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Referat  

Syftet med denna avhandling var att undersöka idrottselevers upplevelser och erfarenheter av 
”idrottshögstadieförsöket” och deras dubbelkarriär under årskurserna åtta och nio. Utifrån 
syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 

1. Hur går det i skolan för de idrottande eleverna? 

2. Hur beskriver idrottande eleverna sitt idrottande? 

3. Hur upplever eleverna sin dubbelkarriär? 

4. Hurdant är de idrottande elevernas sociala nätverk? 

Avhandlingens forskningsansats är kvalitativ. Materialet har samlats in genom intervjuer och 
en narrativ forskningsansats har använts. Respondenterna för denna undersökning valdes med 
specifika kriterier. Respondenterna skulle dela i ”Idrottshögstadieförsöket”, två av dem skulle 
vara flickor och två pojkar och två skulle utöva en lagidrott och två en individuell idrottsgren.  

I teoridelen definieras orden dubbelkarriär och ”Idrottshögstadieförsöket”, utöver detta 
redovisas även hur dubbelkarriären ser ut i Europa och i Finland samt övriga aktörer i Finland. 
Efter detta förklaras vad dubbelkarriären betyder för den enskilda individen och faser och 
profiler i dubbelkarriären, omgivningen för den idrottande eleven och erfarenheter av en 
dubbelkarriär.  

Resultaten i denna avhandling visar att idrottselever anser att både idrott och skola är viktigt. 
Idrottseleverna anser att de lyckats med sin dubbelkarriär och att det för det mesta varit positivt. 
De flesta upplevde att idrotten och skolan kompletterar varandra. De upplevde också att de får 
ett bra stöd i sin omgivning. Trötthet är ett problem för idrottseleverna och samarbetet mellan 
idrott och skola kunde vara ännu bättre. Skolans morgonträningar kunde också förbättras 
eftersom de för tillfälle inte var lämpliga för alla idrottselever. 
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1. Inledning 
Idrott har under de senaste årtionden blivit allt mer övergripande. De största förändringarna har 

varit den ökande mängden människor som utövar en hobby som kräver fysisk aktivitet, att 

människor idag har fler alternativ för vilken idrottsgren de vill utöva, idrottens 

professionalisering och kommersialisering samt den ökade synligheten i media (Mäkihannu, 

2016). Träningar och tävlingar kräver en hel del av idrottarens vardag och på grund av att 

idrotten kräver mycket tid är det bort från något annat i den unga idrottarens liv. Detta innebär 

ofta konflikter mellan skola och en möjlig idrottskarriär. (Metsä-Tokila, 2001). 

Även om det blivit vanligt att forska kring teman gällande idrottskarriärer är 

idrottarens dubbelkarriär i Europa ett relativt outforskat ämne. Intresset för att forska i ämnet 

dubbelkarriär i Europa uppkom först år 2012 i och med att den Europeiska Unionen (EU) 

publicerade sina riktlinjer för vad som gäller i idrottarens dubbelkarriär. Eftersom idrotts- och 

skolsystemen ser olika ut i många medlemsstater inom den Europeiska Unionen, så betonar 

EU:s riktlinjer behovet av forskning som tar i beaktande kontexter som skulle påverka nationell 

politik och praxis för en dubbelkarriär samt tjänster för idrottare som håller på med en 

dubbelkarriär (Ryba m.fl., 2016). 

Kombinationen av idrott och skola är ett relativt nytt forskningsområde men ändå 

finns det en hel del forskning gällande temat. Bara i Finland har t.ex. Ryba m.fl. (2017) samt 

Mäkihannu (2016) gjort undersökningar om att studera på andra stadiet och utöva idrott. 

Däremot har bland annat Ryba m.fl (2016) och Chan (2019) gjort undersökning om att studera 

i tredje stadiet och kombinera detta med idrott. Morris m.fl. (2021) och De Brandt m.fl. (2017) 

har däremot jämfört idrottande elevers dubbelkarriär mellan olika länder och Cartigny m.fl. 

(2021) och Stambulova m.fl. (2015) har gjort internationell forskning gällande kombinerandet 

av idrott och skola. 

Syftet med denna avhandling är att undersöka vad elever i högstadiet anser om 

”Idrottshögstadieförsöket” och deras dubbelkarriär. Jag har ett personligt intresse av detta 

forskningsområde i och med mina egna erfarenheter av att kombinera idrott och skola. Jag har 

personlig erfarenhet av att kombinera en lagidrott och skola i både grundskolan och gymnasiet 

och jag förstår vad det kan innebära för en elev och idrottare. Jag har själv fått uppleva hur det 

är att ha träningar flera dagar i veckan och samtidigt klara av de krav som skolan ställer. Jag 

har inte gått i ett idrottshögstadium men jag har haft möjligheten att välja extra gymnastik/idrott 

under min skoltid. Jag har haft en god kommunikation med mina lärare speciellt i gymnasiet 

och de har haft förståelse över att jag missat någon lektion på grund av idrotten. Eftersom jag 
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inte själv har erfarenhet av ett idrottshögstadium blir det intressant att forska i temat för att se 

hur elevernas vardag ser ut och hur de upplever ”Idrottshögstadieförsöket”.  

Denna avhandling är indelad i sex olika kapitel. I det första kapitlet presenteras 

avhandlingens bakgrund, syfte och disposition. I det andra kapitlet definieras ordet 

dubbelkarriär. Utöver detta presenteras även hur dubbelkarriären ser ut i Europa och Finland. 

Olika idrottsaktörer och –program lyfts även fram i det andra kapitlet samt projektet 

”Idrottshögstadieförsöket” definieras. I det tredje kapitlet beskrivs olika faser och profiler som 

finns i idrottande elevers dubbelkarriär. Dessutom beskrivs omgivningen kring den idrottande 

eleven och erfarenheter av att kombinera idrott och skola. I det fjärde kapitlet beskrivs syftet 

och forskningsfrågorna för avhandlingen. Utöver detta presenteras valet av forskningsansats, 

intervju som datainsamlingsmetod, undersökningsgruppen och undersökningens 

genomförande, bearbetning och analys av data samt tillförlitligheten, trovärdigheten och etiken 

för avhandlingen. I kapitel fem presenteras avhandlingens resultat. Resultaten är strukturerade 

så att varje respondents intervjusvar är skilt för sig och svaren baserar sig på forskningsfrågorna. 

I det sjätte kapitlet diskuteras ifall metoden varit lämplig för denna avhandling. Utöver detta 

diskuteras resultaten för avhandlingen i koppling till tidigare forskning och till sist ges förslag 

till fortsatt forskning. 
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2. Dubbelkarriär 
I detta kapitel definieras ordet dubbelkarriär och jag kommer också att beskriva hur 

dubbelkarriären ser ut i Europa och i Finland. Avslutningsvis definieras även vad 

”Idrottshögstadieförsöket” innebär. 

 

2.1 Definition av dubbelkarriär 
Ordet dubbelkarriär innebär att en person kombinerar två karriärer. En idrottare kan kombinera 

idrott och skola eller idrott och ett annat yrke (Ryba m.fl., 2016). Tanken med en dubbelkarriär 

är att det möjliggörs för idrottande elever att samtidigt satsa på skola och idrott samt säkerställa 

att eleven inte behöver välja mellan skola och idrott (EU Expert Group, 2012). Härkönen (2014) 

skrev att stödet för idrottarens dubbelkarriär ses som en viktig del av elitidrotten på 2000-talet. 

En idrottskarriär räcker oftast endast en del av arbetslivet. Som kortast blir det ungefär 25 år 

kvar till pensionsålder efter idrottskarriären och därför är det viktigt att idrottare har en 

utbildning eller en annan karriär att börja med efter idrottskarriärens slut (Härkönen, 2014). EU 

Expert Group (2012) skrev att utbildning ger möjligheter efter idrottskarriären men att många 

idrottare inser detta först efter att idrottskarriären tagit slut. Enligt studier har idrottare som gjort 

en dubbelkarriär ofta lättare med övergångsfasen från idrott till arbetslivet än idrottare som 

endast satsat på idrott (Ryba m.fl., 2016; Stambulova m.fl., 2009). Idrottaren som utbildat sig 

vid sidan om idrottandet har det ofta lättare i och med att hen har något att falla tillbaka på efter 

den avslutade idrottskarriären.  

Det är svårt men inte omöjligt att samtidigt satsa på idrott och skola (Ryba m.fl., 

2016). Enligt Metsä-Tokila (2001) borde unga idrottare inte enbart lägga ner tid på idrott utan 

även se till att de utbildar sig. Den unga idrottaren och hens närkrets bör komma ihåg 

osäkerheten gällande elitidrott. Unga idrottare kommer under sin karriär att tvingas ta svåra 

beslut och de ställs ofta inför förväntningar och press gällande både skola och idrott 

(Mäkihannu, 2016). Mäkihannu (2016) skrev att det i den idrottande elevens närkrets finns 

bland annat föräldrar och tränare som förväntar sig att eleven ska ha höga ambitioner och lyckas 

i idrotten samtidigt som hen utbildar sig. Ofta måste den idrottande eleven välja mellan att 

studera eller att idrotta. Det sämsta alternativet är det att eleven satsar mycket på idrotten och 

får under medelmåttliga vitsord, men att eleven efter en tid slutar med idrott. Målet med en 

dubbelkarriär är att erbjuda alternativ för idrottande elever att kunna idrotta och studera 

samtidigt (Metsä-Tokila, 2001). I bästa fall stöder idrotten och skolgången varandra men att 
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samtidigt balansera rollerna som idrottare och elev, samt fylla de krav som ställs på båda 

rollerna, kan upplevas som en tung börda (Cosh & Tully, 2014). Internationell och nationell 

forskning visar att de idrottande eleverna som fortsätter studera vid andra och tredje stadiets 

utbildningar anser det vara krävande, men inte omöjligt, att nå bästa resultat i både skola och 

idrott (Lämsä m.fl. 2014). En idrottare har ofta bättre framgång då hen samtidigt satsar på idrott 

och skola. Idag är det många unga idrottande elever som vill lyckas med att samtidigt 

kombinera idrott och skola. (Moazami-Goodarzi m.fl., 2020). 

Idrottarens dubbelkarriär anses börja vid högstadieåldern och fortsätter ända in i 

yrkeslivet. En utmaning som en idrottande elev kan ställas framför är att samordna skolgång 

och studier med träningar och tävlingar. Utöver detta har eleven två val att göra, nämligen vad 

hen vill studera efter högstadiet och andra stadiet. Båda valen kan betyda att den idrottande 

eleven tvingas flytta hemifrån vilket för med sig ekonomiska, sociala och träningsrelaterade 

problem och utmaningar för både eleven och dennes närkrets. Utöver familjen så har även 

tränaren en stor roll i dessa valsituationer. Den idrottande eleven bör fostras till att bära ansvar 

över sina val. (Härkönen, 2014). 

I bästa fall stöder idrotts- och skolkarriären varandra och en lyckad dubbelkarriär 

kan innebära att idrottande elever bättre når sina mål i både idrott och skola. En lyckad 

dubbelkarriär kan även vara till nytta då det gäller att uppehålla en god hälsa, välmående och 

öka på livskvalitén (Stambulova m.fl., 2015). För en lyckad dubbelkarriär krävs även att den 

unga idrottaren har en god inre motivation. Då den unga idrottande eleven har en god inre 

motivation är det lättare för hen att nå målen i både skolan och idrotten (Gillet m.fl., 2012). 

Idrottarens dubbelkarriär stöds av olika idrotts- och utbildningsprogram vars mål är att göra det 

lättare för idrottande elever att kunna kombinera idrott och skola. Idrottande elever förväntas 

klara av att kombinera idrott och en andra stadiets utbildning. De elever som väljer att satsa på 

idrott och skola förväntas också att söka sig till vidare utbildning eftersom det underlättar 

fortsatta karriärmöjligheter efter idrottskarriären. (Aquilina & Henry, 2010.) För en lyckad 

dubbelkarriär krävs att den idrottande eleven är målmedveten och har en motivering för att gå 

i skolan samtidigt som hen idrottar. De idrottande elever som lyckas med sin dubbelkarriär är 

ofta noga med att idrotten och skolan bör komplettera varandra. Med hjälp av idrotten kan den 

idrottande eleven fysiskt uttrycka sig samtidigt som hen i skolan har möjlighet att uttrycka sig 

intellektuellt. (Baron-Thiene & Alfermann, 2015). För den idrottande eleven är det viktigt att 

lägga upp mål och sträva till att nå målen. Då den idrottande eleven lägger upp mål för sina 
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studier eller för sitt idrottande har hen hela tiden ett klart mål och syfte att jobba för. Detta kan 

vara ett bra sätt att hantera tidsbristen som många idrottare upplever. (Aquilina, 2009).  

	

2.2 Dubbelkarriär i Europa 
Det finns olika kulturella diskurser av dubbelkarriär. Dessa diskurser är: den nordamerikanska 

-, australiensiska - och europeiska diskursen. Eftersom jag i min avhandling kommer att 

fokusera på den finländska dubbelkarriären och därmed den europeiska diskursen av en 

dubbelkarriär har jag valt att hålla mig till den europeiska modellen av en dubbelkarriär i 

teorikapitlet. Detta i och med att den europeiska diskursen skiljer sig så pass mycket från den 

nordamerikanska diskursen i både uppbyggnad och kultur (Ryba m.fl., 2016).  

Inom den europeiska idrottspolitiken och forskning diskuteras allt mer om hur 

unga idrottares utveckling, välmående och jämlika rättigheter inom idrott och skola kunde 

förbättras med hjälp av en dubbelkarriär (Henry, 2013). Många lovande europeiska idrottare 

har slutat sin idrottskarriär eller skolgång för att kunna satsa på endera skola eller idrott (Ryba 

m.fl., 2016). Bland många länder inom den Europeiska Unionen (EU), har kombinerandet av 

idrott och skola blivit ett viktigt objekt att utveckla (Lämsä m.fl. 2014). Idrottens socialisering, 

förflyttningar inom idrottskarriären, idrottarens dubbelkarriär och idrottarens identitet är 

områden som diskuteras aktivt inom dubbelkarriärs modellen i västeuropeiska länder. I den 

europeiska dubbelkarriären har idrottsföreningar stått för den främsta organiseringen av 

tävlingsidrott men under det senaste årtiondet har många länder aktivt gjort försök på att 

kombinera idrott och skola. (Henry, 2013). 

Dubbelkarriär har även blivit en del av den Europeiska Unionens strategiska plan 

inom idrotten. Idrottens betydande roll i utbildningen och de utmaningar samt den nytta som 

idrotten erbjuder, har fått den Europeiska Kommissionen att stöda kombinerandet av idrott och 

skola (Lämsä m.fl. 2014; Ryba m.fl. 2016). Detta beror enligt Lämsä m.fl. (2014) på att idrotten 

blir allt mer kommersiell och professionell. Kommissionen stöder forskning som har att göra 

med idrottarnas dubbelkarriär. Kommissionen har också lagt grunden för de direktiv som bör 

följas gällande dubbelkarriären. Direktiven finns fastställda i en publikation som heter ”Eu 

Guidelines on Dual Careers of Athletes – Recommended Policy Actions in Support of Dual 

Careers in High-Performance Sport” (Lämsä m.fl. 2014; Eu Expert Group, 2012.) 
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2.3 Dubbelkarriär i Finland 
Finland har varit aktiv med att främja idrottares dubbelkarriär både nationellt och 

internationellt. Idrottares dubbelkarriär har varit ett av de mest stödda temaområden inom den 

Europeiska Unionens (EU) idrottspolitiska frågor (Lämsä m.fl., 2014). Nationellt har Finland 

främjat idrottande elevers skolgång sedan 1980-talet men redan på 1960- och 1970-talet 

inleddes planer för att kombinera idrott och skola. Orsaken till dessa planer var att 

idrottsföreningarna var aktiva med saken och de var oroliga över idrottarnas studier (Kilpa- ja 

huippu-urheilun tutkimuskeskus, 2013a; 2013b). En riksomfattande försöksperiod av 

idrottarnas dubbelkarriär inleddes år 1986. Regeringen bestämde år 1994 att försöksperioden 

görs officiell och regelbunden. I samband med beslutet grundades tolv idrottsgymnasium och 

sju år senare år 2001 grundades de första idrottslinjerna i en yrkesinriktad skola i elva olika 

yrkesskolor. Efter dessa åtgärder fanns det i Finland ett rikstäckande idrottsutbildningssystem 

för andra stadiet. Utöver de officiella idrottsinriktade skolorna utvecklades det även ett tiotal 

lokala idrottsinriktade skolor som gjorde det möjligt för elever att samtidigt satsa på idrott och 

skola men dessa skolor verkade utan det statliga ekonomiska stödet. I samband med detta 

började även vissa lokala skolor i grundskolan erbjuda alternativ för att samtidigt satsa på idrott 

och skola (Lämsä m.fl., 2014; Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus 2013a; 2013b). 

Regeringens beslut om att göra försöksperioden officiell gjorde det möjligt för 

idrottsorganisationer att börja utveckla möjligheterna för en dubbelkarriär. En direkt följd av 

detta var att de första idrottsakademierna grundades på 2000-talet i större studiestäder. Tanken 

med en idrottsakademi var att det skulle hjälpa studerande idrottare att kunna kombinera idrott 

och skola i övergångsfasen mellan andra stadiet och högskolor. Med andra ord skulle det bli 

lättare för idrottande elever att samtidigt kunna satsa på idrott och skola. (Kilpa- ja huippu-

urheilun tutkimuskeskus, 2013a; Korhonen m.fl. 2013). Ursprungligen var dubbelkarriären 

menad för studenter i andra stadiet. En bidragande faktor till att idrottsgymnasier uppkom var 

att gymnasier blev årskurslösa med valbara kurser (Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, 

2013a; 2013b).  

Idag sträcker sig dubbelkarriären från lågstadiet ända till universitets- och 

högskoleutbildningar. Traditionellt sett anses dubbelkarriären börja i högstadiet och fortsätta 

tills idrottaren avslutar sin idrottskarriär. (Olympiakomitea, 2020). Internationellt anses Finland 

vara en föregångare med att ordna flexibla utbildningsmöjligheter för idrottare. Utbildning har 

en stor roll i samhället i Finland och därför är det viktigt att unga idrottare försöker hitta en 

balans och tid för både idrott och skola (Lämsä m.fl., 2014). I den grundläggande läroplanen 
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(2014) (hädanefter Glp, 2014) står det att skolans verksamhet bör genomsyras av en bestämd 

värdegrund. Enligt Glp 2014 måste den grundläggande utbildningen se till att varje elev har rätt 

till en god undervisning. Undervisningen bör respektera livet och de mänskliga rättigheterna, 

stöda jämlikhet och uppfostra elever till bildning och mänsklighet. Den grundläggande 

utbildningen bör även uppmuntra till välmående, demokrati, aktivt deltagande i civilsamhället, 

förståelse av mångfald och stöda en hållbar livsstil (Glp, 2014). 

 

2.4 Idrottsakademier och övriga aktörer i Finland 
I Finland finns olika aktörer som hjälper till med idrottande elevers dubbelkarriär eller som 

allmänt ökar på mängden fysisk aktivitet i skolan. Jag har valt att lyfta fram idrottsakademier, 

försvarsmaktens idrottsskola, projektet ”Skolan i rörelse” och verksamheten ”Idrott i skolan”. 

 

2.4.1 Idrottsakademier 

Idrottsakademier har fått sin grund redan år 1986, men det är först på 2000-talet som 

idrottsakademierna inlett sin verksamhet så som vi känner till idag. På 2000-talet började olika 

instanser samarbeta och detta gjorde det lättare för den idrottande eleven att kombinera idrott 

och skola. Bland annat skolorna, idrottsföreningar, kommunen och olika experter samarbetar 

med eleverna för att på bästa möjliga sätt kunna stöda den idrottande elevens dubbelkarriär. 

Sedan år 2007 har Finlands olympiska kommitté ansvarat för koordinering av det nationella 

idrottsakademiprogrammet och från år 2009 har akademiprogrammet hört till regeringens 

stödprogram (Mononen m.fl. 2014). Enligt Ryba m.fl. (2016) har 18 idrottsakademier fått vara 

med i stödprogrammet sedan år 2013.  

Från och med år 2013 då Finlands olympiska kommitté omorganiserades, började 

akademiprogrammet kallas för idrottsakademiprogrammet i Finland. Till en början riktade sig 

idrottsakademierna för elever i andra och tredje stadiets utbildningar men under de senaste åren 

har idrottsakademier även grundats för elever i högstadiet. För tillfället finns det 20 

idrottsakademier runtom i Finland.  Målen med idrottsakademier är att idrottaren ska vara i 

fokus, att individen utvecklas och lyckas som idrottare, möjliggöra en dubbelkarriär, se till att 

idrottaren har kunniga tränare och experter, skapa en miljö som gör det möjligt för idrottaren 

att lyckas och att se till att verksamheten strävar till samarbete samt att utveckla kunskap. 

(Mononen m.fl. 2014) 
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2.4.2 Försvarsmaktens idrottsskola 

Målet med Försvarsmaktens idrottsskola är att erbjuda möjligheter för motiverade och 

begåvade idrottare att samtidigt utöva sin idrottsgren vid sidan om sin värnplikt. Sedan 1979 

har nästan 6000 idrottare från 57 olika idrottsgrenar gjort sin värnplikt i Försvarsmaktens 

idrottsskola. Försvarsmaktens idrottsskola erbjuder bra träningsförhållanden samt tillräckligt 

med tid för idrottaren att utöva sin idrottsgren vid sidan om militärtjänstgöringen. 

Försvarsmaktens idrottsskola finns i Helsingfors och Kajana. Idrottaren ansöker om att få göra 

sin värnplikt i Försvarsmaktens idrottsskola. För att idrottaren ska kunna delta måste hen höra 

till nationella eller internationella eliten i dennes åldersgrupp och idrottsgren. Idrottsgrenen 

måste höra till Olympiska spelen, ordna egna världsmästerskap eller vara en brett utövad 

idrottsgren i Finland eller i världen. De som väljs till Försvarsmaktens idrottsskola måste klara 

psykologiska och fysiska tester för att få göra sin militärtjänstgöring i Försvarsmaktens 

idrottsskola. (Olympiakomitea, 2020.) 

 

2.4.3 Skolan i rörelse 

”Skolan i rörelse” är ett av regeringens spetsprojekt och riktas till barn och unga i 

grundskoleålder. Projektet inleddes år 2010 och syftet med projektet ”Skolan i rörelse” är att 

skapa aktivare och trivsammare skoldagar för eleverna, att främja inlärning och få eleverna 

delaktiga i skolvardagen (Liikkuva koulu, 2020). Tanken med projektet är att eleverna ska vara 

mer aktiva och mindre stillasittande. Med projektet vill regeringen att eleverna är fysiskt aktiva 

under rasterna och tar sig till och från skolan med egen muskelstyrka (Liikkuva koulu, 2020). 

Med hjälp av projektet blir eleverna delaktiga i planeringen, beslutfattandet, verksamheten och 

bedömningen i skolan. Varje skola har möjligheten att själv skapa en fysiskt aktivare skola. 

Alla skolor i Finland har rätt att delta i projektet ”Skolan i rörelse” och det är avgiftsfritt för 

skolor att registrera sig i projektet (Opetushallitus, 2020; Liikkuva koulu, 2020). 

 

2.4.4 FSI (Idrott i skolan) 

”Idrott i skolan” är en verksamhet som ordnas av Finlands Svenska Idrott. Tanken med ”Idrott 

i skolan” är att introducera idrottsgrenar åt eleverna på ett alternativt sätt samt inspirera 

eleverna oberoende av deras kunskapsnivå. Förutom eleverna kan även lärarna lära sig något 

nytt då Finlands Svenska Idrott strävar till att kunna hjälpa lärarna med att få nya idéer och 

ökade kunskaper gällande olika idrotter. Skolan bokar två ledare genom Finlands Svenska 

Idrott. Ledarna kommer till skolan för att hålla olika idrottslektioner såsom frisbeegolf, skidkul, 

naturparkour och hoppa rep. ”Idrott i skolan” är gratis för alla skolor och målet med deras 
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verksamhet är att inspirera eleverna oberoende av kunskapsnivå. (Finlands Svenska Idrott, 

2021). 

 

2.5 Idrottshögstadieförsöket 
”Urheiluyläkoulukokeilu” var ett projekt som riktades till elever i andra stadiet som samtidigt 

valt att satsa på idrott och skola (Olympiakomitea, 2021). Jag har valt att översätta 

”Urheiluyläkoulukokeilu” med ”Idrottshögstadieförsöket” och jag kommer använda mig av 

begreppet i fortsättningen. ”Idrottshögstadieförsöket” grundades av Finlands olympiska 

kommitté och försöket inleddes år 2017 och avslutades 2020 (Olympiakomitea, 2021). Försöket 

var ett treårigt projekt och målet med försöket var att utveckla en nationell modell för 

verksamheten inom idrottshögstadiet (Olympiakomitea, 2021). I försöket erbjöds eleverna 

handledning i att utveckla sina livskunskaper och färdigheter för att kombinera idrott och skola. 

I det nuvarande ”Idrottshögstadieförsöket” lägger eleven grunden för ett liv som idrottare 

samtidigt som hen förbereder sig för fortsatta studier. Tanken med ”Idrottshögstadieförsöket” 

var att bygga och finna en modell som gjorde det lättare att kombinera idrott och skola. Detta 

gjordes genom att finna lösningar och förbättra skoldagens struktur, innehållet i läroplanen, 

användning av resurser och förbättra skolans och idrottsföreningarnas verksamhetskultur 

(Olympiakomitea, 2021).  

Med hjälp av ”Idrottshögstadieförsöket” utvecklades de deltagande skolornas 

gymnastikaktiviteter genom fyra temaområden. Dessa temaområden var att skolorna skulle 

erbjuda minst tio timmar idrott i skolan per vecka, att skolorna skulle ta i bruk och förverkliga 

rekommendationerna och materialet från Finlands olympiska kommittés material ”Kasva 

urheilijaksi”, använda sig av digitala verktyg under tränings- och spelresor och ordna ett 

nationellt intagningstest för att avgöra vem som får börja i idrottshögstadierna. De tio 

gymnastiklektionerna ordnades i samarbete med idrottsföreningar och timmarna bestod av 

skolans egna gymnastiklektioner, idrottsföreningarnas träningar eller andra alternativa 

lösningar för elevernas självständiga träning. Gymnastiklärarna ansvarade till stor del över 

”Kasva urheilijaksi” materialet i och med att det mesta i materialet var fysiska aktiviteter, men 

materialet innehöll också information om bland annat näring- och motionsvanor, livshantering 

och vila. Skolorna fick som uppgift att se till att eleverna hade möjlighet att arbeta på distans 

med hjälp av digitala verktyg. Detta för att eleven skulle kunna ta del av undervisningen medan 

hen var på tränings- och tävlingsläger. (Nieminen m.fl., 2020). 
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Totalt deltog 25 skolor från 14 olika städer i ”Idrottshögstadieförsöket”. De 

skolor som deltog i försöket gjorde upp en verksamhetsmodell som gjorde det möjligt för 

eleverna att under skolveckan delta i mångsidig idrott och träning ungefär tio timmar per vecka 

(Olympiakomitea, 2021). Finlands Olympiska Kommittés avsikt med försöket var att etablera 

idrottshögstadieverksamheten och göra det till en del av den finländska dubbelkarriärs 

modellen (Olympiakomitea, 2021). Försöket förverkligades med hjälp av att högstadier, städer, 

idrottsakademier, idrottsförbund och lokala idrottsföreningar samarbetar för att skapa en så god 

miljö för den idrottande eleven som möjligt. 

 

2.6 Sammanfattning 
En dubbelkarriär innebär att en idrottare samtidigt satsar på både idrott och skola eller idrott 

och arbete. För denna avhandling kommer jag att hålla mig till kombination av idrott och skola. 

Målet med en dubbelkarriär är att idrottande eleven kan samtidigt satsa på idrott och skola utan 

att det ena stör det andra. Med en dubbelkarriär vill idrottande eleven kunna utöva sin idrott 

men samtidigt förbereda sig för ett liv efter idrottskarriären. Internationellt anses Finland vara 

en föregångare när det gäller att stöda en dubbelkarriär. Både inom den europeiska men också 

finländska politiken diskuteras det aktivt om hur idrottarens dubbelkarriär kunde förbättras och 

stödas på ett bättre sätt och många politiker har tagit som uppgift att göra det lättare för 

idrottande elever att kombinera idrott och skola. Detta för att se till att idrottarna har något att 

sysselsätta sig med efter att idrottskarriären tagit slut.  

 I Finland finns det flera olika aktörer som försöker göra det lättare för den 

idrottande eleven att kombinera idrott och skola eller alternativt föra in mer idrott in i 

skolvardagen. Idrottsakademierna i Finland ansvarar till stor del för dubbelkarriären i 

högstadiet. ”Idrottshögstadieförsöket” är ett projekt som ytterligare möjliggör för idrottande 

elever att samtidigt satsa på idrott och skola. Med hjälp av ”Idrottshögstadieförsöket” vill olika 

idrottsaktörer skapa en god miljö för idrottande elever att lyckas med sin dubbelkarriär. 
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3. Dubbelkarriär för den enskilda individen 
I detta kapitel förklaras olika faser som idrottaren går igenom under sin karriär. Utöver detta 

beskrivs tre olika profiler som idrottande elever ofta identifierar sig som och vad omgivningen 

betyder för den idrottande eleven. Jag kommer även att lyfta fram erfarenheter och upplevelser 

gällande en dubbelkarriär. 

 

3.1 Faser i dubbelkarriären 

En människa går igenom olika faser i livet och så även idrottare. Det är en krävande och lång 

process att bli en toppidrottare och det kräver mycket arbete och vilja. En idrottare går igenom 

olika faser och övergångar under sin väg till att bli en idrottare. Tävlingen inom idrott börjar 

ofta vid 8-års åldern och fortsätter fram tills att idrottaren avslutar sin karriär (Coté m.fl., 2003). 

Ryba m.fl. (2016) har utarbetat en modell för idrottarens utveckling som är lämplig för Finlands 

kontext (Se figur 1). Modellen består av fem områden: idrottskarriär, psykologisk utveckling, 

sociala relationer, utbildning och arbete samt ekonomiskt stöd och resurser. Modellen baserar 

sig på Wylleman och Lavallees (2004) modell som beskriver idrottarens utveckling utgående 

från liknande kategorier. 

Det första området i modellen som Ryba m.fl. (2016) utarbetat är idrottskarriären. 

Typiskt för idrottskarriären är att barnet börjar idrotta som sex till sju-åring och deltar i träningar 

och tävlingar. Denna fas pågår oftast flera år. Efter ungefär sex år inleds specialiseringsfasen, 

där barnets talanger noteras. I denna fas blir träningen och tävlingen mer intensiv. Vid denna 

fas är barnet oftast kring 12–18 år gammal. Efter specialiseringsfasen inleder idrottaren 

toppfasen. I toppfasen tävlar idrottaren på den högsta möjliga nivån och kan även vara 

professionell idrottare. Beroende på idrottsgren och individuella faktorer kan denna fas pågå 

från ett år upp till 20 år. Sista fasen inom idrottskarriären är avslutningen. I denna fas lägger 

idrottaren av med tävlingsidrotten på elitnivå. Typiskt är att detta sker då idrottaren är ungefär 

30 år gammal. Övergången från fas till fas är något alla elitidrottare går igenom, men 

övergångsåldern kan variera från gren till gren. Olika idrotter utvecklas i väldigt olika åldrar 

och valet av idrottsgren har stor betydelse för när och hur idrotten blir en tävlingsidrott.  

Det andra området som Ryba m.fl. (2016) tar upp i idrottarens psykologiska 

utveckling är sociala relationer, vars faser är barndom, ungdom och vuxendomen. Alla 
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människor går igenom dessa faser och det sker en hel del fysiska och psykiska förändringar hos 

idrottaren i alla faserna. Tredje området är sociala relationer som beskriver centrala faktorer i 

idrottarens sociala relationer. Idrottarens sociala relationer ändrar med åren. I barndomen är 

föräldrarna det viktigaste, följt av syskon, lärare och vänner. I ungdomsfasen är vänner den 

viktigaste sociala relationen följt av tränaren, föräldrarna och lärarna. I vuxendomen är sedan 

tränaren den viktigaste sociala relationen följt av idrottarens partner och vänner. Efter att 

idrottskarriären tagit slut är familjen den viktigaste sociala relationen följt av vänner, 

arbetskamrater och eventuellt tränaren i form av stöd efter idrottskarriären. (Ryba m.fl., 2016).  

Det fjärde området granskar idrottarens utveckling i skolan, studierna och 

arbetslivet. Detta område förklarar de olika vägar som en elev kan ta enligt det finländska 

skolsystemet. En individ börjar i förskolan ett år, efter detta går hen vidare till grundskolan som 

varar nio år. Efter grundskolan kan individ välja om hen vill gå i gymnasiet eller i en yrkesskola. 

Vanligtvis brukar gymnasiestuderande söka sig till vidare utbildning vilket oftast är ett 

universitet eller en yrkeshögskola. De individer som gått i yrkesskolor brukar typiskt sett inleda 

sitt arbetsliv. Efter universitetet eller en yrkeshögskola brukar individen oftast inleda sin 

arbetskarriär. Det femte området ser på de ekonomiska stöd och resurser idrottaren har fått 

genom bidrag, sponsorer och andra inkomstkällor. I barndomen är viktigaste inkomstkällan 

föräldrarna medan i ungdomen kan idrottsföreningen, idrottsförbundet och idrottsakademier stå 

för en del ekonomiskt stöd för den idrottande eleven. I vuxendomen står oftast Finlands 

olympiska kommitté och sponsorer för en stor del av det ekonomiska stödet för idrottaren och 

efter att idrottskarriären tagit slut är det arbetsgivaren som står för det ekonomiska stödet. 

Utöver arbetsgivaren kan även en före detta idrottare få stödpenning som ekonomiskt stöd. 

(Ryba m.fl., 2016).  
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Figur 1 

Finländsk version av en elitidrottares karriärsmodell (Ryba m.fl., 2016). 

 

Ett liknande försök att förklara idrottarens faser har även Huippu-urheilun 

muutosryhmä gjort. Huippu-urheilun muutosryhmä (hädanefter HuMu) var en kommission som 

grundades år 2010 av Finlands olympiska kommitté, vars uppgift var att förnya det finländska 

idrottslivet. HuMu:s huvudsakliga tema var idrottarens väg. I HuMu:s slutliga rapport (2012) 

skriver de om de tre faserna för en idrottare. Dessa faser är: barndomsfasen (under 13-åringar), 

valfasen (13–19 åringar) och toppfasen (över 19-åringar) (HuMu, 2012). Eftersom jag i denna 

avhandling kommer att behandla elever i årskurs nio kommer min fokus att ligga på valfasen. 

 Dubbelkarriären inleds oftast i högstadiet och slutar ofta vid avslutad 

idrottskarriär. I högstadieåldern är det viktigt att de idrottande eleverna på ett bra sätt kan 

kombinera idrott, skola och fritid i sin vardag. (Ryba m.fl., 2016). Med valfasen syftar HuMu 

(2012) på att den idrottande eleven allt mer börjar välja att satsa på en idrottskarriär. Viktigt för 

idrottaren i denna fas är att vara motiverad och att ha en god träningsmängd och –kvalitet. 

Utöver detta behöver idrottaren även ha en stödande miljö i sin omgivning. Idrottarens egna 

vilja och intresse för idrott motiverar idrottaren att utvecklas och tävla. Viktigt i denna fas är 

även att den unga idrottaren har en kvalificerad tränare, goda träningskamrater, familjens stöd 
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och bra träningsmöjligheter. I denna fas har idrottaren bra möjligheter till en flexibel 

idrottsutövning och skolgång med hjälp av de olika möjligheterna för en dubbelkarriär i 

Finland. (HuMu, 2012). Dubbelkarriären i Finland förverkligas ofta med hjälp av 

idrottsakademier. Idrottande eleverna ansöker om en plats vid ett idrottsakademiprogram och 

om de blir valda har de idrottande eleverna bättre möjligheter att träna under skoltid. Detta 

förutsätter att den idrottande eleven fyller de krav som idrottsakademierna har i både skolan 

och idrotten. (Ryba m.fl., 2016). Valfasen är en tuff period i den unga idrottarens liv eftersom 

hen går igenom fysisk tillväxt samt utveckling som är typiskt för denna fas i livet (Mononen, 

2014). I denna fas är det viktigt att se till att den unga idrottaren får stöd i både skola och idrott 

samt att se till att idrottaren fortfarande njuter av att träna. I denna fas väljer ofta idrottaren om 

hen vill börja satsa på topp-idrott och därför är det viktigt att den unga idrottaren ges flexibilitet 

för att klara av att samtidigt satsa på både skola och idrott (HuMu, 2012; Mononen, 2014). 

 

3.2 Profiler i dubbelkarriären 
Inom en dubbelkarriär har forskare kommit fram till att det generellt sätt finns tre olika profiler. 

Dessa profiler är: idrottsprofil, skolprofil och en profil som kombinerar de två andra profilerna 

som jag har valt att kalla för kombinerad profil. (Koivusalo m.fl., 2018). Eftersom endast få når 

den absoluta toppen i idrotten och därmed kan stöda sig ekonomiskt på idrotten, är det viktigt 

för en senare utveckling att idrottaren utvecklar sin personliga identitet och prövar på olika 

roller och identiteter (Koivusalo m.fl., 2018). 

 

3.2.1 Idrottsprofil 

Med en idrottsprofil definierar den idrottande eleven sig mer som än idrottare än en elev. Den 

idrottande eleven väljer själv att satsa mer på idrotten än på skolan och definierar sig därmed 

som en idrottare. Det är oftast pojkar och män som identifierar sig som idrottare istället för elev. 

(Koivusalo m.fl., 2018). I en idrottsprofil gör individen ofta beslut som baseras på att 

upprätthålla ett engagemang för sin idrottsroll. Eleven kan till exempel välja en skola för att 

kunna fortsätta träna med sin förening. Typiskt för en idrottsprofil är att den idrottande eleven 

inte upplever sig som akademisk utan ser sig själv som en idrottare. De som identifierar sig 

med hjälp av en idrottsprofil är ofta de som upplever en dubbelkarriär som utmanande och de 

är ofta utan socialt-, institutionellt stöd och saknar de individuella egenskaperna som är viktiga 

för hanteringen av en dubbelkarriär. (Cartigny m.fl., 2019). 
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Många idrottare som utövar en dubbelkarriär väljer att satsa mer på idrotten än på 

skolan. Speciellt inom idrottsgrenar där idrottaren kan få tillräckligt med ekonomiska inkomster 

för att stöda sin idrottskarriär väljer idrottaren ofta att satsa på idrotten. Detta kan ofta leda till 

att individen har svårt att binda sig till sin roll som elev. (Stambulova m.fl., 2015). Lavallee och 

Robinson (2007) skriver att då idrottande elever enbart valt att satsa på sin idrottsprofil och inte 

väljer att pröva på de andra profilerna är det ofta förknippat med de svårigheter som uppstår 

vid övergångsfasen från avslutad idrottskarriär till arbetslivet. Den idrottande eleven kan även 

få utmaningar med andra roller i livet i och med att hen ofta umgåtts med andra idrottare.  

Därmed kretsar det sociala livet mest kring idrotten och andra roller och profiler blir oprövade. 

Då en idrottande elev enbart identifierar sig som en idrottare och inte satsar på skolan kan det 

leda till depression och lägre självkänsla (Lavallee & Robinson, 2007). Enligt Koivusalo m.fl. 

(2018) väljer vissa idrottande elever att satsa på idrotten för att i ett senare skede kunna 

återuppta skolgången. Dessa elever har ofta medvetet gjort valet att satsa på idrotten istället för 

skolan.  

 

3.2.2 Skolprofil 

Då idrottsprofilen handlade om att individen identifierar sig som en idrottare, går skolprofilen 

ut på att individen upplever sig som elev eller studerande. I en skolprofil är den idrottande 

eleven ofta hängiven och ambitiös till studierna. Eleven lägger upp höga mål som hen vill nå. 

(Koivusalo m.fl., 2018). Skolprofilen börjar ofta med att den idrottande eleven klarar sig bra i 

skolan och får uppmärksamhet för sina framgångar (Cartigny m.fl., 2019). 

Vissa idrottande elever som utövar en dubbelkarriär anser att deras idrottande är 

mer en hobby och därför väljer att lägga mer tid på skolan. Denna individ anser oftast att hen 

kommer ha större nytta i livet av sin skolgång och att idrottandet enbart gynnar dem i stunden. 

Vissa idrottare anser att det är långsökt för dem med en idrottskarriär och därför väljer de att 

stärka sin skolprofil. (Stambulova m.fl., 2015). Många idrottande elever har enligt Cartigny 

m.fl. (2019) förstått att de inte kommer att nå upp till elitnivå i sin idrottskarriär och söker 

därmed en alternativ plan till livet efter idrotten. Ofta inser idrottande elever att de måste börja 

satsa mer på skolan ifall de underpresterar i skolan, inte blir valda till det bästa laget, är med 

om en skada, har svårt ekonomiskt eller att de upplever att de inte blir tillräckligt stimulerade 

mentalt. Blir det problem i dubbelkarriären väljer ofta individer som identifierar sig i 
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skolprofilen att hellre lägga ner sin tid på skolan än i idrotten. (Cartigny m.fl., 2019; Li & Sum, 

2017). 

 

3.3.3 Kombinerad profil 

I en kombinerad profil identifierar sig idrottande eleven både som idrottare och elev. Denna typ 

av profil har jag valt att kalla för kombinerad profil. Flickor och kvinnor identifierar sig oftare 

som en kombinerad profil än vad pojkar och män gör (Koivusalo m.fl., 2018). Enligt Snyder 

och Spreitzer (1992) har flickor och kvinnor ofta bättre framgång med en kombinerad profil än 

vad pojkar och män har. Detta kan bero på att flickors egna identitet ofta utvecklas snabbare än 

vad pojkarnas gör (Koivusalo m.fl., 2018). Idrottande elever har ibland svårt att identifiera sig 

som en kombinerad profil speciellt ifall hen identifierar sig mer som en idrottare (Koivusalo 

m.fl., 2018; Sturm m.fl., 2011). Det är viktigt att försöka kombinera både idrotts- och 

skolprofilen eftersom det hjälper den idrottande eleven att få tankarna bort från antingen idrott 

eller skola och därmed hämtar balans i det vardagliga livet (Lavallee & Robinson, 2007). 

Forskning visar att en kombinerad profil kan ha positiv inverkan på den idrottande elevens 

dubbelkarriär och livskvalitet (Koivusalo m.fl., 2018). De som identifierar sig som en 

kombinerad profil anser att de ibland måste prioritera den ena rollen före den andra men att de 

alltid lyckas med att återvända till en balanserad fokus på båda karriärerna. De idrottande elever 

som identifierar sig som en kombinerad profil lyckas ofta bättre i övergångsfasen från idrottare 

till arbetslivet. (Cartigny m.fl., 2019). 

 Endast ett fåtal idrottare blir internationellt framgångsrika och alla kan inte 

ekonomiskt förlita sig på idrotten. Därför skulle det vara viktigt för idrottare att försöka 

identifiera sig som både idrottare och elev. Moazami-Goodarzi m.fl. (2020) använder sig av 

begreppet multidimensionell identitet. Med en multidimensionell identitet mende Moazami-

Goodarzi m.fl. (2020) att en människa har flera identiteter, vilket i detta fall är idrottare och 

elev. En kombinerad profil eller en multidimensionell identitet anses vara hälsosam. En stark 

identitet kan ha negativa effekter för den idrottande eleven. Enligt forskning kan en idrottande 

elev nå bättre framgång då hen samtidigt kombinerar idrott och skola (Moazami-Goodarzi m.fl., 

2020). För att på bästa möjliga sätt kunna hantera en kombinerad profil är det viktigt att den 

idrottande eleven är engagerad i en del förvaltningsstrategier för att underlätta utmaningen som 

kommer med att kombinera de båda rollerna. Den idrottande eleven bör välja en skol- och 

idrottsmiljö som är flexibel för de krav som en dubbelkarriär ställer. Det är också viktigt att den 
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idrottande eleven utvecklar goda kommunikationsförmågor och sociala färdigheter, söker råd 

och hjälp av ett förstående stödnätverk och utvecklar effektiva dubbelkarriärsfärdigheter. 

(Cartigny m.fl., 2019). 

 

3.4 Omgivningen kring den idrottande eleven 
För att en ung människa ska bli en samhällsduglig och självständig vuxen har föräldrar och 

uppfostrarna ett stort ansvar. En ung människa behöver vägledning, en trygg miljö och hem för 

att lära sig att ta ansvar över sig själv och sina konsekvenser. Föräldrarna har huvudsakliga 

ansvaret för uppfostran, men andra viktiga aktörer är bland annat den unga människans vänner, 

släkt, skolan, idrottsföreningen, lärare och andra unga människors föräldrar (Huttunen, 2015). 

 

3.4.1 Familj och vänner 

I lågstadie- och högstadieåldern är familjen och speciellt stödet som familjen erbjuder det 

viktigaste, följt av kompisar och lärare. (Ryba m.fl., 2016). Föräldrar och lärare har en viktig 

roll i att fostra den idrottande eleven till en självständig vuxen som kan anpassa sig enligt 

samhällets normer. Den idrottande eleven behöver en stödande och trygg miljö så att hen kan 

lära sig ta ansvar för sina handlingar. I och med att den idrottande eleven allt som oftast bor 

hemma ännu i högstadieåldern är familjens stöd klart det viktigaste och om detta stöd inte är 

tillräckligt kan det leda till problem med dubbelkarriären. (Ryba m.fl., 2016; O’Neill m.fl., 

2013). Speciellt i början av dubbelkarriären är familjens stöd extra viktigt. Föräldrarnas och 

familjens stöd är betydande vid initieringen av dubbelkarriären känslomässigt men även 

ekonomiskt. (Li & Sum, 2017).  

Piispanen (2008) har skrivit att det är viktigt att föräldrarna är engagerade i sitt 

barns skolgång. Piispanen (2008) påpekar att det är önskvärt att föräldrarna har en stor roll med 

att stöda barnets tillväxt och lärande. Om föräldrarna är engagerade i barnets skolgång kan det 

sporra barnets utveckling och ytterligare motivera barnet att prestera bra i skolan. Föräldrarna 

kan hjälpa och stöda barnet och hens skolgång genom att läsa för barnet, se till att barnet har 

en plats att göra sina skoluppgifter och genom att fråga hur barnets skoldag har varit (El Nokali 

m.fl., 2010). Så gott som alla finländska elever i högstadiet upplever att deras föräldrar är 

intresserade av deras skolgång. Eleverna upplever också att stödet som de får av sina föräldrar 

är viktigt för deras skolgång (Välijärvi, 2017). Föräldrarnas stöd i idrotten kan också upplevas 

som stressigt av idrottande barn och unga.  Ungefär var sjätte barn och ungdom anser att det 
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orsakar dem stress då föräldrarna är med under idrottsprestationerna (Augustsson, 2007). 

Studier visar dock också att föräldrarnas närvaro och stöd kan bidra till att idrottande barnet 

känner sig mer självsäker och att prestationsångesten minskar i samband med 

idrottsprestationer (Ommundsen m.fl., 2006). Största delen av idrottande barn och unga anser 

att det är viktigt att föräldrarna är närvarande under deras idrottsprestationer eftersom det ofta 

bidrar till en känsla av trygghet och positiva upplevelser (Augustsson, 2007).  

Enligt Aaresola och Konttinen (2012) kan föräldraengagemang inom idrotten 

delas in i tre delar. Dessa delar är praktiskt, emotionell och ekonomiskt engagemang. Praktiskt 

engagemang betyder att föräldrarna kör och hämtar barnet till och från olika idrottstillfällen, 

själv deltar som åskådare, ser till att barnet äter näringsrikt och mångsidigt och att föräldrarna 

deltar i föreningens verksamhet. Emotionellt kan föräldrarna stöda barnet genom att lyssna på 

barnet då hen pratar om sin idrottsgren samt vara intresserade av barnets idrottande. Föräldrarna 

bör även stöda eleven i fram- och motgångar som uppstår under idrottskarriären. Ekonomiskt 

kan föräldrarna stöda barnet genom att skaffa idrottsutrustning och kläder till barnet samt stå 

för de eventuella kostnaderna som uppstår då barnet ska på tränings- och tävlingsresor. 

(Aaresola & Konttionen, 2012). 

 Enligt Larsen m.fl. (2013) är idrottare ofta beroende av sin psykosociala miljö 

och den psykosociala miljön kan påverka möjligheterna för att en dubbelkarriär ska lyckas. En 

psykosocial miljö definieras som samspelet mellan psykiska och sociala faktorer (Theorell, 

2003). Ifall den psykosociala miljön rubbas kan det hända att det blir problem i idrottande 

elevens dubbelkarriär. Problem som kan leda till att den psykosociala miljön rubbas är ifall 

idrottaren byter tränare eller förening eller har problem i familjen eller med vänner. Stödet som 

idrottande elever får av sin omgivning har en stor påverkan på hur väl dubbelkarriären lyckas. 

(Ryba m.fl., 2016). Studerande idrottares prestationer i både skolan och idrottsplanen påverkas 

starkt av den kunskap, ekonomiska, logistiska och emotionella stöd som fås av läroanstalten, 

tränarna och föräldrarna. Utan kunskap, ekonomiska, logistiska och emotionellt stöd skulle inte 

en dubbelkarriär vara möjlig (Larsen m.fl., 2013). 

Keegan m.fl. (2014) har i sin studie visat att en motiverande och stödande 

omgivning ofta ökar motivationen hos den unga idrottande eleven samt ökar på mängden glädje 

som idrott för med sig. Forskning visar också att stödet som den idrottande eleven får från sin 

närkrets (tränare, föräldrar, syskon och vänner) ofta höjer på motivationen i både idrott och 

skola. Omgivningens stöd kan vara en viktig avgörande del då idrottande eleven ska välja att 
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fortsätta eller avsluta sin idrottsliga karriär (Keegan m.fl., 2014). Stödet som den idrottande 

eleven får bör komma från olika håll. Föräldrarna, vännerna, idrottsföreningen, tränarna, skolan 

och lärarna bör alla stöda den idrottande eleven för att omständigheterna ska vara så bra som 

möjligt för en lyckad dubbelkarriär (Yrjölä, 2011). Lagkamrater och vänner har en viktig roll i 

träningen och det vardagliga livet för idrottande elever. Lagkamrater och vänner kan hjälpa 

med att hantera pressen och ensamheten som idrottande elever ibland kan uppleva (Li & Sum, 

2017). 

 

3.4.2 Skolan 

Att kombinera idrott och skola och därmed skapa en karriär är under kontinuerlig utveckling. 

Unga idrottare uppmuntras studera vid sidan om idrotten så att hen har fler möjligheter efter att 

idrottskarriären tar slut. En dubbelkarriär är inte lätt och det kräver mycket arbete, planering 

och flexibilitet för att kunna kombinera idrott och skola. En dubbelkarriär innebär ett samspel 

mellan idrottaren, dennes anhöriga samt läroanstalterna (Ryba m.fl., 2016). 

I Finland har det diskuterats aktivt om att högskolestudierna känns för långa. 

Högskolornas reformerade finansmodeller prioriterar studerande som blir utexaminerade inom 

en bestämd tidsram och att studerande bör följa ett visst schema för att få tillräckligt med 

studiepoäng (Lämsä m.fl. 2014). Lämsä m.fl. (2014) skriver att det i Finland blivit svårare att 

bli beviljad studiestöd för studierna, vilket påverkar den ekonomiska tryggheten för idrottande 

studerande. En viktig del av skolans stöd är att erbjuda goda möjligheter gällande 

karriärkonsultation (Yrjölä, 2011). Det är viktigt för eleverna att kunna diskutera sina val och 

alternativ med någon person i skolan. En av skolans viktigaste uppgifter i årskurs 7–9 är att 

handleda och stöda eleven. Skolan bör se till att eleven enligt bästa förmåga genomför sin 

grundläggande utbildning samt stöda och motivera eleven till vidare utbildning. 

(Grundläggande läroplanen, 2014).  

Studier visar att för det mesta är idrottande gymnasiestuderande nöjda med sin 

dubbelkarriär och verksamheten i idrottsakademierna (Pahkala, 2011; Turpeinen, 2012). Enligt 

idrottande studerandena i Kouvola och Joensuu är idrottsakademitränarnas nivå bra och att 

idrott inte stör studierna. Elever i Pahkalas (2011) och Turpeinens (2012) avhandlingar anser 

sig klara av att hålla samma takt som andra gymnasieelever även om de satsar på idrott vid 

sidan om skolan. De idrottare som gjort en dubbelkarriär upplever att det har varit värdefullt att 

ha en annan karriär vid sidan om idrottandet. Istället för att enbart tänka på idrott får idrottarna 

något annat att tänka på vilket ofta är bra för både idrottskarriären och skolgången. En 
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dubbelkarriär kan ha en positiv inverkan på idrottarens upplevda stress samt positiv effekt på 

självdisciplin hos idrottaren (Stambulova m.fl., 2015). Idrottande elever upplever att de lärt sig 

färdigheter i idrotten som de sedan kan ha nytta av i skolan. Idrottande elever upplever t.ex. att 

de lärt sig disciplin genom att idrotta vilket de har nytta av även i skolan. (Yrjölä, 2011). 

Idrottarna som gjort en dubbelkarriär har också oftast lättare att bli sysselsatta efter att 

idrottskarriären tagit slut (Stambulova m.fl., 2015). 

Idrottande elever upplever att det är lättare att utöva en dubbelkarriär i andra 

stadiet än vad det är vid en högskola. I andra stadiet har eleverna mer tid att lägga ner på idrotten 

i jämförelse med de mer krävande studierna i en högskola. De idrottande elever som gör sin 

dubbelkarriär i andra stadiet erbjuds också möjligheten att avlägga sin andra stadiets utbildning 

på fyra år istället för tre. Detta för att ha bättre möjligheter att samtidigt satsa på både idrott och 

skola. (Ryba m.fl., 2016). 

 

3.4.3 Idrott och föreningar 

Även om idrottande elever skulle ha tillräckligt goda färdigheter och kunskaper om hur hen på 

bästa möjliga sätt kan kombinera idrott och skola, är även idrottsmiljön en viktig del av 

dubbelkarriären. Tränarens kvalitet, kulturen, samarbetsförmågan och arbetsfördelningen inom 

föreningen är väsentliga för att dubbelkarriären ska lyckas. Det är dessutom viktigt att 

föreningen och tränarna ser skolan som en positiv sak och utan föreningens och tränarnas stöd 

kan det uppstå problem i dubbelkarriären. (Ryba m.fl., 2016). Korhonens m.fl. (2020) studie 

visar att det i den finländska dubbelkarriärsmodellen finns en obalans mellan idrott och skola. 

Lärare och tränare är överbelastade med arbetsuppgifter och idrottande elever upplevde 

utmaningar med att balansera sin vardag. Kulturen där idrotten kommer först orsakade det att 

idrottande elever var villiga att vara borta från lektioner på grund av idrotten och det blev upp 

till skolan att vara flexibla med den idrottande elevens skolgång. På grund av en bristande 

kommunikation mellan skolan och idrottens olika parter blev den idrottande eleven ofta utan 

ett välfungerande stöd för sin dubbelkarriär. Idrottande elevers liv gick ut på att träna, äta, göra 

läxor och gå i skolan vilket inte stöder en holistisk tillväxtvision så som att skapa sin egna 

identitet och att reflektera över sina framtidsplaner.  

 Tränaren och idrottsföreningen har en viktig roll i en lyckad dubbelkarriär. 

Tränaren och idrottsföreningen bör ha kunskap om hur de på bästa möjliga sätt ska kunna stöda 

den idrottande eleven. Idrottsparterna bör vara medvetna om de krav som ställs på idrottande 

elever som utövar en dubbelkarriär och klara av att anpassa sitt stöd enligt vad personen i fråga 
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behöver. Tränarens viktiga uppgift blir även att hjälpa till med olika problem som kan uppstå 

och enligt bästa förmåga att komma fram till lösningar på dessa problem. Idrottsparterna bör 

alltid sträva till att påpeka hur viktigt det är för idrottande elever att gå i skolan och påminna 

dem om livet efter idrottskarriären (Knight m.fl., 2018). Tränarens roll är viktig för att stöda 

och utveckla de idrottsliga färdigheterna men utöver detta stöder även tränaren olika 

livskunskaper som kommunikation, tids- och stresshantering. (EU-expert group, 2012). 

 

3.5 Erfarenheter av att kombinera idrott och skola 
Studier visar att tidshantering ofta skapar problem för idrottande elever (Yrjölä, 2011). 

Tidshantering är enligt Christensen och Sørensen (2009) en av de största orsakerna till att 

idrottande elever slutar med idrott eller avbryter studierna. En bristfällig tidshantering kan vara 

att den idrottande eleven inte hinner öva tillräckligt inför ett prov, eller att kraven i skolan blir 

för höga och den idrottande eleven därmed väljer att satsa mer på idrotten. Enligt Yrjöläs 

undersökning (2011) skulle 40 % av idrottande elever avbryta studierna ifall de inte når de krav 

som skolan ställer. Eleverna önskar mer flexibilitet då det gäller skolans schemaläggning för 

att bättre kunna fokusera på både skola och idrott samt för att kunna ha en bättre tidshantering. 

Eleverna skulle också vara i behov av mer personlig studiehandledning och konsultering redan 

under studietiden (Yrjölä, 2011). Unga lovande idrottare som studerar på andra stadiet eller på 

högskolenivå anser att det ibland är svårt att prestera bra i både skolan och på idrottsplanen 

(Christensen & Sørensen, 2009; Stambulova m.fl. 2015).  

Internationell forskning visar att flesta elitidrottare anser att skolan är viktig, men 

att idrottarna vid behov prioriterar idrottskarriären före skolan (Cosh & Tully, 2014; Ryba m.fl. 

2016). Enligt Ryba m.fl. (2016) nås goda studie- och idrottsprestationer ofta med den bekostnad 

att det ena delområdet lider. Detta beror på att vissa idrottande elever väljer ”lättare” ämnen i 

skolan för att klara av de krav som ställs på dem. Cosh och Tully (2014) påpekar att vissa 

studerande idrottare i tredje stadiets utbildning nöjer sig med att få godkänt i skolan istället för 

att sträva efter goda vitsord. Då eleven får lägre vitsord, blir det även svårare för honom eller 

henne att bli antagen till fortsatta studier. Detta påverkar även fortsatta karriärmöjligheter (Cosh 

& Tully, 2014; Ryba m.fl., 2016.) Enligt Snyder och Spreitzer (1992) är det viktigt för den 

idrottande elevens utveckling och välmående att kunna satsa på både rollen som idrottare och 

elev och därför är det viktigt att den idrottande eleven får stöd med att utveckla båda rollerna. 

Studier visar att då pressen på att lyckas i både skola och idrott blir för hög, kan det i värsta fall 
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leda till ångest, rastlöshet, stress och utbrändhet (Ryba m.fl., 2016). Detta kan i värsta fall leda 

till att den idrottande eleven börjar vansköta sina studier eller att idrottskarriären tar slut 

(Stambulova m.fl., 2009).  

Trötthet är något som många idrottande elever upplever som utmanande. I och 

med att den idrottande eleven blir tvungen att stiga upp tidigt för att ta sig till morgonträningen 

eller till skolan för att sedan komma sent hem på kvällen på grund av träning, upplever många 

idrottande elever att de är trötta i vardagen. (Nieminen m.fl., 2019). Ifall idrottande eleven 

känner sig trött och utmattad finns det en ökad risk för att hen avslutar sin idrottskarriär före 

hen nått sin maximala nivå (Baron-Thiene & Alfermann, 2015).  

Idrottare som utövar en dubbelkarriär är ofta medvetna om att det finns en risk att 

idrotten inte tryggar deras ekonomiska situation. Dessa idrottare har också ofta motivation att 

utbilda sig vid sidan om idrotten (Baron-Thiene & Alfermann, 2015). Om den idrottande eleven 

kommer från en familj med låg socioekonomisk status kan det leda till ekonomiska svårigheter. 

Idrotten har ofta olika avgifter som ofta idrottande elevens föräldrar står för och om inte de har 

råd att stå för dessa avgifter innebär det att den idrottande eleven inte kan delta i idrotten. Sådana 

avgifter kan vara deltagaravgifter, träningsavgifter, medlemsavgifter eller övrig 

idrottsutrustning för den idrottande eleven. Föräldrar kan i värsta fall vara tvungna att jobba 

mer för att kunna stöda barnets idrottande vilket sedan leder till att föräldrarna inte kan stöda 

sitt barn på bästa tänkbara sätt. Föräldrarna har inte möjlighet att hjälpa med läxor, att laga mat, 

hämta och föra barnet till träningar eller matcher. Ekonomiska svårigheter kan med andra ord 

leda till ett bristfälligt stöd av vårdnadshavare vilket försvårar dubbelkarriären. (O’Neill m.fl., 

2013). 

En fördel som en dubbelkarriär för med sig för idrottaren är att hen vid sidan om 

sitt idrottande förbereder sig för övergången från idrottslivet till arbetslivet. För många idrottare 

kan det komma som en chock då idrottskarriären tar slut och idrottaren inte har några 

framtidsplaner. Detta kan leda till en känsla av tomhet och i värsta fall leda till depression. 

Känslan av tomhet och depression kommer från att idrottaren efter sin avslutade karriär inte har 

någon idrott eller arbete att gå till ifall hen inte utbildat sig under karriären. Enligt studier har 

idrottare som gjort en dubbelkarriär ofta lättare med övergångsfasen från idrott till arbetslivet 

än idrottare som endast satsat på idrott. Idrottaren som utbildat sig vid sidan om idrottandet har 

det ofta lättare i och med att hen har något att falla tillbaka på efter den avslutade 

idrottskarriären. (Ryba m.fl., 2017; Stambulova m.fl., 2009). Med hjälp av en dubbelkarriär har 
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idrottande elever ofta en bättre karriärplan och kortare anpassningsperiod mellan de olika 

faserna som hen går igenom. Individer som utövat en dubbelkarriär har ofta bättre 

förutsättningar till att vara mer socialt begåvade och de har större sannolikhet att bli sysselsatta 

och möjlighet till ett bättre betalt arbete efter idrottskarriären. I samband med en dubbelkarriär 

har idrottande elever möjlighet att utveckla andra egenskaper utöver de idrottsliga 

egenskaperna. Idrottande elever har haft möjlighet att socialisera med andra idrottare vilket kan 

vara bra för att diskutera gemensamma saker och problem. (EU Expert group, 2012; 

Stambulova m.fl., 2015). 

Idrottande elever som gjort en dubbelkarriär upplever att det varit givande och 

viktigt för dem att ha en karriär vid sidan om idrottskarriären. Idrottande elever upplever att en 

dubbelkarriär minskat på deras stress och att en dubbelkarriär haft positiv inverkan på deras 

disciplin. En dubbelkarriär har flera positiva fördelar för den idrottande eleven. En fördel är 

relaterat till hälsan. Idrottande elever som utövar en dubbelkarriär har ofta ett mer balanserat 

liv, de upplever mindre stress och de har ett ökat välbefinnande. Utvecklingsrelaterade fördelar 

är bland annat bättre möjligheter att utveckla färdigheter som går att tillämpa i idrotten, skolan 

och i övriga aspekter i livet. Idrottande elever som utövar en dubbelkarriär har också lättare att 

utveckla sin identitet och dubbelkarriären kan ha en positiv inverkan på idrottarens 

självreglerande förmåga. Sociala förmåner som dubbelkarriären för med sig är bland annat ett 

utvidgat socialt nätverk och ett bättre stödnätverk. (EU Expert group, 2012; Stambulova m.fl., 

2015). 

 

3.6 Sammanfattning 
En idrottare går igenom olika faser under sin idrottskarriär. Idrottaren flyttar från junioridrott 

till senioridrott och samtidigt balanserar hen med de ålderstypiska förändringarna som sker i 

kroppen. I slutet av karriären får idrottaren gå igenom den sista fasen som idrottare, nämligen 

att gå från en idrottskarriär till arbetslivet. Att samtidigt satsa på idrott och skola är krävande 

men inte omöjligt. En dubbelkarriär kräver mycket arbete, planering och flexibilitet av både 

idrottande eleven och dennes omgivning. Med hjälp av en dubbelkarriär förbereder sig 

idrottaren på livet efter idrottskarriären. Detta görs genom att den idrottande eleven skaffar sig 

en utbildning så att hen har något att sysselsätta sig med efter idrottskarriären. För många 

idrottare kan det komma som en chock då idrottskarriären tar slut och det kan leda till en känsla 
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av tomhet. Denna tomhetskänslan kan i värsta fall leda till ångest och depression i och med att 

idrottaren inte vet vad hen ska göra efter idrottskarriären.  

 I samband med en dubbelkarriär finns det olika profiler som en idrottande elev 

kan identifiera sig som. Dessa profiler är idrottsprofil, skolprofil och kombinerad profil. Varje 

profil har sina fördelar och utmaningar men i det långa loppet är det bra för idrottande elever 

att ha olika profiler och att jobba på att hitta sin egna identitet. Endast ett fåtal idrottare lyckas 

bli internationellt framgångsrika och därför är det viktigt att idrottare utbildar sig vid sidan om 

idrotten. Det är viktigt att idrottande elever försöker skaffa sig en multidimensionell identitet 

vilket innebär att de kan ha fler än endast en identitet. Forskning visar att de idrottande elever 

som har en dubbelkarriär ofta lyckas bättre då de har en multidimensionell identitet. 

 Idrottarna anser oftast att skolan är viktig men att det samtidigt är tungt och 

tidskrävande att kombinera idrott och skola. Speciellt i högstadieåldern kan det bli tungt i och 

med att träningsmängden ökar och skolan kräver allt mer tid. Samtidigt sker det åldertypisk 

fysisk förändring med den idrottande eleven vilket ytterligare gör högstadieåldern krävande. 

Det är viktigt att idrottande eleven får stöd av familj, vänner, skolan och tränarna för att orka 

prestera bra i både skolan och idrotten. Tidshantering är ett stort problem för idrottande elever 

och en bristfällig tidshantering är en av de största orsakerna till att en dubbelkarriär inte lyckas. 

Många idrottande elever anser ändå att det är bra med en dubbelkarriär i och med att de då kan 

fokusera på något annat än idrotten. Idrottande eleverna kan för en stund glömma idrotten och 

istället rikta sina tankar till skolan. Utöver detta anser många idrottande elever att de lärt sig 

färdigheter i idrotten som de kan ha nytta av i skolan. 
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4. Metod 
I detta kapitel beskrives syftet och forskningsfrågorna för denna undersökning. Jag kommer 

även att presentera valet av forskningsansats och förklara vad en narrativ forskning är. 

Utöver detta beskrivs även intervju som datainsamlingsmetod samt hur undersökningen är 

gjord och vilka som var respondenter. Undersökningens tillförlitlighet, trovärdighet och 

etiska aspekter analyseras i detta kapitel. 

 

4.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna avhandling är att undersöka idrottselevers upplevelser och erfarenheter av 

”Idrottshögstadieförsöket” och deras dubbelkarriär under årskurserna åtta och nio. Utifrån 

syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 

1. Hur går det i skolan för de idrottande eleverna? 

2. Hur beskriver idrottande eleverna sitt idrottande? 

3. Hur upplever eleverna sin dubbelkarriär? 

4. Hurdant är de idrottande elevernas sociala nätverk? 

Syftet för denna undersökning har formulerats med tanke på att det fyller en lucka i 

kunskapsfältet gällande elevers satsning på både idrott och skola i årskurserna 7–9. Syftet och 

forskningsfrågorna har formulerats också i dialog med ett forskningsprojekt som är en del av 

”Idrottshögstadieförsöket”. Genom forskningsfrågorna förväntas studien kunna bidra med 

förståelse för hur idrottselever upplever sin dubbelkarriär. 

 

4.2 Val av forskningsansats 
De två vanligaste forskningsmetoderna är kvalitativ och kvantitativ forskning. I en kvantitativ 

forskning vill forskaren förstå fenomenet på bredden medan i en kvalitativ forskning går 

forskaren djupare in i processen (Holme & Solvang, 1997). Beroende på vad forskaren vill ta 

reda på i sin forskning varierar forskningsansatsen. Det finns skillnader mellan en kvalitativ 

och kvantitativ forskning. Den största skillnaden är hur forskaren samlar in och presenterar 

informationen för undersökningen (Olsson & Sörensen, 2011).  
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I en kvantitativ forskning använder forskaren ofta sifferdata för att tolka samt 

beskriva verkligheten. En sådan sifferdata beskrivs och analyseras enligt Fejes och Thornberg 

(2015) med hjälp av statistiska metoder. En sifferdata kan vara hur en eller fler elevgrupper får 

poäng i diverse kunskapstester eller hur eleverna uppfattar sina egna förmågor i enkäter eller 

frågeformulär. Med hjälp av en kvantitativ forskning vill forskaren förklara något i ett fenomen. 

(Fejes & Thornberg, 2015). Olsson och Sörensen (2011) menar att i jämförelse med kvalitativ 

forskning använder kvantitativ forskning ett mer strukturerat tillnärmelseperspektiv. I en 

kvantitativ undersökning är det vanligt att forskarna använder sig av fler respondenter än i 

kvalitativ undersökning, detta för att generalisera resultaten som dyker upp i undersökningen. 

Frågorna är ofta gjorda på förhand och kan inte ändras eller fördjupas under kvantitativa 

undersökningar (Olsson & Sörensen, 2011). 

Med en kvalitativ forskning vill forskaren med hjälp av resultaten få en djupare 

förståelse över själva temat som undersöks.  En kvalitativ forskning fungerar bra för att gå in 

på djupet i en undersökning (Holme & Solvang, 1997).  Eliasson (2013) har beskrivit att 

metoden lämpar sig väl då det är viktigt att generalisera. Då forskaren vill förstå eller hitta ett 

mönster i undersökningen lämpar sig en kvalitativ forskning utmärkt eftersom den kvalitativa 

forskningen strävar efter att förklara ett fenomen (Olsson & Sörensen, 2011; Trost, 2010). 

Syftet med en kvalitativ forskning är ofta att förstå avsikter, fenomen, uppfattningar och 

upplevelser som respondenterna i undersökningen har (Tidström, 2012). I en kvalitativ 

forskning är det vanligt att forskaren aktivt deltar och håller ett subjektivt förhållningssätt till 

respondenterna i processen (Olsson & Sörensen, 2011). I denna avhandling kommer jag att 

använda mig av ordet idrottselever istället för respondenter. 

 

4.3 Narrativ som forskningsansats 
Denna avhandling använder sig av fyra berättelser som sedan analyserats med hjälp av en 

narrativ metod. Dessa fyra berättelser är material som producerats inom ett forskningsprojekt 

som jag får ta del av. Materialet är ett färdigt transkriberat material som jag sedan skapat 

berättelser om. För denna avhandling har fyra elever i årskurs åtta och nio intervjuats gällande 

deras tankar och upplevelser om ”Idrottshögstadieförsöket”. Den narrativa forskningen eller 

berättelseforskning har fått sin grund i mitten av 1980-talet. En narrativ forskning kan se ut på 

många olika sätt. Narrativa metoden kan ha fokus på själva berättandet, berättelsens strukturer 

eller lingvistik. (Johansson, 2007). 



	

	

31	

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att ett narrativ är en historia och att narrativa 

analyser har fokus på meningen i texten och språkliga form. Narrativa analyser tar upp de 

temporala och sociala strukturerna samt konflikterna i intervjuer. I en narrativ forskningsmetod 

vill forskaren samla in material med hjälp av en intervju och strukturera kunskapen för att skriva 

en berättelse om intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Narrativ betyder en människas egna 

berättelse och en narrativ forskningsansats är en studie som använder sig av berättelser för att 

analysera narrativt material. Berättandet och berättelsen är det som ligger i fokus vid en narrativ 

forskning. (Trost, 2010). I denna avhandling kommer fyra respondenter få berätta sin berättelse 

i form av intervju och från dessa intervjusvar kommer jag att lyfta fram viktiga teman med hjälp 

av avhandlingens syfte och forskningsfrågor för att skapa mig en helhetsbild över deras 

upplevda verklighet. 

Narrativa forskningen styrs av ett intresse av att studera värden som kan kopplas 

till synen på den egna identitetsutvecklingen och synen på omvärlden i relation till denna i den 

andres berättelse. Detta intresse riktas mot den andres berättelse om sig själv och de erfarenheter 

och relationer som individen har med sin omvärld (Lang m.fl., 2012). I min resultatdel kommer 

jag att lyfta fram teman som är skapade ur intervjuerna i form av berättelser. Dessa teman kallar 

Lang m.fl. (2012) för tematiska trådar. Tematiska trådar beskrivs som teman som är tydligare 

än andra i berättelser. 

 

4.4 Intervju som datainsamlingsmetod 
I en kvalitativ metod vill forskaren ta reda på respondenternas tankar och upplevelser gällande 

olika fenomen. De två vanligaste metoderna inom kvalitativ forskning är observation och 

intervju. Vid observationer är forskaren ofta deltagande eller mindre deltagande vid 

observationstillfällen beroende på hur strukturerad forskaren vill att observationen ska vara. 

Intervjutillfället fungerar som ett vardagligt samtal där den som intervjuar har en dialog eller 

diskussion med respondenterna. Kunskap och information förmedlas genom samtal gällande 

ett bestämt ämne mellan den som genomför intervjun och respondenterna. Intervju som 

datainsamlingsmetod är bra då det gäller undersökningar som behandlar flera respondenters 

personliga åsikter och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuer och intervjutillfällen 

kan se ut och genomföras på olika sätt. Forskarna kan vara personligen i samma rum som 

respondenterna men forskarna kan också intervjua respondenterna via telefonsamtal, 

videosamtal eller via internet (Trost, 2010).  
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I samband med ett intervjutillfälle är det lättare att gå djupare in på detaljer och ställa 

följdfrågor i jämförelse med en enkätundersökning där följdfrågor inte är möjliga. Det är viktigt 

att den som intervjuar ser till att respondenterna känner sig bekväma i situationen. För att 

respondenterna ska känna sig bekväma bör forskarna välja en lämplig och lugn plats, forskarna 

bör vara förberedda för tillfället och göra en pilotundersökning för att testa frågorna som 

används vid intervjutillfället. Frågorna vid intervjun bör vara korta och enkla så att forskaren 

sedan kan ställa följdfrågor vid behov (Kvale, 1997). I detta forskningssammanhang har 

intervju använts som datainsamlingsmetod. 

Enligt Denscombe (2016) kan intervjuer se ut på tre olika sätt. Intervjuer kan vara 

ostrukturerade, semistrukturerade eller strukturerade. Intervjuer kan också vara mer eller 

mindre strukturerade beroende på hur forskaren väljer att strukturera intervjutillfället. Faktorer 

som påverkar på strukturen i intervju- eller observationstillfällen är frågeställningen, 

situationen, teorin och de undersökta variablerna (Eliasson, 2013). Det som också påverkar på 

strukturen av intervjun är hur mycket flexibilitet som tillåts under intervjutillfället. Ifall den 

som intervjuar använder sig av öppna frågor och aktivt lyssnar är det frågan om en 

semistrukturerad eller ostrukturerad intervju. Denscombe (2016) anser att en semistrukturerad 

intervju lämpar sig väl för en kvalitativ forskning. Vid ett semistrukturerat intervjutillfälle har 

forskaren en agenda och på förhand gjorda frågor som ska ställas. I en semistrukturerad intervju 

finns det möjlighet till flexibilitet. Flexibilitet kan gälla ordningen på frågorna som forskaren 

ställer och möjligheten till fortsatta frågor under intervjun vilket kan leda till att intervjusvaren 

till en viss del varierar (Denscombe, 2016). Kvale (1997) skriver att det för forskaren lönar sig 

att banda in intervjun. Då forskaren bandat in intervjun kan hen lättare transkribera samtalet 

och gå till ett visst ställe i intervjun för att lyssna på ett visst stycke på nytt. Med en inspelning 

av intervjun blir dokumentationen mer fullständig och forskaren har bättre möjligheter att hitta 

det viktiga som förmedlas i intervjun. I denna avhandling har intervjuerna spelats in och 

transkriberats. 

Jag har fått ta del av ett material som är insamlat för ett forskningsprojekt som är en 

del av ”Idrottshögstadieförsöket”. Materialet är en del av ett forskningsprojekt och därmed har 

jag inte själv utfört intervjuerna. Forskarna som gjort intervjuerna har under de första 

intervjuerna på årskurs åtta varit fysiskt på plats för att utföra intervjuerna. Vid det andra 

intervjutillfället på årskurs nio har de gjort intervjuerna på distans på grund av Covid-19 

pandemin. Intervjuerna är semistrukturerade vilket betyder att forskarna vid behov haft 

möjlighet att ställa följdfrågor men att de fortfarande följer ett manuskript av frågor. Med denna 
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avhandling vill jag ta reda på hur idrottselever upplever ””Idrottshögstadieförsöket” och deras 

dubbelkarriär. Eftersom jag vill ta reda på elevernas egna upplevelser och erfarenheter är 

kvalitativ forskning och närmare bestämt en intervju ett bra alternativ eftersom jag på detta sätt 

har möjlighet att ställa följdfrågor eller be idrottseleverna att förklara något ytterligare. 

 

4.5 Undersökningsgrupp och undersökningens genomförande 
Med denna avhandling vill jag ta reda på vad elever som deltar i ”Idrottshögstadieförsöket” 

anser om försöket och sin dubbelkarriär. Det var därför ett krav att respondenterna i denna 

avhandling har erfarenhet av att delta i ”Idrottshögstadieförsöket”. I min kandidatavhandling 

har jag gjort en liknande undersökning med en grupp elever som då gick på årskurs åtta, för att 

se vad de anser om sin dubbelkarriär. I denna avhandling kommer jag att jämföra 

idrottselevernas svar från årskurs åtta och nio för att ta reda på vad de anser om skolan och hur 

de upplever sin dubbelkarriär. 

Som tidigare nämndes, har jag fått ta del av ett material ur ett forskningsprojekt 

som gjorts av andra forskare. Utifrån materialet har jag fått fyra idrottselever, två pojkar och 

två flickor, som alla har besvarat samma frågor. Kriterierna som idrottseleverna skulle uppfylla 

för att vara med i denna avhandling var att de skulle delta i ”Idrottshögstadieförsöket”. 

Idrottseleverna är från olika skolor och utövar olika idrottsgrenar. Två av idrottseleverna utövar 

en individuell idrottsgren medan två utövar lagidrott. Enligt Trost (2010) är det viktigt att ha en 

variation bland respondenterna så att de bildar en heterogen grupp. Därför har jag valt att ha 

två flickor och två pojkar som respondenter och att både lagidrott och individuella idrottsgrenar 

är representerade. Gemensamt för idrottseleverna är att de alla tar del av 

”Idrottshögstadieförsöket”. Holme och Solvang (1997) skriver att då forskare väljer 

respondenter är det viktigt att se till att respondenterna väljs med tanke på syftet för 

avhandlingen.  

 Undersökningen genomfördes av forskare som redan före intervjuerna hade bett 

om lov av både skolorna och elevernas föräldrar att få spela in intervjuerna. Jag har fått ta del 

av intervjuerna i form av en färdig skriven transkribering. Idrottseleverna var medvetna om att 

intervjuerna spelades in och de visste att alla svar som förmedlades inte kan kopplas till dem 

eftersom idrottseleverna förblir anonyma. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

ordagrant efteråt. En intervju ska inledas med att tala om för respondenterna om vad 

intervjutillfället kommer att handla om. Respondenterna bör ha möjlighet att ställa frågor av 



	

	

34	

forskarna gällande intervjun och dess uppbyggnad (Kvale & Brinkmann, 2014). Forskarna som 

gjorde denna intervju hade inlett intervjutillfället med att förklara intervjuns syfte för 

idrottseleverna och om idrottseleverna hade frågor som de ville ställa före intervjun började 

hade de möjlighet att göra det. Forskarna bör aktivt lyssna och vara närvarande och intresserade 

av respondenternas svar för att själv kunna ställa följdfrågor på information som är relevant för 

undersökningen. Med hjälp av en god kontakt mellan forskarna och respondenterna blir 

förutsättningarna för en lyckad intervju bättre. Då intervjun är slut är det viktigt att 

respondenten har möjlighet att ställa frågor till forskarna. Ifall respondenterna till exempel 

upplever att de vill tillägga något till en fråga kan de göra det i slutet av intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Enligt det transkriberade materialet har forskarna aktivt lyssnat på vad 

idrottseleverna haft att säga. Forskarna har enligt det transkriberade materialet under intervjun 

ställt följdfrågor gällande de mest väsentliga teman som uppkommit under intervjun. I slutet av 

varje intervju hade även idrottseleverna möjlighet att ställa följdfrågor eller tillägga något vid 

behov.  

	

4.6 Bearbetning och analys av data 
Utifrån det inspelade materialet har jag sedan listat fram olika viktiga teman som jag lyfter fram 

i resultaten. Med hjälp av en narrativ metod har jag skapat olika narrativ (berättelser) där 

idrottseleverna berättar om sina erfarenheter och upplevelser om projektet 

”Idrottshögstadieförsöket”. Enligt Fejes och Thornberg (2015) är det viktigt då forskaren 

analyserar kvalitativa data att hen hittar mönster i svaren. Den kvalitativa datan bearbetas och 

presenteras sedan i samband med undersökningens resultat. Jag har använt mig av en narrativ 

metod för att analysera den transkriberade intervjun. Jag har läst det transkriberade materialet 

och på detta sätt fått en helhetsbild över materialet. Efter att jag skapat mig en helhetsbild över 

materialet har jag sedan börjat hitta teman och gemensamma faktorer i respondenternas svar. 

Genom hela processen har jag även använt mig av avhandlingens forskningsfrågor och syfte 

för att göra analysen så relevant som möjligt. Jag vill med avhandlingen ta reda på vad 

idrottseleverna anser om ”Idrottshögstadieförsöket” och sin dubbelkarriär under årskurserna 

åtta och nio. 

Enligt Denscombe (2016) bör forskare undvika att dra förhastade resultat på basen av 

en intervju. Forskaren borde istället försöka hitta teman som regelbundet förekommer i alla 

eller majoriteten av intervjuerna. För att undvika att enbart ta resultat av en intervju har jag 



	

	

35	

istället först läst igenom hela materialet för att skapa mig en helhetsbild över svaren i 

intervjuerna. Fejes & Thornberg (2015) skriver att då samma teman lyfts fram av flera 

respondenter ökar svarens tillförlitlighet. För denna avhandling har jag läst det transkriberade 

materialet och jämfört respondenternas svar sinsemellan. Efter att jag läst det transkriberade 

materialet har jag skapat gemensamma teman med hjälp av forskningsfrågorna för att hitta det 

gemensamma i intervjuerna. Eftersom flera av idrottseleverna lyfter fram liknande teman blir 

även tillförlitligheten i forskningen högre. Jag har sedan skapat narrativa berättelser för 

idrottselevernas intervjuer från årskurs åtta och nio. I avhandlingens resultatdiskussion har jag 

sedan jämfört idrottselevernas svar sinsemellan för att hitta gemensamma faktorer och sådant 

som sticker ut i svaren.  

 

4.7 Tillförlitlighet, trovärdighet och etik 
Det viktigaste i vetenskapliga arbeten är kvaliteten. För att en undersökning ska ha hög kvalitet 

bör arbetet ha god tillförlitlighet och trovärdighet. (Kvale, 1997). I den kvalitativa forskningen 

brukar forskare använda sig av begreppen trovärdighet och tillförlitlighet till skillnad från den 

kvantitativa forskningen där begreppen reliabilitet och validitet används (Fejes & Thornberg, 

2015). Kvale och Brinkmann (2014) skrev att en god etik anses vara en viktig aspekt i all 

vetenskaplig forskning.  

För att en kvalitativ undersökning ska vara tillförlitlig bör resultaten vara de 

samma även om undersökningen gjordes på nytt vid ett annat tillfälle och av andra forskare. I 

en kvalitativ forskning mäts konsistensen och tillförlitligheten i studiens resultat. (Kvale, 1997; 

Kvale & Brinkmann, 2014). För att undersökningen ska ha en hög tillförlitlighet krävs att 

studiens syfte och forskningsfrågor kan kopplas till studiens resultat. Då en undersökning kan 

göras om flera gånger med följden att resultaten är ungefär de samma som i andra forskningar 

är tillförlitligheten i undersökningen hög. Genom att analysera intervjuerna flera gånger samt 

hitta samband och mönster i intervjuerna stärks undersökningens tillförlitlighet ytterligare. 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har läst de transkriberade intervjuerna flera gånger och hittat 

samband och mönster i dem vilket ytterligare stärker tillförlitligheten i denna avhandling. 

För att få en trovärdig undersökning bör undersökningen mäta det som den ska 

mäta. Vid en kvalitativ undersökning vill forskaren ta reda på respondenternas tolkningar och 

uppfattningar gällande ett fenomen. Trovärdigheten i en kvalitativ undersökning kan ytterligare 

stärkas genom att samla in material på ett sakligt och relevant sätt samt genom att redogöra hur 
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forskarna ställt intervjufrågorna och de möjliga följdfrågor som kan uppstå (Trost, 2010). För 

att få en trovärdig undersökning bör undersökningssituationen vara så lik som möjligt för alla 

respondenter och respondenterna bör ha samma förutsättningar och möjligheter att svara på 

frågorna som forskarna ställer (Fejes & Thornberg, 2015). I en undersökning är det viktigt att 

forskaren tänker på att ha en god etik. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det fyra etiska 

riktlinjer som forskarna bör ta i beaktande när det gäller en kvalitativ undersökning. Dessa 

riktlinjer är: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. För att 

undersökningen ska gå etiskt rätt till bör forskaren vara medveten om dessa etiska riktlinjer. 

 Informerat samtycke innebär att respondenterna är medvetna om syftet med 

undersökningen, hur undersökningen är planerad att genomföras och vilka konsekvenser som 

eventuellt kan uppkomma. Respondenterna måste delta frivilligt och få veta att de när som helst 

får dra sig ur undersökningen. Respondenterna måste få information om anonymitet och 

konfidentialitet så att de är medvetna om vad dessa begrepp innebär. (Kvale & Brinkmann, 

2014). Eftersom respondenterna i denna avhandling är minderåriga har forskarna fått 

godkännande av både skolan och respondenternas föräldrar för att få intervjua de valda 

respondenterna. Respondenterna fick frivilligt delta i undersökningen och de kunde fritt välja 

om de vill fortsätta eller avsluta intervjun. Respondenterna fick all information om tillfället före 

intervjuerna påbörjades och respondenterna var informerade om konfidentialiteten i 

undersökningen. 

 Konfidentialitet i en undersökning betyder att information om respondenterna inte 

sprids vidare och om någon privatinformation behövs, kommer respondenterna att informeras 

om det före undersökningen börjar. För att trygga att ingen privatinformation sprids ut är det 

bra att göra respondenterna anonyma. Kvale & Brinkmann, 2014). Trost (2010) skriver att 

respondenterna alltid har rätt att se till att deras integritet och värdighet hålls och det innebär 

att forskaren har som skyldighet att se till att inte publicera resultat som kan orsaka att 

respondenternas konfidentialitet bryts. I denna avhandling har jag namngett respondenterna 

med fiktiva namn och jag kommer inte ge ut någon form av information som kan avslöja 

respondenternas identitet. 

 Då en kvalitativ studie ska genomföras måste forskarna analysera vilka 

konsekvenser detta kan få för alla som deltar i undersökningen. Syftet med en undersökning är 

att det ska leda till något positivt. Det kan dock förekomma situationer där respondenterna 

lämnar information som de sedan kan ångra att de givit. Det är viktigt att forskaren är medveten 
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om den professionella roll som hen har och att forskaren är medveten om hur mycket och djup 

information som behövs för att uppnå syftet med undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Enligt det jag vet har ingen av respondenterna blivit sårade eller tagit skada under eller efter 

intervjutillfället. Respondenterna deltog frivilligt i denna undersökning och de kunde när som 

helst avbryta intervjuinspelningen.  

 Forskarens roll vid en kvalitativ undersökning är stor. Forskaren har ett stort 

ansvar i att se till att undersökningen följer de etiska riktlinjerna. Forskaren bör se till att 

informationen som samlats in under undersökningen presenteras korrekt och är representativa. 

Detta för att se till att undersökningen håller högsta möjliga vetenskapliga kvalitet. Resultaten 

för undersökningen bör kontrolleras och metoden som används bör vara etiskt korrekt. (Kvale 

& Brinkmann, 2014). I denna avhandling har jag tagit i beaktande forskarens roll i form av 

olika etiska beslut som uppkommer i undersökningen. I avhandlingen strävar jag till att ha en 

hög vetenskaplig kvalitet genom att ha en god tillförlitlighet och trovärdighet. Utöver detta har 

jag strävat till att ha en trovärdig redovisning av den information som samlats in med hjälp av 

intervjuerna. 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten av den narrativa analysen. Idrottselevernas upplevelser 

av att kombinera idrott och skola sammanfattas i teman som svar på forskningsfrågorna. 

Resultaten är strukturerade så att varje idrottselev presenteras skilt för sig och varje svar är 

uppdelat under fyra rubriker: skola, idrott, kombinering av idrott och skola samt omgivningen. 

 

5.1 Kajsa – Konståkning 

Skola 

Kajsa gick på årskurs nio och utövade konståkning. Hon hade en lång bakgrund inom 

idrottsgrenen och hon hade utövat konståkning i över tio år. Kajsa trivdes bra i skolan och hon 

hade ett medeltal på 10,0, vilket hon även hade i årskurs åtta. Skolan och att prestera bra i skolan 

var viktigt för henne och hennes föräldrar. Kajsa berättade i intervjun på årskurs nio att då hon 

sökte till en idrottsklass gav hennes föräldrar lov att hon fick göra det, men som krav hade de 

att skolan skulle prioriteras före idrotten. Detta höll Kajsa med om och hon har också prioriterat 

skolan före idrotten. Kajsa lägger ner ungefär en till två timmar per dag på läxor och 

skoluppgifter vilket är en ökning från årskurs åtta i och med att hon då spenderade under en 

timme per dag på skoluppgifter. Även om hon är nöjd med idrottshögstadiet så kommer hon 

inte att söka till ett idrottsgymnasium utan hon söker till ett så kallat ”vanligt” gymnasium. 

Till skillnad från årskurs åtta har Kajsa i årskurs nio börjat uppleva att skolan 

orsakat stress för henne. Hon ansåg att det stundvis kunde kännas psykiskt tungt med alla prov 

men hon konstaterade att då hon började läsa i tid till proven så gick det bra. Kajsa nämnde i 

båda intervjuerna att hon önskar att de hade haft mindre bollspel på schemat. Hon förstod att 

det är många på klassen som utövade någon form av bollsport men eftersom hon inte upplevde 

sig särskilt duktig på bollspel så blev hon lätt passiv under gymnastiklektionerna. Hon kände 

sig utanför eftersom hon inte fick bollen lika mycket som de duktiga eleverna vilket gjorde att 

hon hellre var stilla. Enligt Kajsa hade detta blivit bättre på årskurs nio och hon ansåg att de 

hade större variation av idrottsgrenar i årskurs nio.  

Kajsa upplevde i båda intervjuerna att hennes lärare hjälpt och stött henne mycket 

under hennes skolgång. Hon sade i intervjun på årskurs nio att hon kommit överens med så gott 

som alla hennes lärare och att hon upplevde att hon nästan var vän med vissa lärare. Lärarna 

lyssnade och hjälpte till om hon behövde hjälp med något. Hon upplevde i intervjun på årskurs 
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nio att hon kunde diskutera med lärarna om andra saker än enbart skolrelaterade saker. Detta 

var en stor förändring från årskurs åtta där hon upplevde att hon inte kunde prata med lärarna 

om annat än saker relaterat till skolan. På årskurs nio sade hon att hon även fått stöd av skolans 

rektor då hon slutade i idrottsakademin och att det betydde mycket för henne att hon fick 

förståelse med sitt beslut. Kajsas lärare har haft förståelse också med inlämningsuppgifter. 

Ibland fick idrottande elever lämna in sina uppgifter senare ifall det blivit bråttom med att få 

uppgiften färdigt. Enligt Kajsa hade skolan förståelse till det om hon kommit sent till någon 

lektion på grund av idrotten. Hon ansåg också det var bra att hon hade möjlighet att äta 

mellanmål under lektionerna för att orka bättre och att hon ibland fick gå hem tidigare från 

skolan för att fara på träningar eller tävlingar. Kajsa sade att hon under Covid-19 pandemin har 

haft det tråkigt då hon inte har fått vara i skolan. Hon sade att det stundvis varit psykiskt tungt 

att vara hemma under pandemin. Detta var en ny sak som dök upp i och med att Covid-19 

pandemin inte existerade vid det första intervjutillfället. 

 

Idrott 

Kajsa sade att hon vill fortsätta med konståkning även i gymnasiet och att hon skulle lägga 

ungefär lika mycket tid på idrotten som hon gjort under de två senaste åren. Kajsa tränade 

ungefär 16 timmar i veckan men då skolans gymnastiklektioner lades till tränade hon 

sammanlagt 25 timmar i veckan. Kajsa skulle inte delta i en idrottsakademi eftersom hon vill 

ha möjlighet att sätta mer tid på skolgången. Enligt Kajsa i årskurs nio var hennes idrottande 

ibland ganska krävande. Kajsa och hennes föräldrar hade tillsammans bestämt att då hon hade 

skola så skulle hon stå över träningarna för att fokusera på studierna.  

Kajsa berättade i båda intervjuerna att hennes tränare ansåg att skolan var viktig 

men att idrotten alltid skulle prioriteras först. Enligt Kajsa i årskurs nio ville inte tränarna att 

hon var borta från träningarna men om hon var tvungen att vara borta, skulle hon missa balett 

träningarna som föreningen också hade istället för träningarna på isen. Kajsa berättade i 

intervjun på årskurs åtta att tränarna ibland krävde mycket av idrottarna och i intervjun på 

årskurs nio uttryckte hon sig kraftigare. Kajsa upplevde i årskurs nio att tränarna varit strikta 

och att de haft höga krav på sina idrottare. Kajsa ansåg att metoderna som tränarna använde för 

att få fram de bästa resultaten ibland var tvivelaktiga. Tränarna kunde till exempel skrika till 

idrottarna och hon visste att det hör till kulturen i idrottsgrenen men att det skulle få ske en 

förändring i den kulturen. Under Covid-19 pandemin hade hennes tränare tagit tid för att prata 



	

	

40	

med alla idrottarna i laget för att se till att alla har det så bra som möjligt. Kajsa ansåg att detta 

var viktigt för henne i och med att hon upplevde att tränarna brydde sig om idrottarna. 

 En stor skillnad från intervjun som gjordes på årskurs åtta var att hon på årskurs 

nio tävlade på en lägre nivå för att kunna lägga mer tid på studierna. Hon ansåg att nivån inte 

var lika hög men att det var en passlig nivå för henne för stunden. Längre in i framtiden, efter 

gymnasiet, hoppades Kajsa att hennes idrottande skulle hållas med ifall det gick att kombinera 

med studierna. I årskurs åtta hade idrotten en större roll i hennes framtidsplan. Då hoppades 

hon på att få delta i en isdansföreställning i framtiden men i intervjun på årskurs nio var idrotten 

inte längre lika viktig. Hon sade dock att om hon var tvungen att sluta med idrotten så skulle 

hon sakna sina vänner och hon skulle vara ledsen. Hon hade till och med funderat på att avsluta 

sin idrottskarriär efter säsongen på årskurs åtta, men att hon skulle fortsätta i ett år till. Förutom 

att hennes vänner var viktiga för hennes välmående var även känslan av att lyckas en sak som 

fick henne att orka hålla på med idrotten. Då hon lärde sig något nytt eller när hon lyckades 

med ett svårt hopp så hade hon något som motiverade henne då hon hade en sämre dag. 

Kajsa ansåg i båda intervjuerna att hon lärt sig saker i idrotten som hon kunde ha 

nytta av i framtiden. Hon påpekade att hon blivit duktig på att lägga upp ett schema. Då hon 

hade ett schema för dagen eller veckan, var det lättare att hålla det. Hon sade också i båda 

intervjuerna att hon fått bättre koncentrationsförmåga och tålamod eftersom hon genom sin 

idrott blivit tvungen att fokusera på en sak åt gången. Ett bra exempel på saker som hon hade 

lärt sig i idrotten som hon hade nytta av i skolan var då hon läste till prov. Med hjälp av hennes 

goda tålamod och koncentrationsförmåga kunde hon hela tiden fokusera på att läsa eller göra 

någon annan skoluppgift utan att hennes tankar vandrade någon annanstans.  

 

Kombinering av idrott och skola 

Enligt Kajsa skapade skolan och idrottshögstadieförsöket en balans i livet. Förutom idrott så 

kunde hon även tänka på skolan, vilket gjorde att hon orkade bättre. I båda intervjuerna ansåg 

hon att idrotten och gymnastiklektionerna skapade en bra variation mellan teoretiska och 

praktiska ämnen och hon upplevde att hon mått bättre då hon fått vara fysiskt aktiv. En annan 

stor fördel som Kajsa lyfte upp under intervjuerna var att skolans morgonträningar stött Kajsas 

idrottande eftersom hon under morgonträningarna kunde fokusera på att träna muskelstyrka 

eller att tänja. På kvällen under föreningens träningar kunde hon istället satsa mer på 
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grenspecifik träning. Under årskurs nio upplevde Kajsa att hon med hjälp av skolans 

gymnastiklektioner gjort framsteg i sin idrottskarriär. Hon upplevde att skolan stött idrotten och 

att hon i skolan även haft möjlighet att träna på sådant som var relevant för hennes idrottsgren, 

istället för sådant som var mer lämpliga för andra grenar. Skolans lärare gav henne friheter att 

utöva hennes personliga träningsschema. Detta schema hade Kajsa själv fått ta ansvar över att 

planera och sedan utföra under skoltid. Hennes tränare hade inte varit med och planera 

träningsschemat utan hon hade istället fått stöd och hjälp av lärarna för att sedan kunna 

förverkliga det individuella träningsschemat. 

 Kajsa ansåg på årskurs åtta att det gick bra för henne att kombinera idrott och 

skola. Hon beskrev en dubbelkarriär som naturligt för henne eftersom hon hade gjort det en 

längre tid redan. I båda intervjuerna upplevde hon inte att hon hade haft problem med sin 

dubbelkarriär eller att det skulle vara svårt för henne att kombinera idrott och skola. 

   

Omgivningen 

Kajsa ansåg i båda intervjuerna att hennes föräldrar stött hennes skolgång på alla tänkbara sätt. 

Kajsa sade att hennes föräldrar stött henne genom att ge henne tid med skoluppgifterna och att 

de frågat hur hon mått och hur hon hade det i skolan. Hon sade i årskurs nio att hennes föräldrar 

kände henne väl och att de klarade av att läsa hennes kroppsspråk om det var något som gjorde 

henne upprörd eller om hon verkade stressad. De pratade med henne kontinuerligt och hjälpte 

henne med hennes läxor och läste med henne inför prov. Hon sade att hennes föräldrar jobbade 

som ett lag för att stöda henne på bästa möjliga sätt. Gällande idrotten så upplevde Kajsa också 

i båda intervjuerna att stödet som hon fick hemifrån var på en god nivå. Kajsas mamma brukade 

köra henne till träningarna, hjälpte till med olika räkningar och eventuella kostnader som kunde 

uppstå under tävlingssäsongen. Kajsa berättade att hennes pappa i princip gjorde samma saker 

som hennes mamma, men han stod även för alla ekonomiska kostnader som Kajsa hade 

gällande idrotten. I årskurs åtta var han även medlem i idrottsföreningens styrelse.  

Idrotten var viktig för Kajsa och hon berättade att nästan alla hennes kompisar 

höll på med konståkning. Hon sade i årskurs nio att hon mått bra och orkat bättre då hon fått 

fara till ishallen. Hon upplevde i båda intervjuerna att de hade en god stämning i hennes 

träningsgrupp. Kajsa berättade i årskurs nio att hon inte brukade träffa sina idrottsvänner 

utanför träningarna eftersom hon spenderade största delen av sin fritid i ishallen. Kajsa sade i 
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intervjun på årskurs nio att hon antagligen skulle lägga av med sin idrottskarriär ifall hennes 

träningskamrater skulle sluta. Kajsa upplevde att hon kunde prata med sina träningskamrater 

och hon berättade både i årskurs åtta och nio att hon ansåg att de hade en god laganda i hennes 

träningsgrupp. Hon sade att de pratade om så gott som allt och hon kunde alltid fråga dem om 

råd gällande skolgång, idrott eller något annat. Hon ansåg att det var lätt och roligt att vara med 

sina träningskamrater. Under Covid-19 pandemin hade Kajsa även insett hur mycket hennes 

träningskamrater betytt för henne och hur mycket hon hade saknat dem. Träningskamraternas 

betydelse hade därmed vuxit för henne i jämförelse med intervjun från årskurs åtta. 

Kajsa berättade i intervjun i årskurs åtta att hon kände sig till en viss del mobbad 

i skolan. Hon berättade i årskurs nio att hon inte direkt hade vänner i skolan. Hon sade att hon 

egentligen aldrig haft vänner i skolan och att det kunde bero på att hon aldrig hade fritid. All 

fritid hade enligt henne gått ut på att göra läxor eller träna. I årskurs åtta sade Kajsa att de hade 

en bra stämning i klassen och att det berodde på att de var likasinnade människor på klassen. I 

årskurs nio upplevde Kajsa däremot att hennes idrottsklass var ganska tystlåten och att hon inte 

hade så mycket gemensamt med klassen utöver idrotten. Hennes klass var också väldigt 

splittrad i olika kompisgäng. Hon berättade att pojkarna var ett gäng, de som höll på med 

löpning var ett gäng och sedan fanns det två personer med samma namn som också blev ett 

gäng. Kajsa berättade även i årskurs nio att hon inte fått stöd av sina klasskamrater även om 

hon försökt be dem om hjälp. I årskurs åtta sade hon att hon kände sig lite utanför vilket verkar 

vara ett faktum även på årskurs nio. 

 

5.2 Johanna – Fotboll 

Skola 

Johanna gick på årskurs nio och spelade fotboll vilket hon hade gjort i nästan tio år. Johanna 

berättade i båda intervjuerna att skolan var viktig för henne och att hon trivdes i skolan.  Johanna 

ansåg i båda intervjuerna att hon satsat på skolgången men på årskurs nio sade hon att om hon 

måste välja mellan idrott och skola så skulle hon prioritera idrotten före skolan. Johanna sade i 

båda intervjuerna att hon spenderat ungefär 30 minuter på läxor efter skolan. Hon ansåg att 

skolan under Covid-19 pandemin blivit lättare och att uppgifterna inte varit lika krävande. Detta 

beskrev hon som positivt eftersom hon kunde lägga ner mindre tid på skoluppgifter. Då hon 

jämförde arbetsmängden mellan årskurs åtta och nio ansåg hon att hon hade mera uppgifter i 

årskurs åtta än vad de haft i årskurs nio. Johanna upplevde dock att uppgifterna var svårare på 
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årskurs nio och att hon kände sig mer stressad att prestera på en god nivå i skolan eftersom 

vitsorden påverkar hennes avgångsbetyg. Avgångsbetyget var viktigt för Johanna eftersom hon 

ville fortsätta studera i gymnasiet. Hon sade i båda intervjuerna att hon var nöjd med sina vitsord 

och att hon skulle söka till ett idrottsgymnasium efter högstadiet. Johanna ansåg att hon inte 

stressar över sin skolgång men att pressen av att få ett bra slutbetyg ibland upplevs som 

stressfullt. Hon upplevde också att skolans stöd har varit tillräckligt bra även om de inte bidragit 

med annat än flexibilitet gällande frånvaron från lektioner. 

Johanna berättade i båda intervjuerna att hennes lärare var positiva till hennes 

dubbelkarriär. Hon har fått ledigt om hon behövt det och lärarna har haft förståelse om hon 

behövt gå tidigare från en lektion på grund av idrotten. Lärarna har inte bidragit med annan 

hjälp och stöd än skolrelaterade saker men hon nämnde att hon i årskurs nio fått hjälp med 

träningen och vad hon skulle behöva utveckla. Dessa tips och råd hade hennes gymnastiklärare 

gett henne. I båda intervjuerna sade hon att då hon pratat med sina lärare har de oftast pratat om 

skolsaker. Johanna berättade i årskurs åtta att hon inte behövt stöd av skolan men om hon skulle 

behöva det så tror hon att hon skulle få det.  

 

Idrott 

Johanna upplevde vid båda intervjutillfällena att idrotten är viktig för henne och att hon trivs i 

sitt lag. Hon drömmer om att få spela fotboll så länge som möjligt på en så bra nivå som möjligt. 

Johanna skulle vilja spela fotboll som proffs och hon satsar på att bli så bra som möjligt i fotboll. 

Johanna tränar fem gånger i veckan med laget och så har hon även träning som hon gör på 

egenhand. På grund av att hon tränar en hel del blir det inte så mycket fritid över och därför har 

hon inte tid med någon annan hobby. Hon upplever inte att hon skulle vara stressad på grund 

av idrotten även om hon i årskurs åtta ansåg att idrotten ibland är ganska fysiskt krävande. 

Johanna anser att hon lärt sig saker och förmågor i idrotten som hon kan ha nytta 

av även i framtiden. Hon nämnde att hennes samarbetsförmåga och tolerans är något som hon 

kommer ha nytta av i framtiden och i det framtida arbetslivet. I årskurs åtta sade hon även att 

hennes idrottande minskat på fördomar mot andra människor. I årskurs åtta sade Johanna även 

att det är positivt att hennes fotbollsträningar är utomhus eftersom hon upplevde att frisk luft 

fick henne att må bättre och ha en bättre koncentrationsförmåga i skolan. 
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Johanna ansåg i båda intervjuerna att hennes tränare inte brukar prata om annat 

än idrottssaker med henne men på årskurs åtta sade Johanna att tränarna ibland frågar av henne 

hur det går för henne och om hon har allt bra. Överlag upplevde hon dock att föreningen och 

tränarna inte direkt stöder henne på ett specifikt sätt. Johanna svarade på årskurs nio att hon 

inte vet hur tränarna och föreningen förhåller sig till skolan men att hon tror att ifall hon skulle 

vara borta från träningarna på grund av skolan så skulle hennes tränare inte tycka om det. 

 

Kombinering av idrott och skola 

Johanna sade i årskurs nio att hon vill fortsätta med sin dubbelkarriär även i gymnasiet och 

därför har hon valt att söka till ett idrottsgymnasium efter högstadiet, vilket hon även ville på 

årskurs åtta. För henne är det viktigt att hon även i framtiden kan satsa på både idrott och skola. 

Om Johanna måste välja så upplevde hon att hon är mera stressad av skolan än av idrotten. Hon 

ansåg dock vid båda intervjutillfällen att varken studierna eller idrotten orsakat stress för henne 

och att hon fått hjälp när hon behövt det. Hon upplevde i båda intervjuerna att hon inte haft 

problem med att kombinera idrott och skola och hon ansåg att hon fått tillräckligt med stöd för 

sin dubbelkarriär.  

Det bästa med att gå i en idrottsskola enligt Johanna är att hon fått många tips 

gällande träning. Gymnastiklärarna har hjälpt henne med olika träningar som är bra för henne 

med tanke på fotbollen och träningar som verkligen utvecklar hennes egenskaper. Hon ansåg 

även att hon fått en hel del nya vänner genom skolan. Johanna kommer inte på något som hon 

önskar att kunde förbättras gällande idrottshögstadieförsöket och hon säger att hon är nöjd med 

sin dubbelkarriär. Under idrottshögstadieförsöket är hon mest nöjd med att hon utvecklats med 

att planera sin egna träning och förstå vad hon behöver träna och hur hon ska träna för att uppnå 

bästa möjliga resultat. I årskurs åtta lyfte Johanna även fram den mångsidiga träningen som en 

positiv sak med idrottshögstadieförsöket. Hon ansåg att de under skolans morgonträningar hade 

möjligheter att träna mångsidigt vilket gav henne bättre förutsättningar att öva på andra 

färdigheter under föreningens egna träningar.  

Johanna ansåg på årskurs åtta att hon ibland kände sig trött då hon hade 

föreningens träningar, skolans morgonträningar och matcher under samma vecka. Hon 

berättade i årskurs åtta att hon hade lätt att somna och att hon lätt vaknar medan hon i årskurs 

nio ansåg att hon hade svårt att få sömn på kvällen och att hon ibland var trött på morgonen. 
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Johanna upplevde på årskurs nio att hon inte får i sig tillräckligt med näring under dagen och 

att hon ibland kände sig kraftlös. 

 

Omgivningen 

Johanna berättade i intervjuerna att hennes föräldrar hjälper henne med skolan om hon behöver 

det. Johanna berättade i intervjuerna att hennes mamma brukar hjälpa henne med att kontroll 

läsa hennes inlämningsuppgifter och ge respons på hennes texter medan Johannas pappa hjälper 

till med matematik och engelska uppgifter. Hon ansåg att båda hennes föräldrar stöder och 

hjälper henne jämlikt men att hon sällan brukar fråga efter hjälp gällande skolan. Gällande 

stödet i idrotten brukar Johannas mamma föra Johanna till träningarna och hon brukar vara och 

se på hennes matcher. Utöver detta brukar Johanna och hennes mamma vara ut och gå 

tillsammans. Johannas pappa brukar också se på Johannas matcher och kör henne till 

träningarna vid behov. Hon ansåg att hon fått ett jämlikt stöd av sina föräldrar även i idrotten 

och hon sade på årskurs åtta att hon kan prata med sina föräldrar ifall hon upplevde att hon hade 

problem med något. Hon berättade också att hennes pappa ibland brukar ge tips till henne efter 

hennes matcher och att han även varit hennes tränare. Hon berättade även att hon inte upplevde 

det som konstigt eller jobbigt att hennes pappa var hennes tränare förut. 

Johanna upplevde att hon inte hade någon fritid utan all tid utanför skolan 

spenderas med idrott. Den fritid som hon hade försökte hon ta vara på och spendera tid med 

sina vänner. Johanna berättade i båda intervjuerna att hon hade vänner i skolan men att hennes 

klass var splittrad mellan pojkar och flickor. Pojkarna var ett kompisgäng och flickorna ett 

annat, vilket inte nödvändigtvis var en positiv sak. Hon upplevde att hon fått hjälp av sina 

klasskamrater om hon behövt hjälp med till exempel skoluppgifter, men då hon velat diskutera 

personliga saker så hade hon inte fått sådant stöd som hon skulle ha velat ha. Johanna berättade 

i båda intervjuerna att hennes lagkamrater betydde mycket för henne och hon ansåg att de i 

laget hade en god laganda. Hon upplevde att hon kunde prata med sina lagkamrater om allt och 

att hon kunde fråga dem efter hjälp vid behov. Vilket var en stor förändring från årskurs åtta då 

hon ansåg att hon inte fick stöd av sina lagkamrater. Hon upplevde ändå på årskurs åtta att hon 

hade andra vänner som hon kunde fråga hjälp av vid behov. 
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5.3 Kalle – Ishockey 

Skola 

Kalle gick på årskurs nio och spelade ishockey. Kalle ansåg i båda intervjuerna att skolan var 

viktig och han upplevde att hans motivation för skolan hade blivit bättre under den senaste 

tiden. Han ansåg att både idrotten och skolan var viktiga men att han vid behov prioriterar 

idrotten före skolan. Kalle ansåg i båda intervjuerna att skolan inte orsakar någon stress för 

honom och han sade även att skolan inte ställde högre krav på idrottseleverna i årskurs nio i 

jämförelse med årskurs åtta. Kalle sade på årskurs nio att han inte visste hur mycket tid han 

spenderar på skoluppgifter men att han ändå alltid gjorde läxorna och läste inför prov. I årskurs 

åtta sade han att han spenderade 30 minuter per dag på skoluppgifter.  

Skolan hade blivit allt viktigare för Kalle och han berättade att hans motivation 

att prestera bra i skolan blivit bättre eftersom han ville bli antagen till en skola efter högstadiet. 

Han berättade även på årskurs åtta att han var relativt nöjd med sitt betyg i skolan. Han sade på 

årskurs nio att han presterat bättre i skolan i årskurs nio än vad han gjort i årskurserna sju och 

åtta. Kalle sade att han efter högstadiet skulle söka till ett idrottsgymnasium och att han skulle 

gå gymnasiet på fyra år för att samtidigt kunna satsa på både idrott och skola. Kalle ville även 

på årskurs åtta söka till ett gymnasium men då visste han inte ännu om han ville söka till ett 

idrottsgymnasium. Enligt Kalle var det inte så stor skillnad i svårighetsgraden mellan årskurs 

åtta och nio. Han ansåg också att skolan inte krävde för mycket av eleverna och att bara han 

orkade satsa på skolan så klarade han skoluppgifterna.  

I årskurs åtta brukade Kalle inte prata med sina lärare om något annat än 

skolsaker. I årskurs nio berättade Kalle däremot att han ibland pratat om andra saker än enbart 

skolrelaterade saker med lärarna. Han upplevde till och med att vissa lärare var genuint 

intresserade av vad han hade att säga och därför brukade han ibland prata och fråga saker av 

dem. I Kalles skola fanns även assistenter som kunde hjälpa till med uppgifter eller dylikt men 

Kalle sade att han inte behövt fråga efter hjälp eftersom han klarat av uppgifterna på egenhand. 

Kalle ansåg i båda intervjuerna att hans lärare stött honom med hans skolgång och att han fått 

hjälp vid behov. 
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Idrott 

Ishockey har Kalle spelat i över tio år och det är väldigt viktigt för honom i båda intervjuerna. 

Kalle var skadad så gott som hela föregående säsong och har därmed bytt lag. Det var inte 

Kalles egna val utan hans tränare ansåg att han inte håller upp till nivån i det gamla laget och 

därför blev han tvungen att byta till ett annat lag. Kalle sade att han är nöjd med att han blev 

tvungen att byta lag och att han denna säsong kan fokusera på att bli bättre och att få en större 

roll i det nya laget. Hans följande mål var att spela för sitt gamla lag efter den pågående 

säsongen. Ett framtidsmål som Kalle hade var att han skulle få spela ishockey som 

professionell. Detta var även något som Kalle lyfte fram i båda intervjuerna. Kalle sade att han 

spenderar mellan en till tre timmar varje dag på idrott. Utöver lagets egna träningar brukar han 

även göra träningar på egenhand.  

Kalle berättade i årskurs nio att han stundvis kan uppleva att idrotten är psykiskt 

stressande men att i stora helheten kände han ingen stress på grund av idrotten. I årskurs åtta 

upplevde han dock ingen stress av idrotten och han var relativt nöjd med sina framgångar i 

idrotten men han upplevde idrotten som fysiskt ansträngande stundvis. Med fysiskt 

ansträngande syftade han på mängden träningar som han hade och att han inte alltid fick 

tillräckligt med sömn. Kalle sade också att han ofta upplevde att han hade svårt att somna på 

kvällen och att han nästan alltid var trött på morgonen. Han sade att han till och med vissa dagar 

tagit en tupplur under dagen för att han var så trött. 

 I årskurs åtta ansåg Kalle att han inte hade lärt sig färdigheter i idrotten som han 

kan ha nytta av i arbetslivet. I årskurs nio ansåg Kalle att något som han kunde ha nytta av i 

framtiden var att han lärt sig att umgås med olika typer av människor och att han lärt sig hur 

viktigt det är med rutiner i livet. Han sade också att även om hans idrottskarriär skulle ta slut så 

kommer han fortfarande att vara fysiskt aktiv. Han upplevde på årskurs nio att han lärt sig om 

en fysiskt aktiv livsstil.  

Kalle berättade i årskurs åtta att hans tränare inte brukar ta ställning till saker 

relaterat till skolan. I årskurs nio sade Kalle också att de i lagt inte brukar prata om skolan men 

tränarna ville att spelarna skaffar sig en utbildning och tränarna ansåg att skolan var viktig. 

Kalle upplevde i årskurs nio att han ibland pratade om andra saker än idrott med sina tränare, 

men att skolan sällan var ett samtalsämne som dök upp. Kalle berättade att de hade 

fysioterapeuter i laget som höll fysikträningar för laget och att han alltid kunde fråga efter råd 

av dem. 
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Kombinering av idrott och skola 

Kalle ansåg i intervjun på årskurs nio att det bästa med att delta i idrottshögstadieförsöket var 

att han fått ha mer gymnastik i jämförelse med att han skulle ha gått ett ”vanligt” högstadium. 

En positiv sak som Kalle lyfte fram på årskurs åtta var att han kunnat fokusera mer på idrotten 

med hjälp av skolans morgonträningar medan han i årskurs nio sade att han alltid fått vara borta 

från skolan när han behövt det på grund av idrotten. Han sade att han var tacksam över att han 

alltid haft möjlighet att delta i idrotten och att skolan hade gjort det lätt för honom att vara borta 

från skolan. Det räckte för Kalle att han i god tid skickade ett meddelande på Wilma till sin 

klassföreståndare för att få vara frånvarande från lektionen. Kalle kunde inte nämna några 

dåliga saker med idrottshögstadieförsöket och han var nöjd med sin dubbelkarriär.  

 Enligt båda intervjuerna anser Kalle att det varit lätt att kombinera idrott och 

skola. På årskurs åtta lyfte han fram att han ibland var tvungen att gå tidigare från lektionerna 

vilket gjorde att han missade en del lektioner. Han ansåg dock på årskurs nio att skolan och 

idrotten stöder varandra bra och att han lyckats med sin dubbelkarriär. Kalle sade att skolan är 

positivt inställda till det att deras elever utövar idrott. Kalle ansåg att både skolan och idrotten 

är viktiga för honom men att om han måste välja mellan dessa två, så väljer han idrotten före 

skolan. 

 

Omgivningen 

I båda intervjuerna sade Kalle att hans föräldrar stöder hans skolgång. Enligt Kalle så får han 

hjälp med sina skolsaker av sina föräldrar om han frågar men att han sällan brukar behöva hjälp. 

Han berättade att hans föräldrar var villiga att hjälpa honom med skolan men att de inte brukar 

fråga honom om han behövde hjälp. Kalle sade att ifall han behövde hjälp så var det ofta hans 

pappa som brukade hjälpa honom med skoluppgifterna. Gällande idrotten brukade hans 

föräldrar vara och se på hans matcher och hans pappa ibland var funktionär under Kalles 

matcher. I årskurs åtta berättade Kalle att hans pappa även står för de ekonomiska kostnaderna 

som Kalle har med sitt idrottande. I intervjun på årskurs nio berättade Kalle att han själv sagt 

till sina föräldrar att han inte vill att de har någon roll i föreningen. De fick komma och se på 

hans matcher men han ville inte att de är aktiva inom föreningen. Kalle ansåg på årskurs åtta 

att han alltid kunde prata med sina föräldrar eller någon kompis ifall han hade något som 

stressade honom.  
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Kalle ansåg i båda intervjuerna att han hade vänner i skolan, både i sin egna klass 

och i parallellklasserna. Enligt Kalle hade de en god stämning i klassen och att de hjälpte honom 

vid behov. Kalle hade bland annat frågat efter hjälp av sina klasskompisar då han haft en svår 

uppgift men han påpekade att han frågade efter hjälp väldigt sällan. Kalle sade på årskurs åtta 

att så gott som alla hans vänner utövar någon form av idrott. I laget hade han också många 

vänner även om han bytt lag inför säsongen. Han sade att han har många bekanta i laget och 

sådana personer som han även spenderar tid med utanför idrotten. Kalle kunde inte direkt svara 

på frågan om de hade en god stämning i laget. Han sade att han varit så kort tid i kontakt med 

sina nya lagkamrater att han inte hade hunnit uppfatta hurdan stämning det var i laget, men att 

han upplevde att det nog var en bra stämning i laget. I hans gamla lag upplevde Kalle att de 

hade en god stämning och att alla hjälpte varandra. Kalle ansåg i båda intervjuerna att de inte 

brukar prata om skolan i laget, men att de kunde prata om så gott som allt med laget. För det 

mesta brukade han och lagkamraterna prata om idrott, fritid och privata saker men skolan kunde 

ibland dyka upp i samtalsämnen. Kalle sade att han fått hjälp av sina lagkamrater om han behövt 

det och han visste att han alltid kunde fråga efter råd då han behövde det. 

   

5.4 Atte – Friidrott 

Skola 

Atte gick på årskurs nio och utövade friidrott vilket han gjort de senaste två åren. Före 

friidrotten spelade han även basket. I båda intervjuerna ansåg Atte att skolan var viktig för 

honom och att det var viktigt för honom att prestera bra i skolan. Han upplevde i båda 

intervjuerna att han var nöjd med sina framgångar i skolan. Atte ansåg att skolan var lätt och 

att han fick goda vitsord även om han enbart läste en timme på provmaterialet kvällen före 

provet. Atte berättade i årkurs nio att han inte lade ner så mycket tid på skolarbetet och att han 

lagt ner ännu mindre tid under Covid-19 pandemin. Han sade i båda intervjuerna att han 

spenderade ungefär 30 minuter på läxor dagligen men om han hade ett prov så kunde det bli 

lite mer. Atte var nöjd med sina vitsord i skolan i båda intervjuerna. På årskurs åtta låg hans 

medeltal på 9,9 och efter högstadiet ville han söka till ett idrottsgymnasium. Han sade på årskurs 

nio att han kände sig relativt säker på att han skulle få en plats till det idrottsgymnasiet som han 

sökt till. 

Atte upplevde att han under Covid-19 pandemin haft mer frihet gällande skolan. 

Han kunde stiga upp senare på morgonen eftersom han kunde göra skoluppgifterna hemifrån. 
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Han ansåg att det fungerat bra att jobba hemifrån under pandemin. Överlag ansåg Atte att skolan 

var något positivt men han upplevde i årskurs åtta att skolan ibland orsakade stress för honom, 

speciellt under provveckorna.  

Atte upplevde i båda intervjuerna att han fått tillräckligt med stöd och hjälp av 

sina lärare. Han sade i intervjun på årskurs åtta att lärarna brukade rekommendera för eleverna 

vad de skulle läsa på inför ett prov. Atte ansåg dock att han inte behövde hjälp gällande sin 

skolgång. Atte berättade i båda intervjuerna att lärarna i skolan ansåg elevernas idrottande som 

något positivt. Atte upplevde att även om han ibland var tvungen att vara borta från skolan på 

grund av idrotten, hade lärarna ändå en positiv attityd till elevernas idrottande. Atte sade i 

intervjuerna att han oftast inte pratade med lärarna om annat än skolrelaterade saker. Atte ansåg 

att det inte direkt fanns andra i skolan som han pratat med om idrotten än vissa enstaka lärare 

och andra elever.  

 

Idrott 

Atte utövade friidrott och närmare bestämt uthållighetslöpning. Enligt Atte spenderade han 

ungefär två till tre timmar på idrott per dag men att det ibland kunde bli upp till fyra timmar 

vissa dagar. Utöver sina friidrottsträningar brukade han ibland spela basket eller fotboll med 

sina vänner. Atte var nöjd med sina prestationer i idrotten i båda årskurserna. Han hade vunnit 

FM-medaljer under de senaste åren i sin åldersklass. Han upplevde i båda intervjuerna att hans 

resultat kontinuerligt blivit bättre och att han nått de mål som han satt upp för sig själv. Atte 

sade i årskurs nio att han under det senaste året hade slutat med basket och enbart satsat på 

friidrott vilket även gav honom bättre resultat och han ansåg att det hade utvecklat honom 

betydligt. Atte ansåg att han till och med varit mer fysiskt aktiv efter att han slutat med basket 

eftersom han nu på sin fritid kunde spela t.ex. basket eller fotboll tillsammans med sina vänner.  

Atte upplevde i båda intervjuerna att idrotten inte överbelastade honom men att 

det ibland kunde kännas fysiskt tungt med alla träningar. Han berättade att han inte kände sig 

stressad före tävlingar men att han kände av en nervositet inför en tävling, vilket han beskrev 

som normalt. Atte berättade i intervjun på årskurs nio att han ofta brukade springa en 

morgonlänk som träning före skolan vilket gjorde att han också blev tvungen att gå och lägga 

sig i tid för att han skulle orka träna på morgonen. Atte sade att han inte hade svårt med att 

somna på kvällen och att han oftast vaknade väl utvilad på morgonen. På årskurs åtta berättade 
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Atte att han ibland kände sig trött på morgonen men i intervjun på årskurs nio ansåg han att han 

hade fått tydligare rutiner gällande sömn. 

Atte ansåg i båda intervjuerna att han från idrotten lärt sig att inte ge upp direkt 

då han mött motgångar. Istället för att ge upp hade han lärt sig att orka kämpa vidare och inte 

ge upp lika lätt. Det var något som han även tagit med sig till skolan och även om han hade en 

tuffare period med många prov så gav han inte upp. Atte sade i årskurs åtta att han gärna skulle 

ha idrott som sitt jobb i framtiden. 

Attes tränare var positivt inställda till det att Atte ville skaffa sig en utbildning. 

Enligt Atte ansåg hans tränare både i årskurs åtta och nio att det var viktigt att sköta skolan 

ordentligt och att få goda vitsord. Atte sade på årskurs åtta att han upplevde att tränarna i 

basketlaget frågade mer av Atte hur det gick i skolan än vad hans friidrottstränare gjorde. Atte 

upplevde att han fått vara borta från träningar ifall han haft något viktigt i skolan, men att han 

sällan behövt missa träningar på grund av skolan. Atte upplevde att han kunde prata med sina 

tränare även om andra saker än idrotten. Oftast då Atte pratade med sin tränare brukade 

samtalsämnet vara idrottsrelaterat men ibland hade tränarna också frågat hur Atte mådde både 

fysiskt och psykiskt. Atte berättade i årskurs nio att han fått hjälp av sin tränare gällande 

teknikfel som Atte haft i sin löpstil samt att tränaren gett honom olika övningar som var bra för 

Attes utveckling. Atte sade även i intervjuerna att han fått hjälp och stöd av föreningens 

ungdomsledare, tränare och fysioterapeut. Atte berättade att han dock inte haft sådana skador 

som skulle ha krävt hjälp av fysioterapeuten men att han skulle få hjälp vid behov. 

 

Kombinering av idrott och skola 

Atte ansåg att det gått bra att kombinera idrott och skola i både årskurs åtta och nio och han 

upplevde att det inte funnits utmaningar med hans dubbelkarriär. Dock ansåg Atte ännu under 

årskurs åtta att hans skolväg var ganska lång, men i årskurs nio nämnde han inte detta som ett 

problem. Atte upplevde också i årskurs åtta att skolan ibland tog slut sent på eftermiddagen och 

att han ibland blev tvungen att gå rakt från skolan till träningarna, vilket han upplevde som 

tröttsamt. Detta hade blivit bättre under årskurs nio i och med att han kunde gå i skola hemifrån 

under Covid-19 pandemin. Atte ansåg att skolan var viktigare för honom än vad idrotten var i 

alla fall för tillfället, men han nämnde också att han spenderade betydligt mer tid på idrotten än 
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på studierna. Atte sade på årskurs nio att han vill fortsätta studera vid ett idrottsgymnasium och 

ifall han skulle bli antagen så skulle hans dubbelkarriär fortsätta på samma sätt som hittills.  

Det bästa med idrottshögstadieförsöket enligt Atte var att han får vara mer fysiskt 

aktiv under skoldagen i och med att idrottsklassen har mer gymnastik än i en vanlig klass. Han 

nämnde även att morgonträningarna har varit viktiga för honom och att då han behövt ledigt 

från skolan för ett träningsläger eller för en tävling så fick han det. Han sade att han tyckte om 

friheten som han hade gällande kombinering av idrott och skola. Han ansåg också att idrotten 

och skolan kompletterade varandra väldigt bra. Enda negativa saken som Atte kom på gällande 

idrottshögstadieförsöket var att gymnastiklektionernas innehåll kunde omstruktureras. Atte 

ansåg att gymnastiklektionerna hade varit stökiga och att eleverna ibland hade fått bristfälliga 

instruktioner. Han berättade ytterligare att vissa individer som blivit antagna till 

idrottshögstadieförsöket inte hade haft tillräckligt bra motivation för att delta i försöket och 

dessa individer hade därmed stört undervisningen.  

 

Omgivningen 

Atte upplevde att han under årskurs nio spenderat mer tid med sina vänner. Eftersom skolan 

varit på distans hade han haft mer tid att spendera tillsammans med sina vänner. Atte sade att 

då han träffat sina vänner hade de oftast spelat basket, fotboll eller någon annan form av fysisk 

aktivitet. Atte sade i båda intervjuerna att han hade vänner i skolan, både i idrottsklassen men 

även i parallellklasserna. Han sade dock på årskurs åtta att han inte brukar spendera tid med 

klasskompisarna utanför skolan, medan han i årskurs nio spelade basket och fotboll med dem. 

Han ansåg i båda intervjuerna att de hade en god stämning i idrottsklassen och att de kunde 

prata om allt i klassen. Atte ansåg i årskurs nio att klasskompisarna hjälpt honom vid behov 

även om han endast några gånger behövt hjälp av dem. Ännu i årskurs åtta ansåg Atte att hans 

klasskompisar inte skulle hjälpa honom med skoluppgifter och att han inte skulle hjälpa dem. 

Han ansåg i årskurs åtta istället att han hade mer vänner genom idrotten.  

En stor skillnad från årskurs åtta till årskurs nio var att Atte slutade med basket 

och istället började fokusera på löpning. Det innebar att Atte även slutade med en lagidrott och 

fortsatte med en individuell gren. I årskurs åtta ansåg Atte att de hade en god laganda i 

basketlaget medan han i årskurs nio berättade att han tränat löpning tillsammans med en annan 

pojke som Atte också ansåg vara hans bästa vän. De brukade inte spendera tid utanför idrotten, 
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men ibland kunde de gå ut och äta tillsammans. Han ansåg dock i båda intervjuerna att han får 

tillräckligt med stöd av sina lagkamrater. 

 Atte berättade i båda intervjuerna att han kunde prata med sina föräldrar vid 

behov. Atte sade att hans mamma brukade hjälpa honom med läxorna eller med att läsa inför 

ett prov om han behövde det, men oftast klarade han sig utan hjälp. Atte berättade i båda 

intervjuerna att hans pappa bodde utomlands men att Atte ändå ibland brukade ringa till sin 

pappa för att få hjälp med någon skoluppgift. Föräldrarnas stöd i idrotten syntes genom att Attes 

mamma brukade laga mat, tvätta hans byke och ibland komma och se på hans tävlingar. Attes 

pappa brukade prata med Atte i telefon och genom videosamtal för att prata om Attes 

idrottande.  
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras metoden och resultaten för avhandlingen. Resultatdiskussionen är 

även uppdelad i fyra teman baserat på forskningsfrågorna. I slutet av resultatdiskussionen 

sammanfattas resultatdiskussionen. I slutet av kapitlet ger jag även förslag på fortsatt 

forskning. 

	

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med avhandlingen var att undersöka vad idrottselever anser om och hur de upplever sin 

dubbelkarriär i årskurserna åtta och nio. Olsson och Sörensen (2011) har skrivit att 

forskningsansatsen väljs på basen av vad forskaren vill ta reda på med hjälp av sin 

undersökning. Syftet med undersökningen är viktig för valet av forskningsansats. Utgående 

från syftet valde jag att använda en kvalitativ forskningsansats. Enligt Holme och Solvang 

(1997) vill forskaren med hjälp av en kvalitativ forskningsansats skapa sig en djupare förståelse 

över undersökningens tema. Tidström (2012) påpekade att syftet med en kvalitativ forskning är 

att förstå avsikter, fenomen, uppfattningar och upplevelser som respondenterna som deltar i 

undersökningen har av temat. Eftersom jag ville ta reda på vad idrottseleverna ansåg om och 

hur de upplevde sin dubbelkarriär lämpade sig en intervju bra som datainsamlingsmetod. Kvale 

och Brinkmann (2014) anser att intervju som datainsamlingsmetod används för att undersöka 

människors erfarenheter och åsikter. Valet av metod lyckades bra och svaren som 

idrottseleverna gav motsvarar resultat från tidigare forskning.  

I denna avhandling har jag använt mig av en narrativ metod för att skapa 

berättelser av idrottselevernas intervjusvar. Enligt Johansson (2007) är intervjuer den vanligaste 

datainsamlingsmetoden då det gäller narrativa forskningsansatser. I en narrativ forskning har 

forskaren rätt att kombinera flera intervjuer för att skapa en sammanhängande intervju (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Eftersom jag med min avhandling vill ta reda på vad idrottseleverna anser 

om sin dubbelkarriär och hitta gemensamma och skiljande saker i svaren, anser jag att en 

narrativ metod fungerat bra för att få fram trovärdiga resultat. Då forskaren vill förstå eller hitta 

ett mönster i sin undersökning, lämpar sig en kvalitativ forskningsansats utmärkt i och med att 

forskare med hjälp av en kvalitativ forskningsansats försöker förklara ett fenomen (Olsson & 

Sörensen, 2011: Trost, 2010). Narrativ analys valdes för att ytterligare tydliggöra elevernas 

upplevelser och åsikter gällande sin dubbelkarriär. Kvale och Brinkmann (2014) har skrivit att 

med en narrativ forskning vill forskaren med hjälp av en intervju samla in material för att skapa 
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berättelser. Med hjälp av det insamlade materialet kan forskaren sedan skapa struktur till 

materialet och skriva en berättelse om materialet. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) gäller 

det för forskare som använder sig av en narrativ metod att läsa igenom intervjumaterialet flera 

gånger för att sedan finna ett mönster i intervjusvaren. Det kan vara likheter eller olikheter i 

svaren som regelbundet framkommer i intervjusvaren. I denna avhandling har jag använt mig 

av forskningsfrågorna för att hitta gemensamma teman som dykt upp i intervjuerna. Jag valde 

att skapa fyra individuella berättelser i resultaten för att sedan i resultatdiskussionen skapa en 

gemensam sammanfattning av idrottselevernas svar för att sedan koppla det samman med 

tidigare forskning. 

Respondenterna i denna avhandling deltog alla i projektet 

”Idrottshögstadieförsöket”. Idrottseleverna var noga valda för att få mer tillförlitliga resultat 

och en mer heterogen grupp (Trost, 2010). Idrottseleverna valdes med tanke på att jag ville ha 

två pojkar och två flickor som respondenter och två av dem skulle utöva en individuell 

idrottsgren och två av dem en lagidrott. Unikt för denna magistersavhandling är att jag använt 

samma idrottselever i både min kandidatavhandling och i min magistersavhandling. Samma 

idrottselever har intervjuats två gånger med ett års mellanrum, vilket betyder att idrottseleverna 

hunnit uppleva ”Idrottshögstadieförsöket” och utöva en dubbelkarriär en längre tid. 

 De redovisade resultaten stöder det som tidigare forskning presenterat angående 

idrottselevers åsikter och upplevelser om sin dubbelkarriär. Eftersom samma teman lyfts fram 

av flera av idrottseleverna, ökar tillförlitligheten i undersökningen (Fejes & Thornberg, 2015). 

Förövrigt anser jag att jag med hjälp av de metoderna jag använde uppnått syftet med 

avhandlingen. Jag ville ta reda på, med hjälp av forskningsfrågorna, vad idrottselever i årskurs 

åtta och nio ansåg om och hur de upplevde sin dubbelkarriär. Det är dock omöjligt att veta ifall 

idrottseleverna svarat ärligt på forskningsfrågorna. Intervjutillfället kan vara en stressfull 

situation för idrottseleverna vilket kan leda till en del problem. Idrottseleverna kan vara nervösa 

vid intervjutillfället, vilket kan leda till att de ger svar som de tror att den som intervjuar vill 

ha. Nervositet kan också leda till att idrottseleverna i samband med intervjun berättar saker som 

inte är sanna.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna avhandling var att undersöka vad idrottselever anser om och hur de upplever 

sin dubbelkarriär i årskurserna åtta och nio. I detta kapitel diskuteras resultaten och jämförs 

med tidigare forskning. Jag har valt att diskutera varje forskningsfråga enskilt. 

6.2.1 Hur går det i skolan för de idrottande eleverna? 

För alla fyra idrottselever var skolan viktig och de upplevde att de trivts i skolan i både årskurs 

åtta och nio. Skolgången har blivit allt viktigare för många idrottare och idrottande elever vill 

idag lyckas med att kombinera idrott och skola (Moazami-Goodarzi m.fl., 2020). Kajsa och 

Atte upplevde att skolan var viktigare än idrotten. Kajsa ansåg också att hon lagt mer tid på 

skoluppgifter i årskurs nio än i årskurs åtta medan de andra idrottseleverna ansåg att de lagt ner 

ungefär lika mycket tid på skoluppgifter i årskurs åtta och nio. De tre andra idrottseleverna lade 

inte så mycket tid på skoluppgifter men Johanna ansåg att uppgifterna varit svårare i årskurs 

nio än vad de var i årskurs åtta. Två av idrottseleverna ansåg att skolan varit lättare i och med 

Covid-19 pandemin. Dessa två ansåg att det varit lättare i och med att de fått jobba hemifrån 

och att de inte haft lika mycket uppgifter. Alla fyra idrottseleverna sade i både årskurs åtta och 

nio att de skulle fortsätta studera efter högstadiet. Det är positivt att idrottseleverna valt att 

vidare utbilda sig efter högstadiet eftersom det enligt Aquilina och Henry (2010) underlättar 

livet efter avslutad idrottskarriär. 

Alla idrottselever upplevde att de presterade bra ifrån sig i skolan och Kalle 

upplevde att han presterat bättre i årskurs nio än vad han gjorde i årskurs åtta. Detta berodde på 

att hans motivation för att få bra slutbetyg hade stigit i och med att han ville söka in till ett 

idrottsgymnasium. Detta stämmer överens med Gillet m.fl. (2012) som skrivit att det för en 

lyckad dubbelkarriär krävs att den idrottande eleven har en god inre motivation. Johanna sade 

däremot att skolan orsakat stress för henne i årskurs nio även om hon inte upplevde skolan som 

stressig i årskurs åtta. Johannas stress orsakades av behovet av ett bra slutbetyg för att kunna 

söka in till ett idrottsgymnasium efter högstadiet. Överlag ansåg tre av de fyra idrottseleverna 

att skolan ibland orsakade stress för dem. Kajsa och Atte ansåg att proven orsakade dem stress. 

Kajsa upplevde att hon saknat att vara i skolan under Covid-19 pandemin. Hon beskrev även 

pandemi tiden som psykiskt tung. Atte ansåg däremot att han hade haft mer frihet gällande 

skolan under Covid-19 pandemin i och med att de studerade på distans och han ansåg att skolan 

var lättare under årskurs nio än årskurs åtta. 
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Idrottseleverna ansåg också i båda intervjuerna att skolan erbjudit dem ett bra stöd 

gällande deras dubbelkarriär. Vilket även är en viktig del av den grundläggande utbildningen 

då skolan och lärarna bör handleda och stöda eleverna i årskurs 7–9 (Grundläggande läroplanen, 

2014). Idrottseleverna gav som exempel att de hade fått gå tidigare från lektionerna vid behov 

och att de fått vara borta från skolan för att istället delta i träningsläger eller tävlingar. Enligt 

Lämsä m.fl. (2014) är det viktigt att skolan tar i beaktan de tidsmässiga krav som idrottselever 

har. Idrottseleverna hade fått extra tid med skolans inlämningsuppgifter och stöd och tips 

gällande träning av sina gymnastiklärare. Det är dock inte alltid lätt för elever att vara borta 

från skolan eftersom det gör att skolan och lärarna måste vara flexibla med idrottande elevers 

skolgång (Korhonen m.fl., 2020). Eleverna kan vara tvungna att vara borta från skolan och till 

exempel missa en viktig genomgång före ett prov, vilket kan skapa problem för den idrottande 

eleven. Alla av de fyra idrottseleverna ansåg att lärarna hjälpt dem vid behov i både årskurs åtta 

och nio. Idrottseleverna brukade oftast prata med sina lärare om skolrelaterade saker men både 

Kajsa och Kalle ansåg att de i årskurs nio hade pratat även om andra saker med sina lärare. 

Johannas och Attes lärare ansåg att elevernas idrottande var positivt. Ett bra stöd kan vara 

avgörande för att en dubbelkarriär ska lyckas. Därför är det viktigt att lärarna tar tid för att prata 

med eleverna också om annat än skolsaker. 

 

6.2.2 Hur beskriver idrottande eleverna sitt idrottande? 

Alla av idrottseleverna upplevde att idrotten var viktig för dem i både årskurs åtta och nio. Alla 

fyra idrottselever ansåg i båda intervjuerna att de skulle fortsätta med sin idrott även i gymnasiet 

och att de var nöjda med sina resultat på idrottsplanen. De fyra idrottseleverna ansåg att de lagt 

ner ungefär lika mycket tid på idrott i både årskurs åtta och nio. Kajsa och Kalle hade börjat 

idrotta på en lägre nivå i årskurs nio i jämförelse med årskurs åtta. Kajsa sade att det var på 

grund av att hon ville satsa mer på skolan och Kalle på grund av skador i årskurs åtta. Kajsa var 

också den enda av idrottseleverna som upplevde att idrotten inte var lika viktig i årskurs nio 

som i årskurs åtta medan Kalle var den enda som prioriterade idrotten före skolan i båda 

intervjuerna. Att Kalle var den enda som prioriterade idrotten före skolan är intressant eftersom 

internationell forskning visar att flesta elitidrottare vid behov prioriterar idrotten före 

skolgången (Cosh & Tully, 2014; Ryba m.fl., 2016). Det kan dock bero på att dessa 

idrottselever går i årskurs nio och ännu är relativt unga idrottare. Alla andra idrottseleverna 

förutom Kajsa hade som framtidsmål att bli professionella idrottare i framtiden. Alla fyra ansåg 

att de trivdes i sina lag eller träningsgrupper och att de i lagen eller träningsgrupperna hade en 
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god stämning. Det som fick idrottseleverna att fortsätta med idrott var känslan av att lyckas och 

vännerna. Vännernas stöd, speciellt i ungdomen är viktigt för att idrottseleverna ska lyckas med 

sin dubbelkarriär. 

Alla fyra idrottselever har beskrivit idrotten som fysiskt krävande i antingen 

årskurs åtta eller nio. Detta berodde på att de hade många träningar i veckan och en annan faktor 

som påverkade var sömnbrist. Tre av idrottseleverna upplevde att de ibland var trötta under 

skoldagen men Kalle var den enda som sade att han ibland brukar ta en tupplur under dagen. 

Trötthet är ett allmänt problem bland idrottselever. Nieminen m.fl. (2019) har i sin studie 

kommit fram till att många idrottselever känner sig trötta i vardagen. Enligt Baron-Thiene och 

Alfermann (2015) kan detta vara ett stort problem i och med att det ökar på risken för att 

idrottselever avslutar sin idrottskarriär. Det är dock många som upplever att de är trötta också i 

vanliga skolor och därför är det svårt att dra vidare slutsatser baserat på fyra idrottselever. Atte 

ansåg att det inte var lika tungt att gå i skolan i årskurs nio i och med att de gick skolan på 

distans på grund av Covid-19. Kalle var också den enda som upplevde att idrotten orsakat 

honom psykisk stress.  

Alla fyra idrottselever upplevde i årskurs nio att de lärt sig något från idrotten som 

de kunde ha nytta av i skolan och i framtiden. Detta är samma som Yrjölä (2011) konstaterade 

i sin studie där han i sin forskning kom fram till att idrottselever lärt sig färdigheter i idrotten 

som de har nytta av i skolan. Saker som de idrottande eleverna hade lärt sig var att lägga upp 

ett schema för dagen eller för veckan, bättre koncentrationsförmåga, ökat tålamod, bättre 

samarbetsförmåga, högre tolerans, hur viktigt det kan vara med rutiner, fysiskt aktiv livsstil och 

att inte ge upp även om det funnits motgångar i livet. Schemaläggning och att sätta upp mål för 

studierna eller idrotten kan vara viktigt i och med att personen då har ett klart mål eller syfte att 

jobba för (Aquilina, 2009). Endast Kalle sade i årskurs åtta att han inte lärt sig något men i 

årskurs nio hade även han ändrat sig. Johanna sade på årskurs åtta att hon upplevde att eftersom 

hennes fotbollsträningar var utomhus fick hon mer frisk luft. Detta fick henne att må bättre och 

ha en bättre koncentrationsförmåga i skolan.  

Tre av idrottseleverna berättade i båda intervjuerna att deras tränare ansåg att 

skolan var viktig. Detta är viktigt eftersom utan föreningens och tränarnas stöd kan det uppstå 

problem i dubbelkarriären enligt Ryba m.fl. (2016). Endast Johanna svarade att hon inte visste 

vad tränarna ansåg om skolan. Idrottseleverna ansåg att tränarna stöder dem bra och tre av 

idrottseleverna ansåg att de oftast pratat endast om idrottssaker med tränarna. Atte var den enda 
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som ansåg att han brukar prata om annat än idrottssaker med tränarna, dock hade Atte pratat 

mer om skolan med sina baskettränare än vad han gjort med sin friidrottstränare. Kalle berättade 

i årskurs nio att han ibland pratade med sina tränare om skolan men att det varit väldigt sällan. 

Kajsa sade att tränarna ibland krävde för mycket av idrottarna och att deras metoder kunde vara 

tvivelaktiga. Hon upplevde dock att tränarna i årskurs nio hade varit trevliga gällande 

hanteringen av Covid-19. Detta är viktigt enligt Knight m.fl. (2018) eftersom tränarna bör ha 

kunskap om hur de ska stöda den idrottande eleven. Johanna upplevde på årskurs nio att hon 

inte fick stöd av sina tränare på ett specifikt sätt och att ifall hon hade varit borta från träningar 

på grund av skolan, så hade hennes tränare inte uppskattat det. Det bristande stödet kan enligt 

Knight m.fl. (2018) vara problematiskt eftersom det ideala skulle vara att idrottseleverna får 

hjälp och stöd med olika problem som kan uppstå under dubbelkarriären. Både Atte och Kalle 

berättade i årskurs nio att de hade fått hjälp och stöd av föreningens fysioterapeut. Atte berättade 

även att han fått stöd av föreningens övriga tränare och ungdomsledare. Enligt Knight m.fl. 

(2018) är det viktigt att föreningen erbjuder ett bra stöd för idrottselever för att en dubbelkarriär 

ska lyckas. 

 

6.2.3 Hur upplever eleverna sin dubbelkarriär? 

Alla fyra idrottseleverna ansåg i båda intervjuerna att det gått bra att kombinera idrott och skola 

och att de inte haft större utmaningar i sin dubbelkarriär. Både Kajsa och Atte ansåg dessutom 

att idrotten och skolan kompletterade varandra bra, vilket Baron-Thiene och Alfermann (2015) 

också redovisat. Enligt Baron-Thiene och Alfermann (2015) kompletterar idrotten och skolan 

varandra i och med att eleven får uttrycka sig fysiskt i idrotten medan hen i skolan kan uttrycka 

sig intellektuellt. Alla fyra idrottselever upplevde att de lyckats med sin dubbelkarriär både i 

årskurs åtta och nio samt att de var nöjda med idrottshögstadieförsöket. Detta stämmer överens 

med Pahkala (2011) och Turpeinen (2012) som i sina studier konstaterat att idrottselever oftast 

är nöjda med sin dubbelkarriär och verksamheten i idrottsakademiprogrammen. Det är dock 

intressant att många idrottselever upplever att det är svårt att kombinera idrott och skola. I denna 

undersökning ansåg idrottseleverna inte att det var svårt att kombinera idrott och skola. Detta 

kan bero på att idrottseleverna i denna undersökning gick i högstadiet. I högstadiet är det lättare 

med en dubbelkarriär än vad det är i gymnasiet eller vid ett universitet, där kraven är betydligt 

högre. 

Tre av idrottseleverna skulle söka till ett idrottsgymnasium efter högstadiet vilket 

de redan ville i årskurs åtta. Kalle ville avlägga gymnasiet på fyra år, vilket han även har rätt 
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till eftersom han då har bättre möjligheter att satsa på både idrotten och skolgången enligt Ryba 

m.fl. (2016). Kajsa sade på årskurs nio att hon inte skulle fortsätta till ett idrottsgymnasium och 

att hon inte heller skulle delta i idrottsakademin för att bättre kunna satsa på studierna men att 

hennes idrottande skulle fortsätta vid sidan om studierna. Kajsa upplevde dock att hennes 

dubbelkarriär hade skapat en balans i livet i och med att hon kunde tänka på två saker istället 

för att enbart fokusera på idrott eller skola. Överlag var idrottseleverna nöjda med sin 

dubbelkarriär och de upplevde att de inte haft större problem med att kombinera idrott och 

skola. 

Dubbelkarriären har stöttat Kajsas och Johannas idrottande i och med att de 

kunnat fokusera på muskelstyrka under skolans morgonträningar för att på kvällen under 

föreningens träningar fokusera på grenspecifik träning. Detta stöder det som Manninen (2014) 

lyfte fram i sin avhandling där han konstaterade att idrottselever upplevde att de under skolans 

morgonträningar kunde fokusera på att förbättra sina egna färdigheter för att sedan på 

föreningens träningar fokusera på grenspecifika färdigheter.  Johanna ansåg att det bästa med 

idrottshögstadieförsöket varit att hon fått bra tips och stöd av sina gymnastiklärare gällande 

hennes träning. Dessutom ansåg Johanna att hon fått nya vänner genom skolan. Kalle och Atte 

ansåg att det bästa med idrottshögstadieförsöket var att de haft mer gymnastik och att de fått 

vara borta från skolan vid behov på grund av idrotten. En dubbelkarriär kan enligt Stambulova 

m.fl. (2015) ha en positiv inverkan på att idrottseleverna inte känner sig lika stressade. Vissa 

av idrottseleverna i min avhandling ansåg att skolan eller idrotten ibland orsakat stress för dem 

men de ansåg inte att en dubbelkarriär varit orsaken till deras stress. 

Det var endast Kajsa och Atte som kunde nämna något negativt med 

idrottshögstadieförsöket. Kajsa ansåg i båda intervjuerna att de haft för mycket bollspel i 

skolan. Detta berodde enligt henne på det att många av eleverna som deltog i 

idrottshögstadieförsöket utövade någon form av bollspel. Hon ansåg dock att de under årskurs 

nio haft större variation gällande idrottsgrenar under gymnastiklektionerna. Yrjölä (2011) har i 

sin avhandling också beskrivit detta som ett problem. I Yrjöläs (2011) avhandling ansåg 

idrottselever att de var i behov av mer personlig handledning och konsultering under sin 

studietid. Atte ansåg också att innehållet i gymnastiklektionerna kunde omstruktureras. Han 

ansåg också i årskurs nio att vissa elever som blivit antagna till idrottshögstadiet hade dålig 

motivation för idrottande och att dessa individer hade stört undervisningen. I årskurs åtta ansåg 

Atte ännu att hans väg till skolan var lång men detta upplevde han inte i årskurs nio. Dessutom 

upplevde vissa av idrottseleverna att det ibland var tungt med föreningens och skolans 
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träningar. Enligt Korhonen m.fl. (2020) hade elever ibland svårt att balansera sin vardag, vilket 

i denna avhandling syns genom att vissa idrottselever upplevde det som tungt att ha träningar i 

både skolan och med föreningen. 

 

6.2.4 Hurdant är de idrottande elevernas sociala nätverk? 

Det viktigaste stödet som idrottseleverna hade fått i både årskurs åtta och nio var stödet av deras 

föräldrar, vänner, lärare och tränare. Detta stämmer överens med Ryba m.fl. (2016) som också 

lyfte fram att vänner, tränare, föräldrar och lärarna var de viktigaste sociala relationerna i 

ungdomsåren.  De fyra idrottseleverna ansåg i båda intervjuerna att de fått ett bra stöd av deras 

föräldrar och att de alla var nöjda med föräldrarnas stöd. Detta är viktigt i och med att det för 

en lyckad dubbelkarriär krävs att de idrottande eleverna har en motiverande och stödande 

omgivning (Keegan m.fl., 2014).  Tre av de fyra idrottseleverna upplevde att de inte behövde 

hjälp eller stöd med sin skolgång. Alla fyra berättade att de skulle få hjälp och stöd av 

föräldrarna ifall de skulle behöva det. Föräldrarnas stöd var viktigt för idrottseleverna och stödet 

som de fått av föräldrarna kan hjälpa idrottselevens tillväxt och lärande (Piispanen, 2008). 

Idrottseleverna hade fått hjälp med skolan på olika sätt. Föräldrarna hade hjälpt dem genom att 

se till att de hade tid att göra skoluppgifter, de frågade av idrottseleverna hur de mår, orkar och 

klarar sig i skolan, de läste inför prov tillsammans och hjälpte till med läxor samt 

inlämningsuppgifter. Dessa var även saker som El Nokali m.fl. (2010) lyfte fram i sin 

undersökning. Tre av idrottseleverna upplevde att föräldrarna hjälpte lika mycket till med 

skolan men Kalle ansåg att hans pappa hjälpte mer än hans mamma.  

Alla fyra idrottselever ansåg att deras föräldrar stött deras idrottande. Föräldrarnas 

stöd kan vara viktigt för idrottselever i och med att det bidrar till en känsla av trygghet och 

positiva upplevelser för idrottseleverna (Augustsson, 2007). Föräldrarna stödde idrottseleverna 

genom att laga mat, tvätta deras kläder, komma och se på deras tävlingar och matcher, köra 

dem till och från träningarna, hjälpte till ekonomiskt, hade olika roller i föreningen och tränade 

tillsammans. Föräldrarna stöttade eleverna på olika sätt vilket även stöds av Aaresola och 

Konttinen (2012) som skrev att föräldrastödet i idrott kunde delas in i praktiskt, emotionellt och 

ekonomiskt stöd. Alla fyra idrottselever upplevde sina föräldrars stöd som jämlikt och att de 

alltid kunde prata med föräldrarna om både skola och idrott. Kalle hade bett sina föräldrar att 

inte ha någon roll i föreningen. Enligt Augustsson (2007) kan föräldrarnas stöd i idrotten 

upplevas som stressigt av idrottande barn och unga vilket kan vara en förklaring varför Kalle 

inte ville att hans föräldrar skulle ha någon roll i föreningen. 
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Tre av idrottseleverna upplevde att de hade vänner i klassen. Det var endast Kajsa 

som upplevde att hon inte direkt hade vänner i klassen och hon berättade även i årskurs åtta att 

hon kände sig mobbad i skolan. Hon ansåg att orsaken till att hon var mobbad var för att hon 

aldrig hade någon fritid. Enligt Korhonen m.fl. (2020) går idrottande elevers liv ut på att träna, 

äta, göra läxor och att gå i skolan. Detta innebär att idrottseleverna inte hade möjlighet att 

spendera tid med sina vänner och att de i så fall inte heller hade möjligheter att skapa sina egna 

identiteter och reflektera över sina framtidsplaner. Dock ansåg tre av de fyra idrottseleverna i 

min avhandling att de också hade tid att vara med kompisar utanför skolan och idrotten. Alla 

idrottselever upplevde på årskurs åtta att de hade en bra stämning i klassen men i årskurs nio 

sade Kajsa att hon upplevde att hennes klass var tystlåten och splittrad i olika kompisgäng. Tre 

av idrottseleverna upplevde även att de fått ett bra stöd av klasskamraterna men Kajsa berättade 

att hon inte fått stöd av klasskamraterna även om hon bett dem om hjälp. Atte ansåg också på 

årskurs åtta att hans klasskompisar inte skulle hjälpa honom med skoluppgifter men i årskurs 

nio hade han fått hjälp av dem vid behov. Johanna upplevde i årskurs nio att hon inte alltid fick 

stöd gällande personliga saker. Ifall hon velat diskutera något privat med hennes klasskompisar, 

hade de inte alltid stöttat henne.  

Alla fyra idrottselever upplevde att lag- och träningskamraterna var viktiga. Alla 

fyra ansåg också att de fått tillräckligt med stöd och hjälp av sina lag- och träningskamrater. 

Endast Johanna ansåg i årskurs åtta att hon inte fått stöd av sina lagkamrater men att hon ändå 

hade andra vänner som hon kunde fråga hjälp av vid behov. Det är viktigt att idrottseleverna 

får stöd av sina träningskamrater och vänner eftersom ett bra stöd kan ha en positiv inverkan 

för en lyckad dubbelkarriär (Yrjölä, 2011). Alla fyra ansåg ändå att lag- och träningskamraterna 

betydde mycket för dem. Stödet som idrottande elever får av sina lagkamrater är viktigt enligt 

Li och Sum (2017), eftersom lagkamrater och vänner kan hjälpa med att hantera pressen och 

ensamheten som idrottselever kan uppleva. Tre av idrottseleverna upplevde att de hade en god 

stämning inom träningsgruppen eller laget. Kalle var den enda som ansåg att han inte kunde 

svara på den frågan i årskurs nio eftersom han nyligen bytt lag. Idrottseleverna ansåg att de var 

vänner med sina lag- och träningskamrater. Kajsa ansåg i årskurs nio att hennes idrottsvänner 

var så viktiga att hon skulle avsluta sin idrottskarriär ifall hennes träningskamrater slutade. 

Keegan m.fl. (2014) har i sin studie kommit fram till att vänners stöd kan vara en viktig del då 

idrottaren väljer att fortsätta eller avsluta sitt idrottande. Kajsa ansåg även att hon under Covid-

19 hade insett hur mycket träningskamraterna betydde för henne och hur mycket hon saknat 

dem. Idrottsvännerna var med andra ord viktigare för Kajsa i årskurs nio än i årskurs åtta.  
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6.3 Sammanfattande diskussion 
Idrotten var viktig för alla fyra idrottselever men intressant nog var det endast Kalle som vid 

behov prioriterade idrotten före skolan. Internationell forskning visar att elitidrottare ofta 

prioriterar idrottskarriären före skolan (Cosh & Tully, 2014; Ryba m.fl., 2016). Därför var det 

intressant att Kalle var den enda som prioriterade idrotten före skolan. Kajsa var däremot den 

enda som ansåg att idrotten inte var lika viktig i årskurs nio som i årskurs åtta. Tre av de fyra 

idrottseleverna upplevde att de ibland var trötta under dagen. Nieminen m.fl. (2019) samt 

Baron-Thiene och Alfermann (2015) har båda kommit fram till i sina studier att trötthet är ett 

stort problem för idrottselever. Alla fyra idrottselever ansåg att de lärt sig färdigheter i idrotten 

som de kan ha nytta av i framtiden. Detta stöds av Yrjöläs (2011) undersökning som konstaterar 

samma sak. Idrottseleverna ansåg att de fått ett bra stöd av sina tränare och av sin förening. 

Tränarnas stöd är viktigt enligt Ryba m.fl. (2016) eftersom det kan påverka hur väl 

dubbelkarriären lyckas för idrottseleverna. Även om idrottseleverna fått ett bra stöd av tränarna 

och föreningen är det ett intressant fenomen att tränarna oftast inte pratar om annat än 

idrottsrelaterade saker med idrottseleverna. Det är ändå viktigt enligt Knight m.fl. (2018) att 

tränarna vet hur de ska stöda den idrottande eleven på bästa möjliga sätt.  

 Idrottseleverna i denna avhandling ansåg att det gått bra för dem att kombinera 

idrott och skola. De alla ansåg att de lyckats med sin dubbelkarriär. Möjligtvis kan detta bero 

på att idrottselever i Finland är generellt sett nöjda med sin dubbelkarriär (Pahkala, 2011; 

Turpeinen, 2012). Manninen (2014) har i sin avhandling kommit fram till att idrottselever 

upplevt att skolans morgonträningar kompletterat föreningens träningar. Samma sak 

konstaterade även idrottseleverna i denna avhandling. Två av idrottseleverna ansåg att det bästa 

med idrottshögstadieförsöket varit att de haft möjlighet att ha mer gymnastik i skolan medan 

andra ansåg att det bästa varit att de fått konkreta tips med sin träning. Endast två av 

idrottseleverna i denna avhandling ansåg att det var något negativt med 

idrottshögstadieförsöket. Både Kajsa och Atte ansåg att de haft för liten variation av 

idrottsgrenar under gymnastiklektionerna. Detta är delvis samma som Yrjölä (2011) behandlat 

i sin avhandling där han lyfte fram att idrottselever var i behov av mer personlig handledning 

och konsultering under studietiden. 

 Idrottseleverna ansåg att de fått ett bra stöd av sin omgivning. För att en 

dubbelkarriär ska lyckas krävs enligt Keegan m.fl. (2014) att idrottselever har en stödande och 

motiverande omgivning. Både gällande idrott och skolgång hade eleverna fått praktiskt, 

emotionellt och ekonomiskt stöd vilket enligt Aaresola och Konttinen (2012) var viktigt för ett 
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bra stöd. Idrottseleverna ansåg att deras föräldrar hjälpt dem vid behov med både idrott och 

skola men alla fyra ansåg att de sällan behövt hjälp med sina skoluppgifter eller idrotten. 

Föräldrastödet är dock viktigt eftersom det kan hjälpa idrottselevens tillväxt och lärande enligt 

Piispanen (2008). 

 Tre av idrottseleverna ansåg att de hade vänner i klassen och att deras 

klasskompisar stöttat dem vid behov. Endast Kajsa ansåg att hon inte hade vänner i klassen och 

att hon till och med kände sig mobbad i skolan. Alla fyra upplevde dock att de hade vänner från 

idrotten. De ansåg också att deras lag- och träningskamrater stöder dem vid behov. Yrjölä 

(2011) påpekade att stödet som idrottselever får av sina träningskamrater är viktigt för en lyckad 

dubbelkarriär. Stödet från vänner och lagkamrater kan även hjälpa idrottselever att hantera 

pressen och ensamheten som de kan uppleva i sin dubbelkarriär. 

 Utifrån resultaten kan ytterligare konstateras att det relativt tydligt går att 

kategorisera idrottseleverna enligt de olika profilerna som är typiska för en dubbelkarriär. Dessa 

profiler är: idrottsprofil, skolprofil och kombinerad profil (Koivusalo m.fl., 2018). Kajsa var 

den enda som skulle prioritera skolan före idrotten. Utöver detta var hon också hängiven och 

ambitiös till studierna. Hon hade även höga mål för skolan som hon ville nå. Dessa är alla 

typiska saker som Koivusalo m.fl. (2018) lyft fram som saker som definierar en person som 

identifierar sig i skolprofilen. För Kajsa var idrotten inte lika viktig i årskurs nio som i årskurs 

åtta. Hennes intresse för idrotten hade delvis försvunnit, vilket också syntes i form av att hon 

hade tänkt avsluta sin idrottskarriär för att kunna lägga ner mer tid på skolan. Förutom detta så 

lade Kajsa ner mycket tid på skolan för att hon skulle få bra vitsord, för att kunna söka till ett 

gymnasium.  

 Kalle kunde däremot kategoriseras med hjälp av idrottsprofilen. I idrottsprofilen 

väljer ofta den idrottande eleven att satsa mer tid på idrott än på skolan och hen definierar sig 

också oftast som en idrottare istället för elev (Koivusalo m.fl., 2018). Kalle utövar ishockey 

och det är en idrottsgren där idrottaren kan få tillräckligt med inkomster för att stöda sin 

idrottskarriär. Detta är enligt Stambulova m.fl. (2015) en viktig del av idrottsprofilen. För Kalle 

var idrotten viktig och han hade som mål att spela ishockey som professionell. Han hade överlag 

noga uppsatta mål som han ville nå i idrotten. Kalle var inte heller särskilt begåvad i skolan 

vilket ytterligare stärker påståendet om att han kan identifieras med hjälp av en idrottsprofil. 

För Kalle var också idrotten så viktig att även om hans idrottskarriär skulle ta slut så skulle han 

fortfarande vara fysiskt aktiv. Han ansåg att han hade en fysiskt aktiv livsstil, vilket gjorde att 
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han såg till att han gjorde allt så bra som han kunde, för att kunna utöva idrott så länge som 

möjligt. 

 Johanna och Atte skulle kunna definieras med hjälp av en kombinerad profil. I 

den kombinerade profilen identifierar sig den idrottande eleven som både idrottare och elev 

(Koivusalo m.fl., 2018). För både Johanna och Atte var skolan och idrotten viktiga och de kunde 

inte avgöra vilkendera som var viktigare för dem. Johanna ansåg dock i intervjun på årskurs 

nio att idrotten var viktigare för henne. Detta gör att Johanna eventuellt kunde identifieras med 

hjälp av idrottsprofilen. Jag har dock valt att kategorisera henne i den kombinerade profilen 

eftersom skolan ändå var viktig för henne. Både Johanna och Atte var tacksamma över att de 

gjorde en dubbelkarriär eftersom de då hade möjlighet att utöva idrott men samtidigt satsa på 

skolgången. Lavallee och Robinson (2007) anser att idrottande elever med hjälp av en 

dubbelkarriär kan koppla bort tankarna från idrotten då de är i skolan medan de i idrotten kan 

koppla bort tankarna från skolan. Detta var även viktigt för Johanna och Atte och de båda ansåg 

att idrotten och skolan stöder varandra. Både Johanna och Atte klarade sig bra i skolan och de 

båda kunde bra balansera rollen som idrottare och elev.  

 Som tidigare nämnts är denna magistersavhandling relativt unik, med tanke på att 

respondenterna eller idrottseleverna som intervjuades för denna avhandling också intervjuades 

ett år tidigare inför min kandidatavhandling. Det gör att värdet av denna avhandling ökar 

eftersom svaren från både årskurs åtta och nio jämförs med varandra. Utöver detta hade 

eleverna mer erfarenhet av att utöva en dubbelkarriär samt att ta del av 

”Idrottshögstadieförsöket.” Resultaten är viktiga för personer som jobbar med idrottselever, 

dessa personer är till exempel: tränare och lärare. Tränare och lärare kan ha nytta av 

avhandlingen eftersom det kan hjälpa dem förstå hur idrottselever upplever olika situationer 

samt vad som är viktigt för dem. Med hjälp av att tränarna och lärarna bättre förstår hur 

idrottseleverna upplever sin dubbelkarriär, kan de erbjuda bättre stöd och hjälp för 

idrottseleverna. Lärarna och tränarna kunde bland annat försöka kommunicera bättre med 

idrottseleverna om också annat än bara idrott och skola. Detta för att visa för idrottseleverna att 

de verkligen bryr sig om dem och för att skapa ett starkare band mellan idrott och skolan.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
I min avhandling har jag undersökt vad idrottselever i årskurserna åtta och nio anser om sin 

dubbelkarriär. I denna avhandling användes kvalitativ forskningsansats för att undersöka vad 
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fyra idrottselever anser om sin dubbelkarriär. Fortsatt forskning kunde ske genom att intervjua 

fler elever för att ta reda på vad de anser om sin dubbelkarriär. Detta kunde ske genom en 

kvantitativ forskningsansats där idrottseleverna skulle fylla i ett frågeformulär med frågor 

relaterade till deras dubbelkarriär. På detta sätt kunde forskaren få en bredare förståelse över 

vad idrottselever upplever om sin dubbelkarriär.  

Ett perspektiv som kunde forskas ytterligare är ifall matvanor och vila påverkar 

hur eleverna lyckas med sin dubbelkarriär. Tidigare forskning visar att trötthet är ett problem i 

idrottselevers dubbelkarriär men hur många som tröttheten påverkar är ännu relativt oklart. I 

denna avhandling ansåg tre av fyra idrottselever att de stundvis kände sig trötta och därför anser 

jag att det vore viktigt att ta reda på vad som orsakar trötthet och hur detta problem kunde lösas. 

Det skulle också kunna undersökas hur många idrottselever som upplever trötthet i jämförelse 

med elever i en vanlig skola. Fortsatta studier kunde även göras gällande könsfördelningen i 

idrottande elevers dubbelkarriär. Det skulle vara intressant att se hur många procent av pojkarna 

och flickorna som lyckas med sin dubbelkarriär. Ifall det finns en skillnad mellan könen skulle 

det också vara intressant att ta reda på varför det ena könet klarar sig bättre än det andra. Baserat 

på min avhandling klarar sig pojkar och flickor lika bra i sin dubbelkarriär men det är inte 

möjligt att generalisera resultaten baserat på fyra idrottselever. Övriga skillnader som också 

kunde lyftas fram är ifall det är någon skillnad i hur lagidrottare lyckas med sin dubbelkarriär i 

jämförelse med individuella idrottare eftersom jag inte med hjälp av min avhandling kan dra 

slutsatser gällande detta. 
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