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Abstract 
Syftet med denna studie var att undersöka hur idrottsgymnasium arbetar för att förmedla kun-

skap kring doping till eleverna, genom att undersöka idrottsgymnasier i Växjö kommun. Trots 

att det finns forskning som påvisar riskerna med användandet av doping så visar statistik på att 

doping ökar i Sverige. Användningen av dopingklassade preparat börjar oftast i skolåren och 

det är på grund av bristande kunskap som gör att ungdomar väljer att bruka dopingpreparat. 

För att besvara syftet så valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer som val av metod, 

vilket genomfördes med fem lärare som arbetade på olika idrottsgymnasium i Växjö kommun. 

Den teoretiska utgångspunkten i denna studien utgår ifrån läroplansteorin, som används för att 

analysera resultatet. Studien resulterade i att samtliga lärare undervisade angående doping, men 

att detta genomfördes på olika sätt. Vidare menar samtliga lärare att den individuella bakgrun-

den, samt idrott är av betydelse för hur undervisningen sker i praktiken.   

 

Nyckelord: doping, idrottsgymnasium, kunskap, undervisning	
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Förord  
Vi tycker att ämnet doping är väldigt intressant eftersom vi bland annat dagligen möts av 

dopingskandaler som sker inom idrotten via media. Samt att dopingfrågan dyker upp allt 

oftare inom gymverksamheten som vi båda är verksamma inom. Därför ansåg vi att det 

var av intresse att studera dopingfrågan i relation till idrottsgymnasium, för att förhopp-

ningsvis få lägga en liten del av pusslet. Under studiens gång har det uppkommit spän-

nande diskussioner oss emellan, samt med informanterna. Vi vill här ta tillfället i akt att 

tacka de informanter som vänligen ställde upp på intervjuer samt genom snabba åter-

kopplingar. Vi vill även tacka vår handledare Marie Hedberg som genom ett tredje per-

spektiv har bidragit med många bra tips och nya infallsvinklar. Vi vill vidare tacka henne 

för en bra kommunikation under studiens resa. Slutligen vill vi tacka varandra för ett bra 

samarbete och intressanta diskussioner, som ibland kom på villovägar. Dock kan vi po-

ängtera att vi inte hade klarat det utan varandra. 

     

    Växjö, den 9 maj 2017 
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1 . Introduktion 
Ämnet och huvudområdet doping som vi valt att rikta oss till i detta arbete beror på att vi båda 

är intresserade av idrott och träning, samt att vi båda är involverade i gymverksamheten via 

jobb och fritid. Detta bidrar till att vi har tillgång till en del information och nyttig kunskap 

rörande ämnet. Vi har anledning att tro att idrottsintresserade människor idag inte har tillräcklig 

kunskap gällande doping och de långsiktiga effekter som påverkar hälsan. Anledningen till 

detta är bland annat på grund av elitidrottare som testar positivt för doping och som antyder att 

de inte vet hur de har fått i sig dopingpreparatet i kroppen, till exempel Therese Johaug. Hon 

påstod sig inte veta att hon hade brukat en anabol steroid (Antidoping, 2016). Termen kunskap 

var det som bland annat bidrog till att vi kom in på att undersöka skolan, mer specifikt idrotts-

gymnasium, lite närmre. Ett av idrottsgymnasiums mål är att främja elitidrott och förbereda 

eleverna för en karriär inom idrotten (Riksidrottsförbundet (RF), 2008–2011). Forskning visar 

att det är under skolåren som majoriteten av ungdomarna börjar använda dopingpreparat, uti-

från detta anser vi att det är av betydelse att idrottsgymnasium undervisar om doping till ele-

verna. För att på sikt skapa rättvisa inom svensk idrott. Lärarna på idrottsgymnasierna ska för-

bereda eleverna för en möjlig karriär inom idrotten, vilket medför att de förväntas förmedla 

kunskap om dopning. Därför anser vi att det är av intresse att undersöka just idrottsgymnasium.  

 

2. Problemformulering 
Vi vet idag att det finns forskning som påvisar riskerna vid användning av doping (Mickelsson, 

2009). Trots det så ökar statistiskt sett användandet av dopingpreparat i Sverige. Enligt Riks-

idrottsförbundets antidoping statistik så har antalet bestraffade ökat sedan 2007, fastän antalet 

dopingprov minskat sedan 2011 (RF, 2016b).  

 

Idrottens antidopingreglemente är bestämt av en extra RF-stämma. World Anti-Doping Code 

(WADC) gäller för alla internationella och nationella organisationer som har accepterat koden. 

Sveriges antidopingreglemente följer WADA:s ‘’Model Rules for National Anti-Doping Or-

ganizations’’ (RF, 2016a). När idrottare blir påkomna och skyldiga till användandet av doping-

preparat så sker inte detta ostraffat. Du som brukare eller även den som hjälper en idrottare att 

dopa sig kan bestraffas enligt RF:s stadgar. Där den dömande insatsen är RF:s Dopingnämnd. 

RF:s Dopingkommission fungerar sedan som åklagare (RF, 2015). Som skyldig till doping vid 

första tillfället så kan atleten bli dömd upp till fyra års avstängning från alla idrotter, under 
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denna tiden får den skyldige inte delta i någon form av organiserad idrottsverksamhet som 

bland annat träning eller tävling (RF, 2015). Om en atlet skulle bli skyldig för dopning uppre-

pade gånger kan följden istället bli en livstids avstängning (RF, 2015).  

 

Moberg & Hermansson (2006) menar att nyttjandet av dopingklassade preparat oftast börjar i 

skolåren och att det är brist på kunskap som gör att många ungdomar väljer att börja bruka 

anabola steroider. Vidare menar de att kunskap kring konsekvenserna av doping måste läras ut 

till ungdomar för att de skall tacka nej till användning av anabola steroider. 

 

Kunskap är dock ett begrepp med många definitioner. Kunskap visas i olika former, som fakta, 

förståelse, förtrogenhet och färdighet, vilka samspelar med varandra. Elevernas kunskapsut-

veckling beror på om de får möjlighet att se samband mellan ovanstående. Därför är det skolans 

jobb att låta eleverna få en överblick och se sammanhanget, de ska få möjligheten att reflektera 

över erfarenheter och tillämpa sina kunskaper (Skolverket, 2011). Vidare går det att analysera 

begreppet kunskap genom att följa diskussionen om kunskap i både internationella och nation-

ella policydokument, för att sedan ställa dem i förhållande till konkreta läroplanstexter (Wahl-

ström, 2016). 

 

I kursplanen för specialidrott så finns det strävansmål för ämnet doping och droger, men detta 

är ämnen som får relativt lite utrymme i undervisningen (Ferry & Olofsson, 2009; skolverket, 

2016b). Vilket vi anser är anmärkningsvärt eftersom doping förekommer hos elitidrottare och 

idrottsgymnasier ska förbereda för den kommande karriären inom elitidrotten (Svensk idrott, 

2016). Genom vår studie är förhoppningen att skapa en större förståelse om hur idrottsgymna-

sium arbetar med att undervisa om doping.  
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3. Syfte & Frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottsgymnasium arbetar för att förmedla kun-

skap kring doping till eleverna. För att få en djupare kunskap kring detta samt för att få svar på 

vår syftesformulering så kommer vi utgå från följande frågeställningar: 

 

• Vad har lärarna för kunskap kring doping?  

• Hur förmedlar lärarna kunskap om doping till eleverna? 

• Hur följer skolan upp att eleverna har tagit till sig den kunskap som har förmedlats?  

 

Vi vill poängtera att vi i detta arbetet inte kommer försöka ta reda på hur det ser ut på samtliga 

idrottsgymnasier i Sverige. Utan vår förhoppning med denna studie är att genom en kvalitativ 

studie i form av kvalitativa intervjuer med lärare få uppfattning om hur det kan se ut i en del 

av pusslet. Alltså för att få en uppfattning om hur det kan se ut på idrottsgymnasium i Sverige. 

 

4. Bakgrund 

4.1 Doping 
Det allt vanligare att vi i media får höra talas om olika dopingskandaler som sker inom idrotten 

(Andrén-Sandberg, 2004). Vi får på så vis ständigt se begreppen doping eller dopning i olika 

sammanhang, utan att vi får veta dess definition och betydelse.   

 

Doping är erkänd term inom idrotten och som används såväl nationellt som internationellt. 

Mickelsson (2009) skriver att doping definieras som fusk inom idrottsrörelsen genom tillsatser 

av illegala preparat eller användning av otillåtna metoder enligt World Anti-Doping Agencys 

dopinglista, med anledning att höja sin egna prestationsförmåga. Termen dopning ses istället 

mer åt själva hanteringen av otillåtna medel som inkluderas i lagen om förbud mot vissa dop-

ningsmedel (SFS 1991:1969), även kallat dopningslagen (Mickelsson, 2009). 

 

När de kemiskt framtagna dopingpreparaten började användas av idrottsmän samt inom body-

building som kosttillskott, så ansågs doping som AAS (androgena-anabola steroider) inte ha 

några negativa effekter på kroppen. De första reaktionerna var att det endast fanns positiva 
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effekter av att använda AAS. Detta påstående motbevisades och den första anti-dopinglistan 

över förbjudna substanser upprättades 1968 när Internationella olympiska kommittén (IOK) 

hade ansvaret för antidoping-verksamheten. Dock förbjöds inte användandet av anabola stero-

ider förrän 1975 (Moberg & Hermansson, 2006). 

 

4.2 Antidoping arbeten 
Genom förebyggande arbeten av samhället kan problematiken kring doping förhindras eller 

begränsas. Den främsta bekämpningen sker av Tullverket, genom att stoppa eller förhindra den 

grova organiserade brottsligheten som genomför smuggling av preparaten, men även utav po-

lisen (Mickelsson, 2009). 

 

Det har länge funnits ett aktivt antidopningsarbete inom den organiserade idrotten (Mickelsson, 

2009). RF var de som först beslöt att bilda en svensk dopingkommission, vilket grundades 

1981 och den första svenska fältgruppen för att genomföra dopingprover etablerades (Andrén-

Sandberg, 2004). RF meddelade tidigt att antidopingarbetet skulle fokusera på att: 

 

• Bygga upp ett eget analyslaboratorium för dopingprov 

• Ta fram ett regelverk och utveckla en organisation som gjorde det möjligt att ta doping-

prov även under träning 

• Upplysa och informera i dopingfrågor 

• Utöva internationell påverkan 

(Andrén-Sandberg, 2004) 

 

Sedan 1981 har RF tagit omkring 80 000 dopingprov, och under de senaste åren har dopning 

bevisats i en procent av proven. Dopingkontrollerna genomförs alltid utan förvarning (RF, 

2016c). Staten och svensk idrott samarbetar nära varandra i arbetet mot dopning, och RF har 

under flera år tagit en stark ställning mot doping ’’All bruk av dopingmedel är oacceptabelt’’, 

det finns inget idrottsresultat som är så värdefullt att brukande av doping går att försvara 

(Andrén-Sandberg, 2004).  

 

’’The World Anti-Doping Agency’s mission is to lead a collaborative worldwide movement 

for doping-free sport’’ (WADA, 2017). Efter dopingskandalen som skakade hela världen under 
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Tour de France 1998 så beslutade den internationella olympiska kommittén att sammankalla 

en världskonferens angående doping. För att involvera alla tillsammans i den gemensamma 

kampen mot doping (WADA, 2017). Den första världskonferensen angående doping i sport 

hölls i Lausanne i Schweiz, februari 1999, där de sammanställde The Lausanne Declaration in 

Doping i Sport, vilket bidrog till att World Anti-Doping Agency, WADA, bildades den 10 

november 1999 (WADA, 2017). WADA:s vision är att atleter ska kunna tävla i en dopingfri 

miljö och för att nå detta har de tagit fram olika regler och riktlinjer som idrottsrörelsen världen 

över kan utgå ifrån.  

 

4.3 Skolans ansvar 
Gymnasieskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för att ele-

verna ska kunna ta åt sig och utveckla kunskaper. Vidare ska utbildningen främja elevernas 

utveckling till att bli ansvarstagande människor samt att förmedla kunskap för att förbereda 

dem för att verka i samhället (Skolverket, 2011). Gymnasieskolans läroplan, samt Skollagen 

(2010:800), visar klart och tydligt på att skolans främsta uppgift är att lära ut. Detta innefattar 

även kunskap kring doping då det finns med att de ska behandla frågor kring kosthållning, 

droger och dopingpreparat inom kursen idrott och hälsa, samt dess betydelse för hälsa och 

prestation (Skolverket, 2011). Skolverkets mål (2011), är att eleverna ska ha kunskaper om 

förutsättningarna för en god hälsa.  

 

Gymnasieskolan i Sverige består av 18 nationella program, 12 yrkesprogram och 6 högskole-

förberedande program. Gymnasieskolan är frivillig för alla och fortgår under tre år (Skolverket, 

2016a). Gymnasiet kan tänkas fungera som ett sätt att förbereda eleverna för arbetslivet men 

gymnasieskolan är bredare. Eleverna ska även utvecklas personligen och lära sig vara en del 

av samhället. Syftet med gymnasieskolan enligt skollagen är följande; 

 

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för 

personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så 

att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och till-

sammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. 

 (Riksdagsförvaltningen, 2017) 
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Enligt Riksdagsförvaltningen (2016) ska varje program arbeta utifrån en läroplan och i läro-

planen ska det finnas en ämnesplan för varje enskilt ämne. Ämnesplanen ger stöd för läraren 

att planera sin undervisning. 

 

Idrott och hälsa har länge funnits i den svenska undervisningen men den vetenskapliga anknyt-

ningen och forskning rörande ämnet har varit svag. Historiskt sett så har ämnet ändrat namn, 

syfte och innehåll upp mot fem gånger, men efter skolreformen 1994 så gick svenska skolsy-

stemet över från regelstyrning till målstyrning (Larsson et al, 2016). Det övergripande målet 

för Idrott och hälsa blev då att ’’utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa, stimu-

lera till en fysiskt aktiv livsstil att eleven skulle öva upp eget ansvar för fysisk träning’’ (Lund-

vall & Meckbach, 2003). 

 

4.4 Idrottsgymnasium 
Att kunna kombinera elitidrott med utbildning är en viktig grund till den svenska idrottsmo-

dellen. Sveriges koncept handlar om att skapa ’’Vinnare i det långa loppet’’ samt att varje 

idrottare ska kunna må och nå toppen både under och efter sin avslutade karriär (Svensk idrott, 

2016). Lärarna inom specialidrotten har en viktig roll när det kommer till att utbilda och sti-

mulera de elitsatsande ungdomarna, så att dem kan nå sin fulla potential som idrottare och 

människor. Syftet med specialidrott är att elitidrottare ska kunna leva på sin idrott hela livet, 

samt att det stärker möjligheten till vidareutbildning och att komma in på arbetsmarknaden 

under eller efter den avslutade karriären (Svensk idrott, 2016). I kursplanen för specialidrott så 

presenteras ämnets syfte vilket är;   

 

[...] Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om människokroppens 

byggnad och funktion samt om energigivande processer, kost, mentala aspekter och andra 

faktorer av betydelse för prestationsförmågan. 

(Skolverket, 2016b) 

 

Vilket kan tolkas till doping utifrån att det anses vara ett prestationshöjande preparat (Mickels-

son, 2009). 

 

I Sverige finns det olika former av idrottsgymnasium. Riksidrottsgymnasier (RIG) och nation-

ellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är de två främsta idrottsgymnasier med tydlig riktning 
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till elitidrott och har därför rätt till att erbjuda specialidrott till sina elever. RIG är riksrekryte-

rande, det vill säga att de rekryterar från hela landet. Medan NIU är lokala/regionala (Skolver-

ket, 2014). Riksidrottsförbundet har varit ansvariga för RIG sedan 1996 och målsättningen med 

RIG är att kombinera elitidrott med studier, erbjuda kvantitativ och kvalitativ bra träning i en 

positiv idrottsmiljö och att förbereda eleverna för en möjlig elitkarriär (Riksidrottsförbundet, 

2008–2011). Alla lokala idrottsgymnasier väljer själva vilka idrotter de vill erbjuda sina elever.  

 

Eftersom både idrott och hälsa samt specialidrott behandlar doping i sina kursplaner så anser 

vi att det är av relevans att presentera båda ämnena, även på grund av att de elever som läser 

specialidrott även läser idrott och hälsa.  

 

4.4.1 Kursplanen 

Idrottsgymnasium fungerar likt vanliga gymnasium. Skillnaden är att de har en eller flera id-

rotter som ett eget ämne likt matematik, exempelvis så kan du som friidrottare ha friidrott som 

ämne i den vanliga skolan, denna kurs kallas för specialidrott. Där kan eleverna få stöd och 

utvecklas inom sin idrott med mål om att nå elitnivå inom vald idrott. Eleverna på ett idrotts-

gymnasium ska få både praktisk träning såväl som teori och etik inom idrotten (Skolverket, 

2016a). Lärarna har i detta ämne en läroplan som heter specialidrott som de ska följa enligt 

skolverkets anvisningar. Utöver ämnena i denna kursplan så ska eleverna undervisas i kursen 

idrott och hälsa. I kursen idrott och hälsa 1 ska en del av undervisningen behandla kosthållning, 

droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation. För att sedan i kursen idrott 

och hälsa 2 gå in på djupet kring ämnet gällande doping och ätstörningar (Skolverket, 2011). 

Dessa riktlinjer är som tidigare nämnt tänkt att fungera som ett stöd för lärarna att planera 

undervisningen (Riksdagsförvaltningen, 2016) 

 

5. Tidigare forskning 

5.1 Nyttjandet av doping  
Under de senaste årtiondena så har dopning främst diskuterats som ett idrottsligt problem, ef-

tersom det handlar om fusk under tävlingar med otillåtna prestationshöjande preparat. Vid ge-

nomgång av forskning rörande ämnet mellan åren 1994–2004 så går det dock att se att forsk-

ning alltmer har börjat uppmärksamma dopning utanför det idrottsliga sammanhanget (RF, 
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2008). Studier visar dock att det inte går att undgå att användningen av doping är avsevärt 

vanligare inom idrotten, vilket bevisas i en turkisk studie av Ösdemit et al (2005) på 833 per-

soner (433 idrottare och 450 icke idrottare). Studien visade att 14,4 procent av idrottarna samt 

1,8 procent av icke idrottarna har brukat dopingpreparat (RF, 2008). Vidare i Riksidrottsför-

bundets rapport rörande doping och antidopingforskning lägger de fram slutsatser som forsk-

ning under 2004–2007 kommit fram till, vilka bland annat är:  

 

• Användandet av AAS och andra dopingpreparat är genomgripande på gym 

• Användningen av AAS på ungdomar är omfattande 

• Det finns en koppling mellan idrottslig bakgrund och användning av AAS 

(RF, 2008) 

 

Förekomsten av doping förändras kontinuerligt över tiden, vilket rättsväsendets statistik vidare 

kan visa på. Bland annat så går det att se att tullens och polisens beslagningar på doping har 

ökat kontinuerligt under 2000-talet (CAN, 2014). Statistiken rörande brott mot dopningslagen 

visar att från år 1993 till 2013 så har dopningsbrotten ökat från 600 till cirka 2500 fall (CAN, 

2014). Vidare har riksidrottsförbundet tagit fram statistik på bland annat antal dopingprov 

kontra antalet bestraffade i Sverige vilket visar att av 3057 tagna prover 2015 så blev 23 per-

soner bestraffade. Jämförelsevis med år 1981 då första dopingproven genomfördes så är inte 

resultatet det intressanta utan antalet kontroller, eftersom det då endast genomfördes 39 stycken 

i Sverige, jämfört med 2015 då 3057 prov genomfördes (RF, 2016b). Detta kan vara en indi-

kator på att vi idag lägger mer tid och engagemang kring doping, för att göra idrotten så rättvis 

som möjligt.   

 

5.2 Nyttjandet av doping hos eleverna 
Vidare har det genomförts studier kring ungdomar och deras syn på användning av doping-

klassade preparat. En studie i Uppsala genomfördes på 2 742 elever i första och tredje klass på 

gymnasiet, vilket visade bland annat att 2,7 procent av killarna, samt 0,4 procent av tjejerna 

någon gång hade dopat sig. Huvudsyftet till användandet visade sig även vara en önskan om 

ökad prestation och förbättrat utseende (Kindlundh et al, 1998). En liknande studie gjordes 

även i Storbritannien på ungdomar som strävade efter att lyckas på elitnivå inom sin idrott. 

Gällande frågan om du måste ta dopingpreparat för att vara framgångsrik i din sport? så svarade 
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majoriteten på 45,4 respektive 33 procent att de inte höll med samt inte höll med alls. De som 

tyckte det motsatta var i åldrarna 17–20 år och hade haft minst fem år av en atletisk karriär, 

vilket var femton procent av respondenterna (18 procent män, 10 procent kvinnor). Dessa höll 

med om att det krävs doping för att lyckas på elitnivå (Bloodworth et al, 2012).  

 

I Göteborg 1997 genomfördes en studie på 15 534 gymnasieelever i åldrarna 16–19 år där 

huvudsyftet var att utforska elevernas dopning vanor, samt att få en bredare bild av deras atti-

tyder och beteende som är relaterat till AAS. Studien visade att 4 procent av pojkarna hade 

använt AAS, samt 0,9 procent av tjejerna (Morberg & Hermansson, 2006). Vilket är liknande 

siffror som studien i Uppsala med skillnad att det i Göteborg är allt fler pojkar som använt sig 

utav preparaten.   

 

5.3 Undervisningen  
Skolöverstyrelsen var de som upptäckte behovet av forskning kring gymnastikämnets målsätt-

ning och utformning. De frågor som lyftes fram var hur undervisning bedrivs i praktiken, hur 

elevernas inställning till och erfarenheter av undervisningen såg ut. Samt berördes gymnastik-

lärarnas uppfattning till frågor om målsättning och innehåll. Den slutsats som idrottspedagogen 

Lars-Magnus Engström kom fram till var att undervisningen till stor del styrdes av lärarens 

individuella bakgrund, eget intresse och kompetens (Lundvall & Meckbach, 2003).  

 

Idrottsämnet, på både grund och gymnasieskola består av tio obligatoriska huvudmoment vilka 

är: gymnastik, dans, bollspel, friidrott, orientering, skridsko- och skidåkning, simning, hälsa, 

hygien och ergonomi, funktionärs- och ledarskap (Lundvall & Meckbach, 2003).  Ljunggren 

(1983) konstaterade i sin rapport att idrottsundervisningen behandlade lite av varje, lärarna 

försökte att få med läroplanens huvudmoment någon gång under året (Lundvall & Meckbach, 

2003).  

 

Skolverket (2011) har tagit fram vad ämnet Idrott och hälsa ska belysa och innefatta, vilket gör 

att det är intressant att se hur detta praktiskt sker ute bland skolorna. Britta Thedin Jakobsson 

(2004) genomförde en studie där hon undersökte hur lärarna uppfattar ämnets mål och innehåll. 

En studie som bekräftar att lärarna kunde tydliggöra vad idrott är och innebär, samt hur det 

undervisar detta rent fysiskt och praktiskt. Dessvärre var det betydligt svårare för dem att de-

finiera begreppet hälsa, dem refererade hälsa till teoretisk kunskap och skiljde det med idrott 
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som är praktiskt. Vid en diskussion om idrott med lärarna så var frågor rörande kost, sömn och 

droger inget föll in under undervisningen. De hänvisade till andra skolämnen som hemkunskap 

och naturkunskap när det rörde kunskap kring dessa områden. Liknande resultat visade Jane 

Meckbach (2004) studie där syftet var att undersöka lärarnas tal om sitt läraruppdrag i dagens 

skola med fokus på skolämnet idrott och hälsa. Studien visade att lärarna fokuserade på det 

praktiska momentet i idrott och hälsa och förbisåg den andra delen av ämnet, vilket är den 

teoretiska delen angående hälsa. Samma studie visade dock att de intervjuade lärarna ansåg att 

ämnet Idrott och hälsa har gått från att vara ett prestationsämne till att bli ett mer hälsoinriktat 

ämne, men att det tävlingsinriktade sett till bollsporter kvarstår till stor del (Meckbach, 2004).  

 

Stefan Lund (2010) genomförde en studie i syfte att utforska den gymnasiala idrottsutbildning-

ens generella och specialidrottsliga storlek, samt dess organisation, syften och samverkansfor-

mer. Studien visade bland annat att tre fjärdedelar av Sveriges gymnasieskolor har idrottsut-

bildningar, samt att majoriteten av lärarna som deltog i studien har både en akademisk och en 

anpassad ledarskapsutbildning inom specialidrott bakom sig (Lund, 2010).  

 

Trots att idrott och hälsa och specialidrott är två skilda kurser så finns det likheter mellan dessa 

ämnen, genom att fysiska förmågor ska utvecklas (Hedberg, 2014). Larsson (2009) menar att 

undervisningen inom idrott och hälsa inte följer styrdokumenten fullt ut (Hedberg, 2014). Vil-

ket stärks av Ferry & Olofsson (2009) studie som visade att styrdokumenten inte längre fyller 

sin förmåga på idrottsgymnasierna, där lärarna inom specialidrott inte följer de kursplaner som 

finns framtagna. Vidare så finns det ingen specifik forskning kring undervisningen gällande 

doping inom idrottsutbildningarna, därav hoppas vi att syftet med vår studie skulle kunna bidra 

med större förståelse kring ämnet. 

 

6. Teori 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vilken teori som kommer att vara utgångspunkt för vår 

studie. Den insamlade empirin föranledde att vi valde att använda oss av läroplansteorin. Vi 

har valt denna teori för att vi anser att kärnan i studien handlar om hur kunskap av fenomenet 

doping förmedlas från lärare till elev. Läroplansteorin handlar om hur skolan och lärarna ska 

lära ut kunskapen till eleverna. Den valda teorin kommer vi sedan att ha som hjälp för att ana-

lysera delar av den insamlade empirin.  
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6.1 Läroplansteori  
Begreppet läroplan sammankopplas ofta med undervisning och utbildning. Läroplanen är ett 

statligt styrdokument och en förordningstext (Wahlström, 2016), vidare finns läroplanen för att 

ge lärarna och skolan riktlinjer för att påverka undervisningsprocessen, den byggs upp av några 

grundläggande principer som finns i utbildningens mål, innehåll och metodik. Läroplanen krä-

ver även att det finns någon form av kontroll. Styrning och kontroll kan även ses som två hu-

vuddelar i läroplansteorin (Lundgren, 1979). 

 

Lundgren (1979) menar att det går att urskilja tre nivåer inom en läroplan. Den första nivån 

talar om hur värderingar, kunskaper och erfarenheter utses och organiseras. Vidare ställer 

Lundgren (1979) frågan om varför en viss kunskap anses vara mer väsentlig att lära ut än en 

annan? Den första nivån inriktar sig på hur den historiska utvecklingen ha verkan på uppfatt-

ningar om läroplanens syfte, innehåll och funktion. Andra nivån inom läroplanen behandlar 

frågor som är relaterade till det konkreta styrandet av en utbildning. Hur utvecklas en läroplan 

rent konkret? Det som diskuteras här är själva besluts- och kontrollprocessen när ett styrinstru-

ment för utbildningen utformas (Lundgren, 1979). Slutligen så avser den tredje nivån frågor 

angående hur en läroplan och läromedel konkret styr undervisningsprocessen. Dessa frågor kan 

bland annat vara:  

 

• Hur styr läroplanen undervisningen?  

• Hur utvecklas olika former av inlärning för olika elever inom en viss organisatorisk 

ram och utifrån en viss läroplan? 

(Lundgren, 1979) 

 

De tre ovan nämnda nivåerna kopplas till tre element som finns med i en läroplan; mål, innehåll 

och undervisningsmetod. Vilka gemensamt skapar styrningen av utbildningen (Lundgren, 

1979). Vidare talar Lundgren (1979) om att ’’ bakom varje läroplan finns vissa grundläggande 

principer- en viss läroplanskod’’. Denna koden bildas historiskt och i nutid av befintliga mate-

riella och kulturella villkor och föreställningar om utbildning i olika processer. För att slutligen 

bestämma vilken inlärning som ska ske.  

Läroplansteorins handlar som sagt om hur kunskapen kan förmedlas och läras ut. Deng & Luke 

(2008) menar att läroplansteorins huvudsakliga fråga är ‘’Vad räknas som kunskap?’’ (Wahl-

ström, 2016). Ulf P. Lundgren menar att läroplansteorins första fråga är hur vi kan organisera 



	

15	

vårt vetande? så att vi kan lära ut det? Vidare menar han att läroplaner måste ta hänsyn till det 

pedagogiska arbetet men även andra områden som filosofi, naturvetenskap, kultur och ekono-

misk historia (Lundgren, 1979). Sundberg (2007) menar att tolkningen av läroplansteorier visar 

att det fokuseras på tre grundläggande frågor, hur formuleras mål för utbildning, hur utväljs 

kunskap för lärande och hur utvecklas metoder för att lära ut? Samtidigt påverkas även lärares 

professionalisering och yrkesutbildning hur läroplansarbetet i skolan utförs för att förmedla 

kunskapen till eleverna (Sundberg, 2007).  

 

Läroplanen handlar alltså från grunden om hur en viss tolkning om vad som anses räknas som 

viktiga kunskaper i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt, vilket utses och presenteras i läro-

planen, vilket Lundgren (1989) benämner som ’’att organisera omvärlden’’. (Wahlström, 

2016).  

 

Den tyske filosofen och pedagogen Friedich Herbart formulerade en pedagogisk teori i sin text 

Allgemaine Pädagogik (1806), där han talar om att målet för uppfostran och undervisning ska 

ses utifrån ett etiskt perspektiv. Vidare menar han att undervisningen kan behandla olika äm-

nesmässiga innehåll men att syftet bör vara att utveckla ungdomars moral och karaktär. Vilket 

är anledning till att värderingar av goda handlingssätt är grunden för kunskapsinnehållet (Wahl-

ström, 2016).  

 

Vidare så fyller läroplanen olika funktioner inom utbildningssystemet, då den inte enbart är ett 

officiellt styrningsdokument utan även ett pedagogiskt verktyg för skolor och lärare (Wahl-

ström, 2016). Riksdagen är de som bestämt läroplanen och är då på så sätt bindande för alla 

som arbetar inom skola. Arkitekturen av läroplanen är uppbyggt på element och ses nu som en 

sammanhållen struktur och plan för;  

 

• urvalet av kunskaper, färdigheter, förmågor och värden 

• organiseringen av innehållet i ämnen, undervisningsformer, lärmiljöer och tidsperioder 

• bedömningen av lärandet- hur undervisningens syften och mål ska uppnås och utvär-

deras 

(Wahlström, 2016) 
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Läroplanen bidrar alltså med svaren till undervisningen och lärandets frågor kring vad som ska 

läras ut, hur det ska läras ut, när ska det läras ut, vem ska lära ut det samt mot vad, vilket har 

tyngdpunkter i skolans uppdrag (Wahlström, 2016).  

7. Metod 
Vår studie utgår från en hermeneutisk utgångspunkt då vi som forskare ska försöka förstå hur 

det kan tänkas se ut på idrottsgymnasier, utifrån studiens syfte och frågeställningar (jmf Bry-

man, 2011). Det är ingen generaliserbar förståelse vi strävar efter, utan en förståelse för hur det 

kan se ut på Växjö kommuns idrottsgymnasier (jmf Thomassen, 2007). Det kan i sin tur vara 

en pusselbit för att skapa en större förståelse för ämnet. Undersökningen görs utifrån ett induk-

tivt perspektiv då vi utgår från antaganden om hur det kan tänkas se ut, samt genom granskning 

av tidigare forskning och teorier. För att sedan genom resultatet av denna studie få en bredare 

uppfattning och förståelse kring ämnet. Således har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som 

forskningsmetod (jmf Kvale, 2014). Vi anser att denna forskningsmetod är fördelaktig då vi 

vill undersöka hur undervisningen om doping ser ut, sett från lärarnas perspektiv och genom 

kvalitativa intervjuer på så sätt få tillgång till deras åsikter och erfarenheter (jmf Kvale, 2014). 

 

7.1 Datainsamlingsmetod 
Den datainsamlingsmetod som vi ansåg passade bäst in på vårt syfte är semi-strukturerade 

kvalitativa intervjuer med nyckelinformanter, vilket är fördelaktigt eftersom intervjuperso-

nerna får frihet att utforma svaren på sitt egna sätt (jmf Bryman, 2011). Vi har i studien ge-

nomfört fem intervjuer för att uppnå syftet med vår studie. Eftersom en semi-strukturerad in-

tervju delvis är standardiserad med en intervjuguide (se bilaga 2) så kunde vi anpassa intervju-

guiden efter varje intervjuperson och frågorna behövde inte följa en specifik ordning. Vi har 

inför intervjun tagit fram specifika teman som vi vill beröra i intervjuguiden (jmf Bryman, 

2011). Det gav intervjupersonen mer frihet att besvara frågorna på sitt egna sätt samt gjorde 

det så att vi fick möjlighet att ställa följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden. En semi-

strukturerad kvalitativ intervju gav oss som intervjuare även möjlighet att utveckla nya frågor 

utifrån tidigare svar från intervjupersonen (jmf Svensson & Starrin, 1996). Inför intervjuerna 

har vi tagit fram frågeställningar som berör vårt syfte för att hålla oss inom ramarna för studien. 

Med det sagt så var det fortfarande en kvalitativ intervju där intervjupersonen fick svara på 
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frågorna utifrån sin egen tolkning av frågorna och det fanns inga givna svarsalternativ, vilket 

även kan ses som en nackdel (jmf Starrin & Svensson, 1994). 

 

Studien baseras som tidigare sagts på kvalitativa intervjuer där målet är att få fram intervjuper-

sonens verkliga åsikt (jmf Kvale, 2014). Därav spelade vår roll som intervjuare in, och svaren 

kunde ha utvecklats utifrån om frågorna var formulerade i en viss term eller om attityden hos 

intervjuaren var på ett visst sätt, då kan även svaren bli på liknande sätt (jmf Svensson & Star-

rin, 1996). Detta medförde att vi var tvungna att tänka på hur intervjuerna utfördes samt disku-

tera möjliga faktorer som skulle kunnat påverka intervjun. Fyra av intervjuerna utfördes av en 

och samma forskare medan en intervju utfördes av den andra forskaren i vår studie. Detta på 

grund av komplikationer som gjorde att den andra forskaren i vår studie fick göra intervjun. Vi 

såg dock ingen märkbar skillnad i hur svaren utformades vid denna intervjun. 

  

7.2 Bearbetning av data 
För att underlätta bearbetningen av den insamlade data som införskaffas genom intervjuer med 

nyckelinformanter så spelades intervjuerna in, detta med ett muntligt godkännande från varje 

intervjuperson. Anledningen till att vi ville spela in intervjuerna var att vi som författare av 

studien skulle kunna gå tillbaka och lyssna på materialet vid transkriberingen för att få en dju-

pare förståelse av vad som sägs, men även hur det sägs, då det kan vara av betydelse för att 

genomföra en kvalitativ analys (jmf Bryman, 2011). Sedan bearbetades materialet genom ut-

skrivning (transkribering) av intervjuerna för att få tillgång till intervjupersonernas exakta ord 

vid kodningen av intervjuerna.  

 

Enligt Hassmén & Hassmén (2008) så sker datainsamling och analys inom kvalitativ forsk-

ningsmetod i en växelverkan. Vid transkriberingen av våra intervjuer skedde även en del av 

vår analys, då vi som forskare fick en uppfattning av vad som sagts. Redan då kunde vi se vissa 

sammanhang. Vi transkriberade intervjupersonernas exakta ord i talspråk men gjorde bedöm-

ningen att utskrivning av till exempel skratt, suckar och liknande inte var nödvändigt för stu-

diens syfte. Sedan granskades materialet flertal gånger för att hitta sammanhang som vi förkla-

rar mer utförligt senare i avsnittet som behandlar vår analysmetod. Vi valde redan i transkribe-

ringen att inte skriva ut någon av intervjupersonernas namn, utan i transkriberingen blev de 

nämnda med en bokstav istället, samt i den presenterade empirin är de nämnda med en siffra. 

Detta på grund av att vi har garanterat konfidentialitet i studien. (jmf Kvale, 2014). 
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7.3 Urval 
Studien begränsades till ett urval inom Växjö kommun. Utifrån detta har vi använt oss av ett 

ändamålsenligt urval, då vi utifrån vårt syfte och frågeställningar har valt att rikta oss mot 

idrottsgymnasier inom Växjö Kommun. Det för att empirin ska bli så relevant för oss som 

möjligt. Vi väljer alltså vårt urval utifrån ändamålet med studien (jmf Holloway & Wheeler, 

2010). 

 

7.4 Tillvägagångssätt av intervjuer 
Vi började med att kontakta informanterna på olika idrottsgymnasier via telefon. Dock var det 

svårt att komma i kontakt med dem via telefon så vi valde att även kontakta dem via mail där 

vi presenterade oss själva och bifogade ett informationsbrev (se bilaga 1) för inläsning av syfte 

och frågeställningar samt studiens utformning. Sedan fick vi godkännande från fem stycken av 

dem sju vi kontaktade. Vid intervjuerna fick de ta del av informationsbrevet igen för att det 

inte skulle ske något missförstånd mellan oss och intervjupersonen. Vi förklarade även hur 

intervjun skulle gå tillväga innan den startade, för att intervjupersonen skulle få möjlighet att 

ställa frågor innan intervjun började och så att det inte skulle ske något missförstånd.  

 

Som vi nämnde ovan så kontaktades möjliga informanter till studien. Vi fick godkännande från 

fem stycken som var villiga att ställa upp på en intervju. Informanterna som valde att ingå i 

studien var från varierande skolor i Växjö kommun. Detta ansåg vi vara tillräckligt med infor-

manter då vi kunde se sammanhang och skillnader i svaren från informanterna så att studiens 

frågeställningar kunde besvaras. Vidare så kan vi resonera om fler intervjuer hade givit ett 

annat resultat, vilket det möjligtvis hade kunnat. Dock så anser vi att det möjligen hade kunnat 

blivit materialmättnad, då svaren från informanterna återkom och vi till slut inte såg några 

större skillnader i svaren (jmf Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Intervjuerna skedde på respektives arbetsplats, det vill säga på respektives skola, på deras kon-

tor. Förutom en intervju som skedde utanför en gymnastiksal i en lobby. Dock ansåg vi att det 

fungerade då miljön var lugn och det fanns inte några andra människor i närheten så att inter-

vjun kunde ske ostört. Varje intervju tog mellan 25–40 minuter, beroende på hur omfattande 

varje intervjuperson utvecklade sina svar. 
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7.5 Analysmetod 
För att analysera den insamlade data så använde vi oss utav tematisk analysmetod, vilket är en 

vanligt förekommande analysmetod för kvalitativa data och vi anser att det passar vår studie 

då vi kan förstå, hitta kopplingar och försöka se sammanhanget mellan informanternas svar 

(jmf Starrin & Svensson, 1994; Bryman, 2011). Det innebär att vi som forskare efter noggrann 

läsning flera gånger har valt ut olika teman och subteman från empirin utifrån syftet och frå-

geställningarna i vår studie. Vid sökning efter teman sökte vi till exempel efter repetitioner, 

kategorier, metaforer, övergångar, likheter och skillnader och språkliga kopplingar. (jmf Bry-

man, 2011). De teman som vi valde att utgå ifrån är lärarnas kompetenser, undervisningen och 

uppföljningen av kunskap. 

	

7.6 Källor och källkritisk diskussion 
Vi har granskat och utvärderat de källor som inkluderas i studien genom att vi främst använt 

oss av förstahandskällor och utgår från de fyra källkritiska principerna som är följande; äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Förstahandskällor är fördelaktigt då de inte har om-

arbetats och påverkats av till exempel rykten (Thurén, 2013). Tidigare forskning och veten-

skapliga artiklar som används i studien är peer reviewed för att säkerhetsställa dess trovärdig-

het. Peer reviewed menas att de är granskade av forskare som är kunniga inom området innan 

artikeln publiceras (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har använt oss av några äldre källor men vi 

anser de vara trovärdiga då de även används i nyare studier. I vår studie förekommer även 

några internetbaserade källor, dessa har vi granskat utifrån årtal, namn och ifall någon myn-

dighet står bakom källan för att öka trovärdigheten på källan. 

 

Kvalitativa forskare har diskuterat relevansen av att använda sig utav reliabilitet och validitet i 

kvalitativa studier, eftersom reliabilitets begreppet är mer sammankopplade med validitets be-

greppet i kvantitativa studier (Svensson & Starrin, 1996). På grund av detta så har vi istället 

bedömt data utifrån två andra grundläggande kriterier, föreslagna av Guba & Lincoln (1994), 

vilka är: tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011).  

 

Utifrån tillförlitligheten har vi utgått ifrån dess fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Eftersom vi i denna stu-

die har valt att intervjua informanter på olika idrottsgymnasier så anser vi att det ger oss ett 
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brett perspektiv på hur den sociala verkligheten ser ut på skolan, vilka skapar trovärdighet i 

studien. I våra intervjuer som vi förberedde genom en intervjuguide så tog vi upp de områden 

och teman som vi vill fokusera på i denna studie, vilket har bidragit till att vi har fått en djup 

och tät beskrivning av den sociala verkligheten. Detta ger ett resultat på en pusselbit av den 

stora sociala verkligheten som vidare forskning sedan kan ta del av och överföra till andra 

miljöer, studien blir på så sätt överförbar. För att skapa en pålitlighet i vår studie så valde vi att 

genomföra intervjuerna på olika idrottsgymnasier i Växjö Kommun, för att få så många per-

spektiv som möjligt vilket gör att vi kan styrka vårt resultat och analys på ett trovärdigt sätt. 

Eftersom vi vid datainsamlingen valde att spela in intervjuerna så bidrar det till att vi i bearbet-

ning och analys kan gå tillbaka och lyssna igen så att vi får med exakt det som sägs, för att 

hindra feltolkning och resultat som inte är pålitligt.  

 

Äkthet, vilket är det andra grundläggande kriteriet som talar om mer generella frågor som 

handlar om forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet (Bryman, 2011). Som tidigare nämnt 

så intervjuade vi olika lärare inom olika idrotter och skolor. Vilket vi även gjorde enskilt med 

varje intervjuperson, detta bidrar till att vi får en rättvis bild av deras åsikter och de kan inte 

påverka varandra. Samt att vi får en rättvis bild av verkligheten rörande ämnet då lärare med 

olika bakgrund kan ge olika perspektiv på ämnet. Vår förhoppning med denna studien är att 

lärarna ska få lite mer kunskap om ämnet, för att kunna utveckla idrottsgymnasiet. Detta kan 

vi dock inte säkerställa eftersom det är något som sker på sikt men utifrån intervjuerna så ansåg 

flertalet att ämnet var relevant och att det fanns möjligheter för utveckling inom området. 

 

7.7 Forskningsetiska överväganden 
I denna studie har vi tagit hänsyn till informanternas önskan och identitet, samt tillämpat de 

forskningsetiska principerna. Dessa principer utgörs av informations-, samtyckes-, konfiden-

tialitets och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet har vi uppfyllt genom att vi före intervjun informerade lärarna på de olika 

skolorna angående studiens syfte. Detta gjorde vi först och främst muntligt, för att vi skulle få 

ett godkännande om att kunna genomföra vår studie. Därefter formulerade vi ett informations-

brev som vi skickade till respektive lärare inför intervjun. Detta informationsbrev tog vi även 

med till intervjun för att ge till de lärare vi intervjuade, för att de skulle få mer förståelse över 

studien. Genom ett godkännande av intervjuer för studien så uppfylldes samtyckeskravet. 
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Vi var noga med att poängtera både muntligt och i vårt informationsbrev att de har rätt till att 

vara konfidentiella. Genom att undvika att nämna deras eller skolans namn i studien, om de så 

önskade. Vi var även tydliga med att vi inte kan garantera anonymitet då vår handledare och 

examinator kan välja att ta del av informationen. Det slutgiltiga arbetet kommer redovisas 

muntligt under en examinationsdag på universitetet, vilket de även blev inbjudna till. Här faller 

även nyttjandekravet in, de fick som sagt veta att arbetet används av vetenskapliga syften och 

kan granskas av examinatorer och handledare, samt att arbetet sedan ska publiceras. Här fick 

de även veta att de har möjlighet att läsa arbetet innan det publiceras.  

8. Resultat 
Syftet med vår studie är att undersöka hur idrottsgymnasium arbetar för att förmedla kunskap 

kring doping till eleverna, genom att undersöka idrottsgymnasier i Växjö kommun. För att 

komma fram till en slutsats i studien som svarar till vårt syfte har vi genomfört fem stycken 

intervjuer med idrottslärare på olika idrottsgymnasium i Växjö kommun. För att inte kunna 

förstå vem som har sagt vad så tilldelas varje informant en siffra som är vald slumpmässigt. Vi 

har valt att använda oss av citat i empirin och citaten skrivs ut i exakta ord, vilket menas att 

alla citat skrivs ut i talspråk. Vidare kommer vi först att presentera den insamlade empirin för 

att i ett senare avsnitt analysera resultatet med vald teori.  

 

Resultatet av intervjuerna kommer att beröras i alla tre teman, vilka är utformade efter studiens 

frågeställningar. De teman vi har valt presenteras i tre olika avsnitt, vilket är följande: 

 

• Lärarnas kompetenser 

• Undervisningen 

• Uppföljningen av kunskap 

 

8.1 Lärarnas kompetenser  
I detta avsnitt kommer informanternas bakgrund presenteras i form av tidigare utbildningar och 

egna erfarenheter. Först och främst kommer vi att presentera samtliga informanternas indivi-

duella kompetenser, då det visade sig att det fanns olikheter mellan informanternas bakgrund 

och intresse.  
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8.1.1 Tidigare utbildningar 

Gällande tidigare utbildningar så visade det sig att informant 1, 2 och 4 hade utbildningar inom 

respektive idrott men dock ingen lärarutbildning i grunden. Informant 3 har enbart en idrotts-

lärarutbildning samt ytterligare ledarskapsutbildning, vidare genomgår även informant 4 en 

pågående lärarutbildning. Informant 5 besitter både en lärarutbildning mot gymnasiet samt trä-

narutbildning så långt det går innan elitnivå inom sin specialidrott. Dock anser informant 1 att 

det finns tvivelaktigheter på vilka utbildningar som behövs för att kunna lära ut, Informant 1 

säger följande ”Jag har all utbildning du kan få inom friidrotten, men jag har inga lärarutbild-

ning i botten”.  

 

Vidare så nämner ingen av informanterna att de har någon form av specifik utbildning kring 

ämnet doping. Informant 3 menar att denne har medverkat under någon enstaka föreläsning, 

men ingen ingående kurs kring doping. De anser att den kunskapen som de besitter har de fått 

från sina tränarutbildningar och erfarenheter under år som aktiv och som tränare. 

 

8.1.2 Egna erfarenheter 

Vidare så menar samtliga informanter att de ändå tycker sig ha en generell kunskap kring om-

rådet doping. Informant 1 anser att denne har en övergripande kunskap kring ämnet doping 

men att den djupa kunskapen saknas. Liknande menar informant 4 då kunskapen har skaffats 

genom sin tidigare erfarenhet inom sin idrott. Informant 2 menar att kommunikation med andra 

inom området är en viktig aspekt för att få kunskap kring området och säger följande;  

 

[...] jag anser att de kunskaperna får du inte av högskolepoäng, utan jag intresserade mig 

mycket för ämnet eftersom det är bra, när jag tränade eliter där på 80-talet, då är det ju 

viktigt att veta vad man pratar om, när man tar avstånd från doping är det ju bra att försöka 

läsa sig till det som fanns [...]                                                                            

Informant 2 

 

Vidare förklarar informant 2 att genom samtal med olika personer inom ämnet så har denne 

skaffat sig information och kunskap som sedan kan läras ut till eleverna. 
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Informant 5 och 2 menar även att erfarenheten som skaffats har varit genom egen inlärning, 

med hjälp av olika kanaler som till exempel WADA och RF. De menar att det är nyttigt som 

lärare för att kunna svara på frågor kring doping som kan komma från eleverna.  

 

Utöver detta så resonerar Informant 3 och 4 kring att doping inte förekommer inom sin egen 

idrott på samma sätt som inom andra idrotter. Informant 3 menar att eleverna inte behöver ha 

någon vidare koll på doping utan att de lyssnar på vad deras tränare säger. Informant 4 menar 

att det inom dennes idrott främst förekommit fall som innefattat droger som kokain, mer än 

dopning och prestationshöjande preparat. Anledningen till att Informant 1 och 2 går in djupare 

kring ämnet doping och dess relevans till att ständigt föra en dialog med dess aktiva om ämnet. 

Det kan bero på att det förekommit ett flertal dopingskandaler i deras idrott som inneburit en 

vaksamhet på området. 

 

Både informant 1 och 2 talar även om ett så kallat dopingkörkort, som både de aktiva och 

tränarna ska genomföra. Dopingkörkortet innefattar ett prov med frågor rörande ämnet som du 

sedan blir godkänd eller inte godkänd på. De andra informanterna känner även till dopingkör-

kortet men nämner att de aktivt har valt att inte använda sig av det. Dock så har de inget reso-

nemang kring varför de valt att inte arbeta med dopingkörkortet. 

 

8.2 Undervisningen  
I detta avsnittet så kommer vi att ta upp undervisningen som sker ute på skolorna. Detta kom-

mer vi göra genom att presentera samtliga informanternas strategier när det kommer till hur de 

undervisar för sina elever kring ämnet doping.  

	

8.2.1 Teoretiska undervisningen  

När det kommer till de teoretiska undervisningarna angående doping som sker i klassrum eller 

liknande med eleverna så var detta något som samtliga informanter genomförde. De nämner 

att dem lär ut generell kunskap om doping, kring vad det är och vad det innebär att bruka inom 

idrottens värld. Samtliga säger även att det inte går in på preparat nivå. Informant 3 berättar att 

dem lite allmänt talar om vad doping är, samt att det kan vara ett läkemedel och gav exemplet 

att du kan gå till din Mamma och använda hennes receptbelagda medicin och det kan anses 

som doping, det är inte enbart vad vi tänker oss ’’ryska släggkastare som tar sprutor’’, utan 
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dem lyfter att det finns så mycket mer som anses vara doping. Informant 5 talar istället kring 

att de belyser värderingarna rörande ämnet och säger;  

 

[...] själva värderingarna till doping, det är mycket där vi trycker i värderingarna till det, 

skulle man stoppa i sig nån mat utan att veta vad det innehåller? eller preparat eller vad det 

nu är då va, att man får dem att fundera kring dem frågorna. Om dem inte gör det så är ju 

steget faktiskt ganska kort till att dem tar förbjudet preparat också.  

Informant 5 

 

Informant 1 och 2 nämner båda att de utför något som heter dopingkörkort, vilket både de 

aktiva och tränarna ska genomföra. Dopingkörkortet innefattar en föreläsning på cirka en 

timme samt ett frågeformulär som du sedan antingen blir godkänd eller inte på, vilket resulterar 

i om du får representera landet eller ej på tävlingar. Mer om dopingkörkortet kommer nedan 

under avsnittet uppföljning av kunskap.  

 

8.2.2 ’’Det dagliga samtalet’’ 

Det dagliga samtalet var något som enbart genom studien och de genomförda intervjuerna vi-

sade sig vara en intressant del att ta upp. Informant 1 och 2 var de som främst tryckte på att 

detta var en central del i hur de informerar sina aktiva angående doping. Informant 2 säger ’’Ja 

visst det är ju det allra viktigaste, att vi tränare visar att vi tar avstånd från doping’’, vilket 

denne menar med att dem som tränare är i ’’den första linjen’’ och måste visa att de själva tar 

avstånd från doping för att kunna vara förebilder för sina aktiva. Informant 1 är inne på att dem 

inte genomför något specifikt prov rörande ämnet men att det är det dagliga samtalet som ger 

dem en koll på att eleverna har kunskap.  

 

[...] de är mycket kring det informella samtalet, det är mycket diskussion kring för eleverna, 

ofta så är det högpresterande elever som går på idrottsgymnasium, de vill va bra i skolan, 

de vill va bra i idrotten och de vill må o se bra ut och sådär, de är viktig information kring 

hur de ska prestera, och vad som krävs för att de ska prestera, där ingår ju äta bra, sova bra 

och se till att undvika medel som kan skada en i längden.  

Informant 4 
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Här talar även informant 4 hur denne genom det informella samtalet med sina elever informerar 

dem hur de bör göra, samt inte göra för att orka med de prestationer som dem vill uppnå både 

inom idrotten och skolan. Informant 3 och 5 håller med om att det dagliga samtalet är bra och 

viktigt att ha men att det inte är en central del hos dem. Informant 3 menar att när denne lär ut 

kring doping, så sker det genom teoretisk undervisning och att den idrott som informant 3 är 

verksam i inte riktigt passar sig med att ta upp under träningar. Relationen från det dagliga 

samtalet och vilken specialidrott det handlar om var även något som både informant 3, 4 och 5 

tog upp.  

	

8.2.3 Skolans styrdokument 

De lärare som vi intervjuade berättade att de följer läroplanen och de riktlinjer som finns med 

i denna angående vad som ska undervisas. Samtliga informanter tar del av styrdokumentet på 

ett eller annat sätt och genomför det som krävs för att uppnå målen från kursplanen. Informant 

3 säger ’’det står ganska tydligt i dem här idrottspecificeringskurserna att doping ska tas upp, 

så det tror jag nog man lägger lite tid på’’, vilket visar att det läggs vikt på det som står i 

styrdokumenten.  

 

När det kommer till att ha en framtagen handlingsplan om doping skulle framkomma på skolan 

så var det ingen utav samtliga informanter som har en specifik plan för doping. Informant 3 

och 5 talar om andra handlingsplaner som skulle kunna tillämpas på det istället, såsom en kris-

plan och en handlingsplan för narkotika. Informant 4 kunde inte säkert berätta om de hade 

någon plan som sätts in i det fallet men att det i sådana fall skulle innebära att eleven blir 

avstängd från skolan och inte kunna få betyg. Informant 1 menar istället att dem inte har någon 

handlingsplan men om det skulle förekomma så skulle förbundet rycka in och hjälpa till, vidare 

säger samma informant att det skulle vara ’’totalt förfärligt för verksamheten’’, då denne menar 

att det inte ser bra ut om dopning skulle inträffa på ett riksidrottsgymnasium. Informant 2 är 

inne på samma spår och talar om att denne skulle anmäla om det skedde, eller råda skyldiga att 

anmäla sig och söka upp läkare för att få en medicinsk koll, eftersom det är farligt för hälsan.  

 

8.2.4 Dopingtester som en del av undervisningen 

När det kom till att utföra dopingtester på eleverna på skolan så var det endast informant 1 och 

2 som genomförde det. Informant 1 berättar att det går till så att dopingpolisen kommer en 
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gång per läsår ungefär och först pratar i 10–15 minuter inför hela klassen. Därefter väljer de ut 

ett par stycken som får testa sig. Samma informant säger även att denne brukar kontakta dem 

ibland om det tagit för lång tid sedan senaste besöket.   

 

Informant 3, 4 och 5 berättar istället att de inte utför några tester på skolan utan att de istället 

tror att det i sådana fall utförs ute i de olika föreningarna. Informant 3 och 4 nämner även att 

när de har misstänkt någon, vare sig det är en NIU student eller en elev på skolan så har de haft 

ett samtal med denne, men det har inte utförts några vidare tester. Att dem inte utför doping-

tester på skolan ansåg de vara en bra fråga och informant 4 säger;  

 

[...] jag tror vi gärna hade tagit hit folk som testar, det ser jag inga problem med, det skulle 

nog vara ganska sunt för dom, för jag som har blivit dopingtestad, de är ganska obehaglig 

situation att hamna i. Även om man är ren så är de något som kan vara skönt att ha mött nån 

gång i alla fall hyfsat, alltså nu på tisdag ska ni bli dopingtestade, de kan ju va en sån grej. 

De kan nog va ganska gynnsamt för dom i sin utbildning.  

Informant 4 

 

Informant 4 ser alltså fördelarna kring att låta eleverna utföra tester, vilket även informant 3 

och 5 talar om. Då själva situationen av att bli praktiskt testad är annorlunda mot att läsa om 

det teoretiskt i en bok.  

 

8.2.5 Miljön eleverna vistas i  

Redan under vår första intervju med informant 1 så kom miljön på tal, alltså vikten av att deras 

elever skulle vistas i rätt miljö för att på så vis undvika frestelser och grupptryck som sägs 

förekomma mer frekvent på de öppna gymmen. Informant 1 säger; 

 

Vi ser till att vi har eleverna och tränare på dem ställen som vi tycker dem ska träna, ingen 

av våra elever går till exempel på vilket gym som helst på stan, dem tränar här med oss. 

Miljön är ju viktig med vart man är och man är ju ganska påverkbar som ung [...]  

Informant 1  
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Vilket även informant 2 och 5 trycker liknande på, mer specifikt så talar informant 5 på do-

pingkulturen som finns på gymmen vilket även kan liknas till miljön som tidigare nämnt. In-

formant 3 ser lite annorlunda på detta, då denne anser att deras elever inte skulle ha tiden att 

vistas på dessa gym då dem tränar så pass mycket både i skolan på dagtid och på kvällstid i 

föreningen.  

 

8.2.6 Förändringar i undervisningen  

Som informant 5 säger får vi reda på mycket angående doping genom media, det förekommer 

allt mer och bidrar på så vis att fler intresserar sig angående ämnet. Frågan var då om infor-

manterna ansåg att undervisningen i ämnet har förändrats under de senaste åren. Samtliga in-

formanter menar dock att dem inte ansåg att det hade gjort det, men informant 1 talar om att 

det är mer observant idag eftersom det ständigt förekommer. Informant 2 talar om förändringen 

har skett genom att de för cirka 4 år sedan började med dopingkörkortet men att antidoping 

diskussionerna alltid har funnits. Vidare menar informant 4 att den alltid sett ut så som den gör 

nu medan denne har arbetat på skolan, men att denna gärna hade haft någon som kom till skolan 

och berättade lite mer, men att tiden och ekonomin inte finns där.  

 

Förändringen är väl så att man kan ta hjälp av mer digitalt då som när Smålandsidrotten 

kommer och gör ett digitalt prov och så vidare, man kan hitta mycket information på nätet, 

vi var inne på det här röd/gröna listan [...] 

Informant 3  

 

Här menar informant 3 alltså förändringen som skett är att det idag går att få tag på mer in-

formation digitalt via internet, samt att dem på skolan kan använda sig utav det för att testa 

eleverna genom ett prov. Alltså är förändringen inte centrerat till ämnet doping i sig utan mer 

hur det väljer att lära ut kunskapen för att göra det modernt. Vidare nämnde majoriteten av 

informanterna att undervisningen har förändrats till att de pratar mer om kost och kosttillskott 

på grund av olika trender i samhället. 

 

8.2.7 Är det viktigt att undervisa kring doping? 

Som tidigare nämnt så berör informanterna dopingfrågan på olika sätt genom undervisning och 

kommunikation med eleverna. Med tanke på att de hade lite olika perspektiv på det hela anser 
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vi att det var intressant att se om de alla faktiskt ansåg att det är viktigt att undervisa angående 

doping och förmedla kunskap till eleverna.  

 

Att det är viktigt att undervisa om doping var något som samtliga informanter höll med om, 

fortfarande med skillnader i argument men med samma slutsats. Informant 1 säger ’’Ja men 

självklart, jätteviktigt! det är ju så det förekommer ju hela tiden och det är klart vi måste se till 

att dem får kunskap’’. Informant 3 anser detsamma men menar att denne inte tycker det ska 

behövas i samhället, men eftersom det faktiskt sker så är informationen angående ämnet en 

jätteviktig kanal.  

 

[...] rent prestationshöjande i idrottssammanhang så är de ju jätteviktigt för eleverna att veta 

vad som händer och vilka konsekvenser de är av de hela, just konsekvenserna, att förstå att 

den genvägen, som de skulle innebära är inte nyttigt i det stora hela. 

Informant 4   

 

Ovan visar det att informant 4 trycker mer på vikten av att lära ut konsekvenserna av att bruka 

otillåtna preparat, både rent idrottsligt men även för den personliga hälsan. Alltså att använda 

informationen som avskräckande metod till eleverna, vilket även informant 3 anser vara ett bra 

sätt. Då denne informant i sin undervisning använder sig utav en bok för att just göra detta, 

avskräcka.  

 

8.2.8 Utvecklingsmöjligheter för undervisningen om doping 

Utifrån tidigare förändringar inom undervisningen och informanternas åsikter rörande om do-

ping är viktigt att undervisa om, så framgår möjliga utvecklingsmöjligheter för undervisningen 

om doping. Vilket anses vara relevant för studien eftersom undervisning angående doping är 

en pågående process och kan utvecklas med tiden.   

 

Att informanterna idag arbetar kring doping på ett eller annat sätt är bra, men bra anser vi alltid 

kan bli bättre. Med anledning till det så fick dem svara på om de anser att det finns någon 

utvecklingsmöjlighet för doping undervisningen. Informant 1,2,3 och 4 presenterade några ex-

empel, medans informant 5 istället menar att de just nu anses göra det som krävs och eleverna 

får en tillräcklig kunskap.  
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[...] utvecklingen ser jag i att hela tiden ha kontinuerlig koll och aldrig släpper garden. Det 

är som ett pågående lågfrekvent krig, att man aldrig kan släppa garden, jag tycker att i vår 

dagliga gärning arbeta emot det och de är ju så att de vi visar på träningen, att vi är emot 

doping de är ju viktigt och att aldrig släppa den garden riktigt. För det finns alltid den här 

viljan att ta en genväg, det kan vi inte bortse ifrån, sen är det väldigt viktigt att man möter 

det hela med bättre träning, bra träningsmöjligheter [...] 

Informant 2 

 

Här trycker informant 2 på vikten av att ständigt informera och upprätthålla kunskapen hos 

eleverna och som denne säger att aldrig släppa garden. Vilket även informant 1 är inne på när 

denne anser att utvecklingen är att ständigt lägga så mycket resurser som möjligt på att, ”så att 

vi blir av med skiten”. Eftersom det handlar om trovärdigheten för idrotten. Informant 3 lägger 

istället fram en mer specifik utvecklingsplan då denne säger; 

 

Ja men kanske att på nåt sätt hitta en struktur där man återkommer, dem läser ju ändå NIU 

under 3 år, nu blir det ju så att man ofta betar ut det under en 5 veckors period, that’s it. Att 

ha det lite mer levande och hitta sådan där konkreta exempel om att dem faktiskt får göra 

ett dopingtest, få va med på resan, nu har vi ändå kommit en bit på vägen men jag tycker 

inte det är kul att bara sitta och lyssna och läsa utan jag vill göra nåt praktiskt. Så det att 

hitta en utveckling som är mer där den får mer praktiskt se vad det innebär och så vidare 

man kanske får besöka nåt labb eller nånting sånt där. 

Informant 3  

 

Vidare anser informant 4 att det skulle vara en utveckling i att RF skulle komma ut till samtliga 

skolor i området med idrottsutbildning och genomföra dopingtester och föreläsning, genom att 

på så vis säkerställa att eleverna får den kunskapen som behövs.  

8.3 Uppföljningen av kunskap 
I detta avsnitt presenteras den insamlade empirin som behandlar hur informanterna följer upp 

om och hur kunskapen har förmedlats till eleverna. Det vill säga att vi kommer att fokusera på 

hur informanterna kontrollerar att eleverna har tagit till sig kunskapen som har förmedlats.  
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8.3.1 Teoretiska prov 

För att kontrollera att eleverna har tagit till sig den kunskap som informanterna förmedlade så 

använde informanterna i studien olika metoder. Informant 3, 4 och 5 resonerade kring att ele-

verna får göra teoretiska prov som utformades av varje enskild lärare. De menar att proven var 

ett sätt för dem att kolla att eleverna hade tagit till sig det som undervisningen handlar om. 

Informant 4 säger följande kring varför de har teoretiska prov;  

 

[...] vi har prov på den delen, träningsläran har vi nästan alltid teoretiska prov på, för att 

säkra upp kunskapen [...]   

     Informant 4 

 

Informant 4 resonerar även vidare kring att inom dennes idrott så förekommer doping sällan, 

så att innebörden av att utföra ett större prov kring doping inte är en central del av undervis-

ningen. Utan menar att det finns med som en del av undervisningen men att det inte läggs 

någon större vikt på det, på grund av att doping inte gynnar de aktiva och att dopingfall är 

sällsynta inom den specifika idrotten. 

 

Informant 3 belyser även att eleverna får göra ett teoretiskt prov under den perioden där under-

visningen behandlar doping. Samt att innehållet i provet behandlar frågor som till exempel 

kost, kosttillskott, dopingpreparat, bieffekter och vad som händer om de blir avstängda på 

grund av doping. Informanterna 3, 4 och 5 som använder sig av egna utformade teoretiska prov 

nämner att de har liknande innehåll på de teoretiska proven för att kontrollera elevernas kun-

skaper, men att det inte är nödvändigt att ställa specifika frågor om till exempel olika förbjudna 

preparat. Informant 5 förklarar det enligt följande;  

 

[...] sen har vi också i tävling och träningsläran för specialidrotten då, där lägger vi lite mer 

tyngd på det. Har prov på dem här delarna då, så det är väl lite det som försäkrar oss om att 

dem har tagit till sig lite grann om kunskaperna. Sen har vi ju inte gått in på vilket preparat 

som står på WADA:s listor, det hade blivit lite jobbigt att plugga in dem, men mer att dem 

vet vad som gäller, vilka skyldigheter de har som idrottare. 

Informant 5 
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8.3.2 Utomstående aktörer 

Utöver de teoretiska proven som informanterna påtalade i avsnittet ovan så nämner även infor-

mant 3 att eleverna på skolan även gör ett test kring doping som utförs i samarbete med Små-

landsidrotten. Testet utförs enligt informant 3 elektroniskt via dator där eleverna fick olika 

frågor om doping. Dock belyser informant 3 att detta endast är ett komplement till det teoretiska 

provet. Endast ett sätt för eleverna att få ytterligare kunskap kring doping. 

 

8.3.3 ”Dopingkörkortet” 

Informant 1 och 2 använde sig av andra metoder när det gäller uppföljningen av kunskap till 

eleverna. De förklarade att teoretiska prov inte användes som ett sätt för att kontrollera att 

eleverna hade tagit till sig av kunskapen. Istället förklarade informant 1 att de använde sig av 

en e-utbildning som kallas för dopingkörkort. Vidare förklarades det att utbildningen var ett 

sätt för dem att testa vad eleverna kunde om doping. Utbildningen var även ett sätt för att testa 

vad tränarna/lärarna kunde om doping. Informant 1 menar att dopingkörkortet var ett krav för 

eleverna och lärarna, annars skulle de inte få representera Sverige. 

 

Informant 1 belyste även som tidigare nämnt att det dagliga samtalet även var ett sätt för dem 

att kontrollera att eleverna hade tagit till sig av kunskapen som de undervisat kring. Informant 

1 säger följande; 

 

Vi har inget prov till exempel om man säger så men vi genomför ju den här utbildningen 

som förbundet gör. Är en liten koll på att dem har hängt med på åtminstone nånting sen är 

det ju i det dagliga samtalet. Så vi tycker väl ändå utifrån vår synpunkt att dem har en bra 

koll på läget sen kan vi aldrig 100 garantera på vad Pelle eller Stina gör när dem sitter i sin 

egna kammare. Omöjligt.      

Informant 1 
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9. Analys 
Vi har som tidigare nämnt valt att analysera empirin utifrån tre olika teman som är kopplade 

till studiens frågeställningar, vilka är följande: 

 

• Lärarnas kompetenser, som svarar på första frågeställningen: Vad har lärarna för kun-

skap kring doping? 

•  Undervisningen, som svarar på andra frågeställningen: Hur förmedlar lärarna kunskap 

om doping till eleverna? 

•  Uppföljningen av kunskap, som svarar på tredje frågeställningen: Hur följer skolan 

upp att eleverna har tagit till sig den kunskap som har förmedlats?  

 

Vidare kommer vi att analysera empirin utifrån vald teori, vilket är läroplansteorin.  

 

9.1 Lärarnas kompetenser  
Vårt resultat visar att två av lärarna i studien endast har utbildning kring sin specialidrott medan 

två av dem har en akademisk utbildning i grunden och en av lärarna var under en pågående 

akademisk utbildning under genomförandet av studien. Utifrån läroplansteorin så menar Sund-

berg (2007) att lärares professionalisering och yrkesutbildning påverkar hur läroplansarbetet 

utförs i skolan. Samtliga informanter i denna studie har olika tidigare utbildningar, både inom 

sin individuella specialidrott och lärarutbildning. Vilket kan förklaras till att deras kompetenser 

och erfarenheter påverkar läroplansarbetet (jmf Sundberg, 2007). Vidare så har lärare en skyl-

dighet att undervisa kring doping och narkotika eftersom det är en del i kursplanen (Skolverket, 

2011). Detta medför att undervisningen kan skilja sig mellan varje skola och lärare men att 

innehållet på undervisningen ska vara av liknande innehåll. 

 

När det kommer till informanternas utbildning kring doping så resonerade alla informanter 

kring att de fått den kunskap de har via erfarenheter. Alltså så har ingen av informanterna en 

specifik utbildning om doping. Vilket tidigare nämnts inom läroplansteorin då lärarens utbild-

ning påverkar läroplansarbetet i skolan (Sundberg, 2007). Eftersom lärarna inte har någon spe-

cifik utbildning angående doping och endast menar att de fått sin kunskap genom erfarenhet så 

ger det oss anledning att tro att läroplansarbetet på skolan kan påverkas av lärarens erfarenhet 

istället för utbildning.  
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9.2 Undervisningen  
Eftersom samtliga informanter nämner att de genomför någon form utav teoretisk undervisning 

angående doping, och att de aktivt arbetar med att förmedla kunskap till eleverna. Så kan detta 

sättas i relation till läroplansteorin, vilket handlar om hur kunskapen kan förmedlas och läras 

ut (Wahlström, 2016). Då informanterna gör detta genom bland annat teoretisk undervisning. 

Hur undervisningsprocessen sker kan vidare kopplas till läroplansteorin genom läroplanens 

tredje nivå vilket behandlar frågor angående hur en läroplan styr undervisningsprocessen. 

Dessa frågor är bland annat; hur styr läroplanen undervisningen? Hur utvecklas former av in-

lärning för olika elever inom en viss organisatorisk ram och utifrån en viss läroplan? (Lund-

gren, 1979). Sett till vår studie så går det att relatera till att informanterna menar att det genom-

för sina undervisningar utifrån läroplanen och behandlar de områden som de ska, för att uppnå 

kursplanens mål.  

 

Vidare så talar samtliga informanter om att de i undervisningen inte går in på preparat nivå när 

det gäller vilket typ av kunskap kring doping de vill förmedla. Till stor del så undervisar alla 

informanter på liknande sätt, eftersom de tar upp konsekvenser, dopingtester och så vidare, lite 

för att avskräcka. Informant 5 talar mer om att de undervisar utifrån värderingarna, och be-

handlar det bland annat genom att dra liknelser till att du inte skulle äta någon mat som du inte 

visste vad den innehöll, så varför skulle du då stoppa i dig något preparat utan att veta innehål-

let? Att i undervisningen välja att förmedla kunskapen utifrån värderingar förklarar Lundgren 

(1979) genom att den första nivån inom läroplanen talar om hur värderingar, kunskaper och 

erfarenhet utses och organiseras. Vilket han vidare ställer frågan om varför en viss kunskap är 

mer väsentlig att lära ut än en annan? Vidare skriver Wahlström (2016) att läroplansteorin talar 

om att värderingar av goda handlingssätt är grunden för kunskapsinnehållet. Vilket ses i denna 

studie genom de värderingar som informant 5 berättade om, denne ansåg alltså att värdering-

arna angående doping är viktigt att lära ut till eleverna, vilket förhoppningsvis innebär att ele-

verna i framtiden vet vad som är rätt och fel och handlar på rätt sätt inom idrotten.  

	

9.2.1 ”Det dagliga samtalet” 

Tre av fem informanter talar om att förmedling av kunskap sker genom det ’’dagliga samtalet 

’’, vilket de menar som information genom kommunikation utanför den teoretiska undervis-

ningen. Utifrån läroplansteorin som handlar om hur kunskap kan förmedlas så går det att 

koppla till denna studie då informanterna som förmedlar kunskap genom det dagliga samtalet 
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anser att det passar bra för dem. Alltså finns det inte enbart ett sätt att undervisa, utan det kan 

ske på det sätt som anses vara bäst för respektive lärare och skola. Trots att vi kopplar under-

visning och skola till att sitta i ett klassrum och lyssna på en lärare som försöker lära ut något, 

så behöver inte detta vara det enda och bästa sättet. Vår studie, samt vetenskapliga teorier visar 

att kommunikationen och samtalen mellan lektionerna och träningarna faktiskt bidrar till att 

förmedla kunskap. Samt att som informant 1 berättar att du som lärare får en koll på att dem 

har tagit till sig det som lärts ut.  

	

9.2.2 Skolans styrdokument  

Samtliga informanter i denna studie påstår att de följer de riktlinjer och mål som finns med i 

läroplan respektive kursplan. Att informanterna tar hjälp av läroplanen när de planerar sin 

undervisning kan förklaras utifrån läroplansteorin, vilket menar att läroplanen fyller olika 

funktioner inom utbildningssystemet. Alltså att det inte enbart är ett officiellt styrningsdoku-

ment utan även ett pedagogiskt verktyg för skolor och lärare (Wahlström, 2016).   

 

Vidare utifrån läroplansteorin så sammanställs läroplanen utifrån vad som anses vara viktigt 

just nu i samhället (Wahlström, 2016). Vilket informant 5 menar på när denne säger; 

 

[...] det går i vågor sånt här också och dem här preparaten man tar dem förändras litegrann 

och det kommer nya former och då får man såklart anpassa undervisningen utefter den tiden 

man är i [...]  

Informant 5 

 

Alltså med takt som samhället förändras och utvecklas så ska läroplanen göra detsamma (jmf 

Wahlström, 2016). Vilket vi anser skapar mer relevans i undervisningen och är mer i tiden. 

 

Lundgren (1979) menar att styrning och kontroll är en väsentlig del av läroplanen, vilket en 

handlingsplan kan bidra till att ge. Dock så berättar samtliga informanter att de inte har någon 

konkret handlingsplan för doping. Men att skolans handlingsplan för till exempel narkotika 

kan tillämpas om det skulle förekomma doping på skolan. 
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9.2.3 Det praktiska momentet 

Trots att det endast var informant 1 och 2 som i skolan utför dopingtest på eleverna så talar 

resterande informanter om fördelarna med att genomföra dopingtester. Informant 1 och 2 me-

nar att det är en del av undervisningen, vilket kan ses som praktisk undervisning. Informant 4 

menar även att det kan vara nyttigt för eleverna att bli dopingtestade någon gång under tiden 

som elev så att de har fått lära sig hur ett test går till, eftersom det kan vara obehagligt för 

personen som blir testad. De menar att det kan vara en förberedelse för framtiden som elitid-

rottare. Vilket kan förklaras genom att läroplanen i grunden handlar om vad som anses räknas 

som viktig kunskap i samhället vid en viss tidpunkt (jmf Wahlström, 2016). Dopingtester kan 

då utifrån dagens samhälle vara en relevant del av den praktiska undervisningen på idrottsgym-

nasium. Vilket även samtliga informanter håller med om. Informanterna 3, 4 och 5 menar att 

ekonomi är en bidragande faktor till att dopingtester inte utförs på skolan. Men de har vetskap 

om att elevernas föreningar utför dopingtester på adepterna. 

 

9.2.4 Miljön utanför skolan 

Informanterna i vår studie resonerade kring vilken miljö eleverna vistas i, eftersom att många 

av eleverna tränar någon form av styrketräning för att utvecklas inom idrotten. Vår studie vi-

sade att informanterna ansåg att miljön på ett allmänt gym inte var passande för elever som går 

på ett idrottsgymnasium. Informant 1, 2 och 5 menar att de såg att doping oftare förekom på 

de allmänna gymmen där en viss ”gymkultur” fanns. Vilket enligt dem kunde locka eleverna 

till att testa dopingpreparat. Informant 1 och 2 ville kontrollera i vilken miljö eleverna tränade 

i för att undvika att eleverna kom i kontakt med personer som möjligen brukade någon form 

av doping. Vilket Friedich Herbart (1806) talar om, nämligen att målet för uppfostran och 

undervisning ska ses utifrån ett etiskt perspektiv. Vidare menar han att undervisningen kan 

behandla olika ämnesmässiga innehåll men att syftet bör vara att utveckla ungdomars moral 

och karaktär. Vilket är anledning till att värderingar av goda handlingssätt är grunden för kun-

skapsinnehållet (Wahlström, 2016). Informant 3 var inne på liknande spår, dock menade infor-

mant 3 att eleverna inte skulle ha tid att träna på de allmänna gymmen utanför den ordinarie 

träningen i skolan och i föreningen. 

 

9.2.5 Förändringar i undervisningen 

Att förändringar sker i undervisningen, vare sig de är stora eller inte så menar läroplansteorin 

att läroplanen formuleras utifrån vad som sker just nu i samhället (jmf Wahlström, 2016).  Som 
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informant 3 säger att det idag går att genomföra undervisningen rent digitalt är ett bevis på att 

samhället idag i allmänhet är mer digitaliserad och vi kan använda internet och andra digitala 

källor till mycket i vår vardag. Alltså att göra undervisningen mer modern hör ihop med det 

antagandet inom läroplansteorin att det ska formuleras utifrån dagens samhälle. Att samhället 

är mer digitaliserad idag har påverkat en förändring, vilket informant 5 är inne på, eftersom 

denne menar att vi idag får mycket information genom media. Vilket informant 5 då säger 

påverkar att fler intresserar sig angående ämnet doping eftersom det allt oftare blir omnämnt. 

När det gäller undervisningen och om den specifikt förändrats mycket under de senaste åren så 

ansåg som sagt samtliga informanter att den inte hade gjort det, men att informant 1 berättar 

att den är mer observant idag eftersom det ständigt förekommer. Vilket vi anser också kan 

kopplas till att vi hör talas om olika dopingskandaler på media och liknande.  

 

9.2.6 Är det viktigt att undervisa kring doping?  

Lundgren (1979) talar utifrån läroplansteorin om varför en viss kunskap är med väsentlig än 

en annan att lära ut. Med tanke på att samtliga informanter i denna studie anser att kunskap 

angående doping är viktigt för eleverna, samt att dem kan ha nytta av informationen i sin id-

rottsliga karriär. Undervisningen ses alltså som en förberedning för elevernas idrottsliga fram-

tid, vilket är en central del i varför dem anser att det är viktigt att beröra. Vilket läroplansteorin 

förklarar, eftersom det från grunden handlar om en viss tolkning om vad som anses räknas som 

viktiga kunskaper i ett visst samhälle (Wahlström, 2016). Kunskap om doping anses vara vik-

tigt inom det idrottsliga samhället, vilket är anledningen till att det behandlas i skolan.  

 

9.2.7 Utvecklingsmöjligheter 

När frågan ställdes till informanterna angående om det finns utvecklingsmöjligheter för under-

visningen kring dopning så var en central del i svaren att undervisningen borde ske mer konti-

nuerligt. Vilket skulle bidra till att eleverna lättare kan upprätthålla kunskapen. De menade 

vidare att det inte räcker att enbart genomföra någon enstaka undervisning eller att de ha en 

period på någon vecka under de tre åren på gymnasiet. Vidare såg informant 4 en utveckling i 

att RF skulle komma ut till samtliga idrottsgymnasier i området och genomföra dopingtester 

och föreläsningar, vilket skulle säkerställa att kunskapen finns hos eleverna. Att en utomstå-

ende aktör kommer in och förmedlar kunskap och genomför praktiska moment anser vi är re-

levant eftersom eleverna då får kunskapen utifrån ett annat perspektiv, samt att få genomföra 

något praktiskt kan bidra till större förståelse kring processen av exempelvis dopingkontroller.  
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Att undervisningen kring dopingen utvecklas anser vi vara viktigt eftersom samhället ständigt 

utvecklas och förändras. Vilket även läroplansteorin behandlar genom att den från grunden 

handlar om vad som anses vara viktigt i samhället vid en viss tidpunkt (Wahlström, 2016). Så 

eftersom samhället ständigt förändras genom tiden så bör därför undervisningen göra det också.  

 

9.3 Uppföljningen av kunskap  
Läroplansteorin handlar i grunden om vad som kan anses räknas som viktiga kunskaper i vårt 

samhälle (Wahlström, 2016). Vilket kan tolkas som, vad är viktig kunskap inom doping för 

eleverna. Vår studie visar på att det finns en gemensam bild av vad eleverna förväntas kunna 

inom området, dock används olika metoder för att säkerhetsställa den kunskapen. vilket stäm-

mer överens med Sundberg (2007) som menar att lärares professionalisering och yrkesutbild-

ning inom läroplansarbetet i skolan påverkar hur kunskapen förmedlas och säkerställs hos ele-

verna. Vår studie visar även att samtliga av informanterna har kännedom kring vad som ingår 

i läroplanen och för varje enskild kurs gällande doping. De använder styrdokumenten som en 

riktlinje för vad som ska läras ut, när det ska läras ut samt vem som ska lära ut det (jmf Wahl-

ström, 2016).  

 

Vidare visar vår studie att vilken typ av idrott har betydelse för hur mycket vikt som läggs på 

undervisningen och uppföljningen kring doping. Tre av informanterna menar att doping i form 

av anabola steroider inte har någon fördel inom deras idrott och anser därför att den uppföljning 

som sker idag är tillräcklig för att säkerställa deras kunskap om doping. Informant 1 och 2 

upplevde däremot att doping var vanligare inom deras idrott på grund av tidigare händelser 

inom idrotten. Vilket även visar att typen av idrott är av betydelse när det kommer till doping, 

dess undervisning och hur de säkerställer kunskapen hos eleverna. Vidare talar även informant 

1 och 2 att de genomför det så kallade dopingkörkortet, vilket innebär både en föreläsning men 

även ett teoretiskt prov där du antingen blir godkänd eller inte. Vilket i sin tur då säkerställer 

att eleverna har fått tillräcklig kunskap.  

 

Lundgren (1979) talar om att det bakom varje läroplan finns grundläggande principer, vilket är 

en viss läroplanskod. Denna koden bildas både historiskt och i nutid av befintliga materiella 

och kulturella villkor och föreställningar om utbildningens olika processer, vilket slutligen ska 

bestämma vilken inlärning som ska ske. Detta tolkar vi till att uppföljningen av kunskapen är 
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en del av utbildningens process, eftersom det kan ses som det slutgiltiga testet på att inlärningen 

har givit resultat och eleverna har tagit åt sig av den kunskap som har förmedlats.  

 

10. Slutdiskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera framtagen empiri utifrån studiens frågeställningar. Samt 

kommer vi att kritiskt sätta detta i relation till studiens tidigare valda forskning. Slutligen kom-

mer vi att presentera vår slutsats i relation till studiens syfte. 

 

Vad har lärarna för kunskap kring doping? 

Resultatet visar att lärarna har en viss del av kunskap kring doping men att kunskapen inte har 

kommit från någon specifik utbildning om doping. Istället menar de att dem har skaffat sig 

kunskapen genom erfarenheter från sin tid som både aktiv och tränare, samt övergripande trä-

narutbildningar inom respektives specialidrott. Resultatet visar även att majoriteten av infor-

manterna har eller genomgår en lärarutbildning. Vilket visar på att en akademisk utbildning 

hos lärarna blir vanligare inom idrottsutbildningar. Enligt egna reflektioner så anser vi att detta 

blir vanligare då lärarnas egna erfarenheter inte räcker för att kunna förmedla kunskap till ele-

verna. Detta på grund av att det ställs högre krav på lärarnas kompetenser. Vilket bekräftas hos 

tidigare vald forskning i Lund (2010) studie som visar att majoriteten av lärarna på idrottsgym-

nasium har både en akademisk utbildning och en tränarutbildning.  

 

Dock så vill vi belysa att samtliga informanter har någon form av tidigare erfarenhet inom 

idrotten som har bidragit till deras kunskap gällande doping. Vi är även medvetna om att in-

formanterna som deltog i studien har arbetat inom detta område olika lång tid, vilket kan ha 

påverkat resultatet på så sätt att erfarenhet skapas över tid och att de arbetat med doping olika 

lång tid och på så sätt skaffat erfarenhet med tiden. Informanternas idrottsbakgrund kan även 

tänkas ha betydelse för vilken kunskap de besitter då doping förekommer oftare inom vissa 

idrotter (RF, 2016b), och därav diskuteras mer jämfört med idrotter där doping inte ger någon 

fördel till den aktiva. Det stärks även av Lundvall & Meckbach (2003) studie som visar att en 

stor del av undervisningen styrs av lärarens individuella bakgrund, intresse och kompetens. 

Vilket vi i denna studie lagt märke till genom informanternas olika åsikter utifrån deras bak-

grund och erfarenhet sett till deras idrott.  
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Vi anser att en kombination av akademiska utbildningar och egen erfarenhet kan vara att före-

dra hos en lärare på idrottsgymnasium, då läraren kan förmedla en övergriplig bild av idrotten 

och dess områden på ett pedagogiskt sätt.  

 

Hur förmedlar lärarna kunskap om doping till eleverna? 

I resultatet framgår det att samtliga informanter påstår att de följer riktlinjerna som står i kurs-

planen och genomför teoretisk undervisning angående ämnet doping. Dock betyder det att det 

inte riktigt stämmer överens med både Meckbach (2004) och Thedin Jakobsson (2004) studie 

angående lärarnas tal om sitt läraruppdrag med fokus på idrott och hälsa. Dessa studier visade 

att lärarna fokuserade på det praktiska momentet i idrott och hälsa och förbisåg den teoretiska 

delen angående hälsa. Anledningen till att vi inte kom fram till samma eller liknande resultat 

anser vi kan bero på att de lärare som vi intervjuade inte enbart var lärare för ämnet Idrott och 

hälsa, utan de är inriktade mot specialidrotten och verksamma inom NIU idrottsgymnasium. 

Detta menar vi kan bidra till att de har mer klara riktlinjer inom ämnet Specialidrott, genom att 

de ska belysa ämnet doping då det är en central del för eleverna som är eller kommer bli verk-

samma på elitnivå inom sin idrott. När det kommer till idrott och hälsa så finns det även med i 

deras läroplan att det ska tas upp, men vi anser då att specialidrotten trycker på det mer.  

 

Att lärarna följer styrdokumenten bekräftas i Ljunggren (1983) studie, där lärarna någon gång 

under året behandlar de moment om finns med i kursplanen (Lundvall & Mechbach, 2003). Att 

både vi och Ljunggren (1983) kommit fram till detta tror inte vi är speciellt konstigt eftersom 

läroplanen är en sådan central del inom skolan och kan ses som dess lagar och regler, vilket 

alla bör följa. Vi kan däremot inte säkerställa att de följer riktlinjerna men utifrån studiens 

omfång så kan vi endast utgå ifrån att informanterna säger sanningen. Detta motsäger dock 

Ferry och Olofsson (2009) studie som talar om att lärare på idrottsgymnasium inte följer styr-

dokumenten. Men vi argumenterar för att informanterna talar sanning då vår studie handlar om 

hur de undervisar kring doping och inte om de följer styrdokumenten. Dock så framgår det i 

resultatet att det finns skillnader i undervisningen, två av informanterna lägger mer vikt på det 

’’dagliga samtalet’’ när det kommer till att informera angående ämnet.  

 

Vi anser att det finns svårigheter med att tolka vad det dagliga samtalet innefattar och hur 

undervisningen ser ut i det dagliga samtalet. Vidare så anser vi även att det är svårt att få en 

uppfattning om och vad för kunskap eleverna får genom det dagliga samtalet. Vi anser att det 

möjligtvis skulle ge en tydligare uppfattning kring det dagliga samtalet om observation som 
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metod istället hade använts. Dock så har vi fått svar på vår frågeställning genom att använda 

oss av kvalitativa intervjuer som metodval. Det dagliga samtalet var dock något som övriga 

informanter inte genomförde med motivation av att de inte såg relevansen av det kopplat till 

sin idrott. På grund av detta är vi medvetna om att informanternas bakgrund påverkar resultatet, 

eftersom vilken typ av idrottslig bakgrund har haft en betydelse på svaren. Detta eftersom do-

ping inte gynnar en viss typ av idrott och inte anses behövas för att lyckas som elitidrottare 

(jmf Bloodworth et al, 2012).   

 

Att genomföra dopingtester på skolan som en del av undervisningen var det enbart två av fem 

informanter som gjorde. Övriga tre informanter genomför det inte med motivationen att det i 

sådana fall sker ute i föreningarna, dock så talade de om fördelarna av att praktiskt testa ele-

verna och menade att de kunde tänka sig att göra det i skolan. Att genomföra dopingtester på 

eleverna anser vi vara relevant eftersom det kan ses som förberedande kunskap till de elever 

som satsar på en elitkarriär inom sin idrott. Dock så visar statistik (RF, 2016b), samt genom 

resultatet på vår studie att alla idrotter inte lägger lika mycket vikt på dopingtester som andra. 

Samma studie visar även att det genomförs allt fler dopingtester (RF, 2016b). Vilket visar att 

det idag läggs mer tid och engagemang till att göra idrotten så rättvis som möjlig. Anledningen 

till att det inte genomförs dopingtest på skolan anser vi kan bero på att ekonomin hindrar, vilket 

även stärks i vår studie där en informant talar om fördelarna med att testa, men att ekonomin 

inte finns där.  

 

I undervisningen om doping behandlar fyra av fem informanterna vikten av att befinna sig i 

”rätt miljö”. De menar att de allmänna gymmen inte är en passande miljö för adepterna då 

kulturen på gymmen kan bidra till att användandet av dopingpreparat ökar. Detta stärks även 

av RF (2008) studie om att AAS och andra dopingpreparat är genomgripande på gym. Samma 

studie visar även på att brukandet är störst hos ungdomar. Vilket vi anser bidrar till att miljön 

är relevant att informera eleverna om i undervisningen kring doping, eftersom eleverna ingår i 

samma målgrupp. En annan studie visar även att användningen av doping blir allt vanligare 

inom idrotten (RF, 2008), vilket gör att det är relevant att undervisa i på idrottsgymnasium. 

Studier visar även på att 3,1 procent av eleverna på gymnasienivå har testat anabola steroider 

någon gång. Anledningen till detta var en önskan av förbättrad prestation och förbättrat utse-

ende (Kindlundh et al, 1998; Morberg & Hermansson, 2006). Vilket som sagt oftast sker i en 

gym-miljö (RF, 2008). Vi ser dock problematik i lärarnas inblandning av elevernas fritid då de 

har svårt att kontrollera vad eleverna gör utanför skolan. Samt att det kan ses som styrande och 
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utanför lärarnas arbetsuppgifter. Men vi ser ändå det som en väsentlig del av undervisningen 

och att det visar att lärarna ser efter elevernas bästa intressen. 

 

Resultatet visar även att förmedlingen av kunskap kan ske genom dopingkörkortet, vilket två 

av informanterna använder sig av. Vi har dock förstått det som att dopingkörkortet används 

främst som ett verktyg för att följa upp om eleverna har tagit till sig kunskap från undervis-

ningen. Därav kommer vi att diskutera dopingkörkortet och dess innebörd i avsnittet som hand-

lar om hur de följer upp att eleverna har tagit till sig kunskapen. 

 

Eftersom majoriteten av informanterna bland annat talar om att undervisningen har genomgått 

en förändring genom att de idag till större del undervisa angående kost och kosttillskott och 

detta på grund av rådande trender. Detta visas även i Meckbach (2004) studie där lärare inom 

idrott och hälsa anser att det har gått från att vara ett prestationsämne till att bli ett mer hälso-

inriktat ämne. Vilket det då har blivit genom att de idag mer inriktar sig åt kosten och inte 

enbart den praktiska träningen. Att undervisningen har blivit mer teoretisk anser vi vara bra för 

eleverna eftersom dem på så vis får en bred och omfattande kunskap, vilket de inte hade fått 

om de exempelvis endast vart ute på plan och tränat. Sett till denna studie där samtliga infor-

manter anser att det är viktigt att undervisa angående doping för eleverna. Eftersom det är 

kunskap som de kan ha nytta av i framtiden i sin idrottsliga karriär. Vilket även stärker Mech-

bach (2004) studie genom att det inte endast fokuseras på den prestationsinriktade träningen, 

utan att lärarna själva anser att det är viktigt att belysa den teoretiska och hälsoinriktade delen 

också.  

 

Sett till att det har skett förändringar inom undervisningen samt att informanterna anser att 

doping är ett viktigt ämne att undervisa i så finns det rum och möjlighet för utvecklingsmöjlig-

heter för att det ska bli ännu bättre än vad det redan är. Utvecklingen ser informanterna vara 

att undervisningen angående doping ska ske mer kontinuerligt och inte enbart genomföras vid 

ett tillfälle eller under en kort period. De menar att det skulle hjälpa eleverna att upprätthålla 

den kunskapen som förmedlas. Utvecklingsmöjligheterna är dock endast spekulationer av in-

formanterna, någon specifik undersökning om vad som kan utvecklas inom området har vi inte 

berört i denna studie. Vidare talar en informant om att dem på ett bättre sätt skulle kunna sä-

kerställa kunskapen om exempelvis RF genomförde dopingtester och höll i föreläsningar för 

alla idrottsgymnasier i området. Att säkerställa kunskapen hos eleverna är av relevans eftersom 
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användningen av AAS är genomgripande på ungdomar (RF, 2008). Samt att rättsväsendets 

statistik visar på att doping kontinuerligt har ökat under 2000-talet (CAN, 2014).  

 

Hur följer skolan upp att eleverna har tagit till sig den kunskap som har förmedlats? 

Resultatet av denna studie visar att det finns olika tillvägagångssätt för att säkerställa kun-

skapen hos eleverna. Tre av informanterna använde sig av teoretiska prov för att säkerställa 

kunskapen medan de andra två använde sig av dopingkörkortet samt det dagliga samtalet för 

att kontrollera vad eleverna kan. Informant 3 nämnde även att de tar hjälp av en utomstående 

aktör, som utför ett teoretisk prov. Det var menat som ett komplement utöver det teoretiska 

provet som utfördes vanligtvis. 

 

Vidare så finns det ingen bestämmelse kring krav av uppföljningsmetod, utan det är upp till 

varje skola och lärare. Detta stärks av Lars-Magnus Engströms studie där slutsatsen var att 

undervisningen styrs av lärarens individuella bakgrund, intresse och kompetens (Lundvall & 

Meckbach, 2003). Vilket utifrån detta kan ses som att de även kan välja vilken metod de ska 

använda sig av för att säkerställa kunskapen hos eleverna. Eftersom det inte finns några be-

stämmelser kring hur uppföljningen ska ske så anser vi att det skulle kunna tänkas påverka vad 

eleverna har för kunskap om doping och om den kunskapen anses vara relevant. 

 

Som tidigare nämnt så genomför två av informanterna det så kallade dopingkörkortet för att 

säkerställa att både elever/aktiva och lärare/tränare har den kunskapen som krävs. Dopingkör-

kortet innefattar en föreläsning men även ett teoretiskt prov, detta provet ska ha genomförts 

innan ett visst datum och om du inte blir godkänd så får du inte representera landet vid lands-

kamp. Att använda sig utav dopingkörkortet visades sig i denna studie skilja sig mellan de olika 

idrotterna, de två som genomförde det ansåg alltså att det i deras idrott vara av relevans medans 

de andra menade att dem inte hade ett behov av att utföra dopingkörkortet. Vilket kan kopplas 

till Lundvall & Mechbach (2003) studie som visar att lärarens individuella bakgrund, intresse 

och kompetens är av betydelse. Utifrån vår studie kan vi dock inte resonera kring om doping-

körkortet är av betydelse eller inte eftersom vi inte undersöker hur metoden för uppföljningen 

av kunskap är utformat.   
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10.1 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att undersöka hur idrottsgymnasium arbetar för att förmedla kun-

skap kring doping till eleverna, genom att undersöka idrottsgymnasier i Växjö kommun.  

 

Utifrån empirin kan vi idag se att lärarna på idrottsgymnasierna i Växjö kommun följer de 

riktlinjer som finns med i kursplanen och genomför undervisning angående doping. Vidare 

visade studien dock att lärarna genomförde undervisningen med olika metoder och la olika 

mycket vikt på det. Detta var något som de hänvisade till deras egna individuella idrott då de 

ansåg att den var av betydelse, eftersom doping är mer förekommande i vissa idrotter. Infor-

manternas egna idrottsbakgrund visade sig i vår studie vara en genomgående faktor som på-

verkade resultatet. Eftersom de med en idrott där doping är mer förekommande la mer energi 

och resurs på att förmedla kunskap till eleverna så att de i sin idrottsliga karriär ska kunna dra 

nytta utav denna. Övriga informanter ansåg att doping inte var något som skulle gynna dem 

inom sin idrott. De menade att de idag har den kunskapen som krävs och att den undervisning 

som genomförs är tillräcklig.  

 

Eftersom vi anser att lärarna själva behöver kunskap för att kunna förmedla kunskap till ele-

verna så var det av intresse att undersöka deras egna kompetens och utbildning angående do-

ping. Studien visade att ingen av informanterna har genomgått en specifik utbildning om do-

ping utan att dem har fått sin kunskap genom tränarutbildningar inom respektive specialidrott, 

erfarenhet och enstaka föreläsningar. Samt att informanternas egna idrottsbakgrund var en be-

tydande faktor angående hur mycket de var insatta i ämnet. Alltså har ingen av lärarna en egen 

doping utbildning som de kan ta hjälp av när de själva undervisar, men att dem anser att de har 

tillräcklig kunskap för att kunna förmedla den vidare utifrån vad som krävs enligt målen i kurs-

planen. Vidare så anser vi att en kombination av akademiska utbildningar och egen erfarenhet 

kan vara att föredra hos en lärare på idrottsgymnasium, eftersom läraren då kan förmedla en 

övergriplig bild av idrotten och dess områden på ett pedagogiskt sätt.  

 

Slutligen så kan vi utifrån syftet dra en slutsats om att lärarens egna erfarenhet och intresse för 

ämnet doping är det som avgör i vilken utsträckning samt hur de förmedlar kunskapen om 

doping till eleverna.  
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11. Vidare forskning 
I vår studie så undersökte vi hur kunskapen kring doping förmedlades från en lärares perspek-

tiv. Vi tycker att det skulle vara intressant att genom vidare forskning undersöka om eleverna 

har tagit till sig kunskapen som förmedlas, genom att studera det utifrån elevernas perspektiv. 

Vi ser även möjligheter till vidare forskning genom att skapa djupare förståelse inom området 

med observation som metodval istället, då det kan visa hur undervisningen faktiskt genomförs. 

	
	
	
	
	
	
	

	 	



	

45	

12. Källförteckning                                                             
Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2., [utök. och aktua-
liserade] uppl. Stockholm: Liber 

Andrén-Sandberg, Åke. (2004). Doping. 3., omarb. uppl. Blentarp: Blentarps idrottsmedicin 

Antidoping Norge. (2016). http://antidoping.no/om-antidoping-norge/nyheter/pata-
lenemndens-vedtak-i-sak-mot-therese-johaug/ [Hämtad 2017-02-03] 
  
Bloodworth, A.J., Petroczi, A., Bailey, R., Pearce, G. & McNamee, M.J. (2012).  Doping and 
supplementation: the attitudes of talented young athletes, Scandinavian Journal of Medicine & 
Science in Sports, vol. 22, no. 2, pp. 293-301  

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

Centralförbundet för alkohol -och narkotikaupplysning. (2014). Drogutvecklingen i Sverige 
2014, rapportnummer 144. Stockholm http://www.can.se/contentas-
sets/3f30e3b70ebb461c928fdcdd5a0c3606/drogutvecklingen-i-sverige-2014.pdf  [Hämtad 
2017-04-03] 

Ferry, Magnus & Olofsson, Eva (2009). Ämnet specialidrott i gymnasieskolan: en utvärdering 
av ämnet läsåret 2008/09. Stockholm: Riksidrottsförbundet 

Hassmén, Nathalie & Hassmén, Peter (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. 1. uppl. 
Stockholm: SISU idrottsböcker 

Hedberg, Marie (2014). Idrotten sätter agendan [Elektronisk resurs] : en studie av Riksidrotts-
gymnasietränares handlande utifrån sitt dubbla uppdrag. Diss. Göteborg : Göteborgs univer-
sitet, 2014. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37063/1/gupea_2077_37063_1.pdf [Hämtad 
2017-05-05] 

Holloway, I. & Wheeler, S. (2010).Qualitative Research in Nursing and Healthcare. (3: uppl.). 
Oxford: Wiley-Blackwell.  

Kindlundh, A.M.S., Isacson, D.G.L., Berglund, L. & Nyberg, F. (1998). Doping among high 
school students in Uppsala, Sweden: A presentation of the attitudes, distribution, side effects, 
and extent of use, vol. 26, no. 1, pp. 71-74.     

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. [rev.] uppl. 
Lund: Studentlitteratur 

Larsson H, Lundvall S, Meckbach J, Peterson T, Quennerstedt M, 2016. Hur är det i praktiken? 
Lärare utforskar ämnet Idrott och Hälsa. Gymnastik och Idrottshögskolan Stockholm. 
http://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:909606/FULLTEXT01.pdf [Hämtad 2017-03-18] 
  
Lundgren, Ulf P. (1981). Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori. 2. tr. 
[i.e. 2. uppl.] Stockholm: LiberFörlag på uppdrag av Gymnasieutredningen 

Lund, Stefan (2010). Idrottsutbildning och utbildningsreformer: en kartläggningsstudie av 
Sveriges gymnasiala idrottsutbildning. Stockholm: Riksidrottsförbundet http://www.rf.se/Ima-
geVault/Images/id_13404/ImageVaultHandler.aspx [Hämtad 2017-03-20] 



	

46	

Lundvall, S. & Meckbach, J. (2003) ”Det var en gång ett par sockiplast...”, I: Kobran, nallen 
och majjen: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning, red. Staffan Selander. 
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 155-170.  
	
Meckbach jane. (2004). Ett ämne i förändring. Centrum för svensk idrottsforskning, nr 4. 
http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Larares-reflektioner-id-
rott.pdf [Hämtad 2017-03-20] 
	
Mickelsson, Kajsa. (2009). Dopningen i Sverige en inventering av utbredning, konsekvenser 
och åtgärder, Statens folkhälsoinstitut, Östersund. 
Moberg, Tommy & Hermansson, Gunnar. (2006). Mandon, Mod och Morske män. Anabola 
androgena steroider – medicinskt, rättsligt och socialt. Göteborg: Elander Infologistics Väst 
AB 
	
Riksdagsförvaltningen. (2016). Gymnasieförordningen. (2010:2039). 1 kap. Inledande be-
stämmelser. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssam-
ling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039 [Hämtad 2017-04-03] 

Riksdagsförvaltningen. (2017). Skollagen. (2010:800). 15 kap. Allmänna bestämmelser om 
gymnasieskolan. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings-
samling/skollag-2010800_sfs-2010-800 [Hämtad 2017-04-03] 

	
Riksidrottsförbundet (2008). Doping- och antidopingforskning. http://www.rf.se/globalas-
sets/riksidrottsforbundet/dokument/antidoping/forskning-och-statistik/dopingochantidoping-
forskning.pdf [Hämtad 2017-03-18] 
	
Riksidrottsförbundet. (2008-2011). Riksidrottsgymnasier - Informationshäfte om Riksidrotts-
gymnasierna 2008-2011. http://www.umea.se/down-
load/18.28aa6ea51245597a6ce800012590/Riksidrottsgymnasier.pdf [Hämtad 2017-03-20] 
	
Riksidrottsförbundet. (2015). Bestraffning. http://www.rf.se/Antidoping/Bestraffning/ [Häm-
tad 2017-04-03] 
	
Riksidrottsförbundet. (2016a). Antidopingreglementet. http://www.rf.se/Antido-
ping/Reglerochstandarder/Antidopingreglementet/ [Hämtad 2017-04-03] 
 
Riksidrottsförbundet. (2016b). Antidopingstatistik. 
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/antidoping/forskning-och-sta-
tistik/1607-antidopingstatistik-hemsida-skarp.pdf [Hämtad 2017-02-02]   
                                                                                  
Riksidrottsförbundet. (2016c). Om antidopingarbetet.  http://www.rf.se/Antidoping/Antido-
pingarbetet/ [Hämtad 2017-02-03] 
	
Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasie-
skola. http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikat-
ion?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpu-
bext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 [Hämtad 2017-02-10] 

	



	

47	

Skolverket. (2014). Idrottsutbildningar. https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieut-
bildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/idrottsutbildningar-1.195850 [Hämtad 
2017-03-20] 
	
Skolverket. (2016a). Gymnasieskola. https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbild-
ning/gymnasieskola [Hämtad 2017-04-03] 
	
Skolverket. (2016b). Ämne - specialidrott. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-pro-
gram/subject.htm?lang=sv&subjectCode=spe&tos=gy [Hämtad 2017-04-05] 

Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.). (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. 
Lund: Studentlitteratur 

Sundberg Daniel. (2007). Läroplansteori efter den språkliga vändningen. Institutionen för pe-
dagogik. Linnéuniverisitetet. http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-sundberg-daniel-
071012-laroplansteori.pdf [Hämtad 2017-02-08] 
	
Svensk idrott. (2016). Lärare i specialidrott. 
http://www.svenskidrott.se/Elitidrottpagymnasiet/Larareispecialidrott/ [Hämtad 2017-04-27] 
	
Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.). (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. 
Lund: Studentlitteratur 

Thedin Jakobsson, Britta. (2004). Hälsa - Vad är det i ämnet idrott och hälsa? Idrottshögskolan 
Stockholm. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:566/FULLTEXT01.pdf [Hämtad 
2017-03-20] 
	
Thomassen, Magdalene. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till vetenskaps-
filosofi. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning 

Thurén, Torsten. (2013). Källkritik. 3., [rev. och omarb.] uppl. Stockholm: Liber 

Vetenskapsrådet. (2002). Etik. http://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html 
[Hämtad 2017-02-09]             
	
Vetenskapsrådet. (2011). Forskare granskar forskare. 
http://www.vr.se/forskningsfinansiering/beredning/beredningsprocessen/forskaregranskar-
forskare/faqpeerreview/vadinnebarpeerreview.5.5fa10c312ed4d5b90680001670.html [Häm-
tad 2017-02-09]                                                                           
	
WADA. (2017). Who we are.  https://www.wada-ama.org/en/who-we-are [Hämtad 2017-02-
03] 
	
Wahlström, Ninni. (2016). Läroplansteori och didaktik. 2. uppl. Malmö: Gleerup Utbildning 
AB 

	
	

      



	

48	

13. Bilagor 

13.1 Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Hej,  

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som heter Felicia Eriksson och Fredrik Hej-

denberg. Vi studerar vårt tredje och sista år på det idrottsvetenskapliga programmet Coaching 

and Sports Management. Under våren kommer vi att skriva vårat examensarbete och syftet 

med arbetet är att undersöka hur idrottsgymnasium arbetar för att förmedla kunskap kring fe-

nomenet doping till eleverna, genom att undersöka idrottsgymnasium i Växjö Kommun. De 

frågeställningar studien utgår ifrån är följande: 

• Vad har lärarna för kunskap kring doping?  

• Hur förmedlas lärarnas kunskap om doping till eleverna? 

• Hur följer skolan upp att eleverna har tagit till sig den kunskap som har förmedlats? 

 

Vi önskar att du som lärare på eran idrottsutbildning skulle kunna delta i en intervju angående 

ämnet? Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni skulle vilja delta och hjälpa oss att skapa mer 

kunskap kring ämnet. Deltagande är helt frivilligt och du har möjlighet till att tacka nej när som 

helst under hela processen. Informationen kommer vara konfidentiell, med detta menas att end-

ast vi och examinator kommer ta del av informationen. Samt att arbetet kommer publiceras och 

redovisas under en slutexamination, där du bland annat har möjligheten till att delta.  

 

Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter och spelas in för att underlätta bearbetning av intervju.  

Önskar ni att läsa det slutliga arbetet innan publicering så finns det möjlighet till det.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Felicia Eriksson och Fredrik Hejdenberg 
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13.2 Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

• Vilken typ av lärare är du? 

• Hur länge har du varit idrottslärare? 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du undervisat på denna skolan? 

• Vilken idrott är du lärare för? 

• Vad har du för ämnen? 

 

Förkunskaper  

• Vad har du för kunskap om doping? 

• Vart har du fått dessa kunskaper ifrån? 

• Hur arbetar ni för att nå målen som finns i kursplanen för Idrott och hälsa angående 

doping? 

• Har du fått någon utbildning angående doping? 

• Om ja, vad för utbildning? 

 

Doping i skolan 

• Hur undervisar ni idag gällande doping? 

• Har ni alltid gjort på det sättet? 

• Vad är det för innehåll på undervisningen angående doping? 

• Hur följer du upp att eleverna har tagit till sig den kunskap som förmedlats? 

• Utför ni dopingtester på eleverna? 

• Utförs det av någon annan part? 

• Har ni någon handlingsplan om det skulle förekomma doping på skolan? 

• Om ja, hur är den utformad? Om nej, varför inte? 

• Anser du att doping är ett viktigt ämne att lära ut? 

• Ja/nej, Varför tycker du det? 

• Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dopingundervisningen? 

• Ja/nej, Vilka/varför? 

	
																																																								


