. Jag valde då att intervjua tre elever och en lärare på den boxningsakademin 

som var tillgänglig. Att få till intervjuerna har varit svårare än tänkt, men efter att intervjuerna 

hade genomförts kunde transkriberingen komma igång och slutligen kunde jag skriva 

resultatdelen.  

 

Här kom ännu en komplikation fram och det var att studiens inriktning var för bred, det gick 

inte att komma fram till något konkret utifrån intervjuerna när inriktningen var mot hur de 

tränade på boxningsakademin. Med detta i åtanke hade jag ännu ett handledarmöte och ännu 

en gång ändrades syfte och frågeställningen. Under det handledarmötet hittade vi dock ett 

mönster på intervjuerna och det var hur tränarens metoder och svaren eleverna gav passar in 

på hur elever ska fostras efter skolans mål. Detta var då i slutet av perioden på 

uppsatsskrivandet men vi kom fram till att studiens frågeställning skulle ändras på hur läraren 

lyckas fostra sina elever efter skolans mål. 
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Bilaga 1 Missivbrev till lärare 

Hej! 

 

Mitt namn är Meseret Bede och jag studerar på GIH (Gymnastik och idrottshögskolan) i 

Stockholm. Jag läser nu mitt fjärde år som lärare inom ämnet Idrott och Hälsa där jag nu även 

läser in mig mot ämnet Tränarskap. Jag har boxning som idrottsbakgrund där jag nu är aktiv 

tränare på BK Örnen i Stockholm.  

 

Jag skickar det här mailet till er för att jag skulle vilja att ni deltar i en intervju om hur ni 

jobbar med era elever på boxningsakademin. Intervjun kommer att användas som underlag i 

min c-uppsats som handlar om att utveckla en fysiska utvecklinsplan för juniorboxare (16-19 

år) och även hur de förbereds för en fortsatt karriär som en seniorboxare på elitnivå.  

Ni kommer självklart vara anonyma och jag kommer inte nämna vilken skola ni jobbar på 

men jag kommer att nämna vilka gymnasium som har boxningsakademier. 

 

Själva intervjun kommer att spelas in för att jag senare ska kunna gå tillbaka och lyssna om 

det är något som jag har missat.  

 

Den här studien bedrivs för att det är intressant område och utforska. Det finns en 

övergripande svensk kravanalys men den är skriven för seniorboxaren (19-40 år) på elitnivå. 

Men generellt sätt kan en junior inte träna som en senior p.g.a. skillnaden på den fysiska 

utvecklingen och därför är jag nyfiken på erat upplägg och hur ni jobbar med era adepter. 

 

Om ni tackar ja till detta skulle jag gärna vilja ha ett telefonnummer jag kan nå er på så att vi 

kan bestämma en tid som funkar för er. Ni kan antingen maila eller höra av er till mig på 

telefonnummer 073-  xx xx xxx. 

 

 

Tack på förhand 

 

Meseret Bede        
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Bilaga 2 Missivbrev till elev 

Hej! 

 

Mitt namn är Meseret Bede och jag studerar på GIH (Gymnastik och idrottshögskolan) i 

Stockholm. Jag läser nu mitt fjärde år som lärare inom ämnet Idrott och Hälsa där jag nu även 

läser in mig mot ämnet Tränarskap. Jag har boxning som idrottsbakgrund där jag nu är aktiv 

tränare på BK Örnen i Stockholm.  

 

Jag skickar det här mailet till er för att jag skulle vilja att ni deltar i en intervju om hur 

tränaren jobbar med er elever på boxningsakademin. Intervjun kommer att användas som 

underlag i min c-uppsats som handlar om att utveckla en fysiska utvecklinsplan för 

juniorboxare (16-19 år) och även hur de förbereds för en fortsatt karriär som en seniorboxare 

på elitnivå.  

Ni kommer självklart vara anonyma och jag kommer inte nämna vilken skola ni jobbar på 

men jag kommer att nämna vilka gymnasium som har boxningsakademier. 

 

Själva intervjun kommer att spelas in för att jag senare ska kunna gå tillbaka och lyssna om 

det är något som jag har missat.  

 

Den här studien bedrivs för att det är intressant område och utforska. Det finns en 

övergripande svensk kravanalys men den är skriven för seniorboxaren (19-40 år) på elitnivå. 

Men generellt sätt kan en junior inte träna som en senior p.g.a. skillnaden på den fysiska 

utvecklingen och därför är jag nyfiken på erat upplägg och hur ni jobbar med era adepter. 

 

Om ni tackar ja till detta skulle jag gärna vilja ha ett telefonnummer jag kan nå er på så att vi 

kan bestämma en tid som funkar för er. Ni kan antingen maila eller höra av er till mig på 

telefonnummer 073- xx xx xxx.  

 

 

Tack på förhand 

 

Meseret Bede        
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Bilaga 3 Intervjufrågor till elev 

- Vem är din favoritboxare? Hur kommer det sig? 

- Hur länge har du boxats? 

- Vad är ditt bästa minne från boxningen? 

- Vad var det som fick dig att börja med boxningen? 

- Vad är det som får dig att vilja fortsätta? 

 

 

- Hur länge har du gått på boxningsakademin? 

- Hur kommer det sig att du sökte dit? 

- Hur skulle du beskriva boxningsakademin? 

- Hur upplever du att det är på boxningsakademin? 

- Vad får du lära dig? 

- Kan du ge mig ett exempel på en av era lektioner? 

- Förstår du varför ni får göra det? 

- Känner du att något hjälper? 

- Hur jobbar tränaren med dig för att du ska utvecklas? 

 

 

 

De här frågorna handlar inte bara om boxningsdelen utan även allt runtomkring som kost, 

kondition och styrketräning även den mentala biten. 

  

- Vad har du lärt dig som idrottare/boxare inom akademin? 

- Använder du dig utav det du lärt dig som idrottare/boxare? 

- Känner du att du att akademin har hjälpt dig utvecklas som idrottare/boxare? 

- Vad tycker du fungerar bra med akademin? 

- Finns det något du skulle vilja göra annorlunda? 

- Hur kommer det sig?   
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Bilaga 4 intervjufrågor till tränare 

Organisation 

 

- Hur skulle du beskriva din yrkesroll/ ditt uppdrag på boxningsakademin? 

- Har ni en långsiktig planering?  

- Hur ser den ut? 

- Vem utformar planeringen?  Hur utformas den? 

- Vad bygger planeringen på? 

- Använder ni den svenska kravanalysen i erat upplägg? 

- På vilket sätt? 

 

Elever 

 

- Hur jobbar du/ni konkret med era elever? 

- Hur får du dina elever att utvecklas?  

- Har ni (en) (individuella?) utvecklingsplan(er) för eleverna? 

- Hur kan en sådan se ut? 

- Vad grundar ni den på? 

- Vad tror ni eleverna tycker om det? 

- Vad är det för egenskaper ni letar efter? 

- Vad är en bra boxare? 

 

Förändring 

 

- Ser ni att det finns några hinder med boxningsakademin, och hur hanteras 

de? 

- Vad känner du att du skulle vilja förändra med ert arbetssätt? 

- Vad har du sett fungerar bra? 
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Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Här skriver du uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Vilka sökord har du använt? 
 

Development of specific physical qualities in boxing, Boxing training and development, 

Boxing training, Training boxing, Boxing development, World series boxing, Boxing 

physiology, Physiology boxing, boxing and school, Boxers and school, psychology AND 

boxing, Weightloss AND boxing, Losing weight AND boxing, Boxing AND culture, Boxing 

 

 

Var har du sökt? 
Google scholar, Pubmed, KTHB, Sportdiscus 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Boxing training, boxing, boxing and culture 

 

 

 

Kommentarer 
Bästa sökmotorn för att hitta vetenskapliga baserade artiklar var KTHB. Även fast det var 

tunt om fostran i boxningen var det den sökmotorn som gav mest material. 

 

 


