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Vattenskidor, Wakeboard eller Barfota på Gymnasiet! 

Bakgrund 

Det finns två varianter av idrottsutbildningar på gymnasial nivå: riksidrottsgymnasier (RIG) och 

nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin 

gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning. Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill 

säga elever från hela landet kan söka till dem. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är 

lokala/regionala. Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet har 1 RIG beläget i Fagersta men inga 

NIU. Enligt Skolverket och Riksidrottsförbundet finns det per idag ingen gymnasial utbildning som 

formellt heter lokal idrottsutbildning (LIU). 

LIU 

Lokal idrottsutbildning (LIU) som begrepp existerar dock runt om i Sverige men enkelt sagt kan LIU 

likställas med det individuella val alla gymnasieelever kan göra. Eleven söker således något av 

gymnasieskolans program och väljer sedan "Idrott och hälsa – specialisering" som individuellt val och 

anger därefter vilken idrott. Värt att veta är att långt ifrån alla gymnasieskolor har kapacitet att 

erbjuda ett stort sortiment av idrotter. Vissa gymnasieskolor erbjuder heller inte "Idrott och hälsa – 

specialisering" som individuellt val. 

Den eller de elever som söker och blir beviljade "Idrott och hälsa – specialisering" som individuellt val 

men där skolan ej har spetskompetens att erbjuda i den specifika idrotten kommer att få två 

schemalagda lektioner per vecka på skolan med fysisk träning och teori. Därefter är det naturligt att 

eleven genomför träningen i den specifika idrotten i den närbelägna föreningen. LIU ÄR således det 

individuella valet och består av maximalt 200 gymnasiepoäng där följande kurser ingår: 

• Idrott och hälsa 1 – specialisering 

• Idrott och hälsa 2 – specialisering 

Konsekvenser 

Att välja Idrott och hälsa - specialisering 1 och 2 innebär många fördelar för den som vill fördjupa sig 

inom idrott. Eleven bör dock känna till att detta val kan innebära vissa begränsningar för sin 

gymnasieutbildning. För elever som exempelvis går ett yrkesprogram kommer möjligheten att nå 

grundläggande högskolebehörighet att försvinna (för de flesta yrkesprogram) eftersom all tid för 

individuellt val läggs på idrottskurserna. 

För elever som går ett studieförberedande program kommer möjligheten att få extra meritpoäng för 

andra kurser inom individuellt val att försvinna. 

SVWF & Det individuella valet 

Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet har utsett Förbundskapten Bjarni Sigurdsson och 

Sportchef Michael Kjellander att samarbeta gymnasieskolor som har intresse av att erbjuda Idrott 

och hälsa - specialisering 1 och 2 inom vår idrott (barfota, wakeboard eller vattenskidor).  
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