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 Sammanfattning  

  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka och öka kunskapen om lärares bedömning av elevers 

kunskaper i specialidrott på gymnasiet.  

Frågeställningar: 1: Hur bedömer lärare som undervisar i specialidrott på NIU praktisk färdighet 

inom handboll och fotboll?  

2: I vilken omfattning använder sig lärare inom specialidrott av ämnesplanen och 

bedömningsstödet?  

Metod  

Studien använde kvalitativ metod i form av intervjuer. Urvalet genomfördes utifrån ett 

tillgänglighetsurval med ett strategiskt urval av respondenter. Intervjuerna gjordes genom en 

semistrukturerad intervjuguide. Totalt intervjuades sex personer i studien. Endast lärare på NIU 

som har en lärarutbildning deltog. Empirin bearbetades och analyserades med hjälp av två 

teoretiska utgångspunkter: läroplansteori och Bourdieus teori med tillhörande analysbegrepp.  

Resultat  

Resultatet visar att lärarna är insatta i ämnesplanen, men tycker att den är otydligt och vagt 

formulerad. Lärarna har läst igenom bedömningsstödet men använder sig inte aktivt av det. 

Vidare diskuterar lärarna kring fortlöpande bedömning, och det är något alla lärare jobbar med. 

Lärarna baserar sin bedömning utifrån elevernas resultat, men lärarna nämner samtidigt att det 

viktigaste syftet med specialidrotten är att eleverna ska ges möjlighet att utvecklas till så bra 

idrottare som möjligt i sin sport.   

Slutsats  

Den första slutsatsen är utifrån habitus, kapital, fält och formuleringsarenan att lärare på NIU inte 

använder sig av bedömningsstödet i någon högre utsträckning, det kan tolkas som att de med 

sina tidigare erfarenheter och utbildningar inte anser att det är nödvändig. I den meningen tappar 

bedömningsstödet sitt syfte. Den andra slutsatsen är utifrån realiseringsarenan och 

transformeringsarenan att bedömningen sker fortlöpande och att bedömningen baseras på 

elevernas resultat. Eleverna får möjlighet att utvecklas och ges feedback genom den fortlöpande 

bedömningen. 

 



4 

 

Abstract  

Aim  

The aim of this study is to investigate and increase knowledge, and gain a deeper understanding 

of assessment in special sports.  

Questions:   

1: How does educated teachers who teach in special sports at NIU assesses practical skills in 

handball and football?   

2: 2: How familiar and to what extent do educated teachers in special sport use assessment 

guides and topic plan? 

 Method  

The study used a qualitative approach in the form of interviews. The interviews were conducted 

by a semi-structured interview guide. A total of six people were interviewed in the study. The 

data were processed and interpreted by two theoretical points, curriculum theory and Bourdieu's 

theory and the related concepts used to each theory.  

 

Results  

The results show that teachers are familiar with the curriculum, but think that it is unclear and 

vague. The teachers have read the assessment supports but does not use them. Further, it 

discusses the teachers on continuous assessment, and that is something all teachers working with. 

The teachers base their assessment of student achievement, but the teachers also mentions that 

the main purpose of the special physical education is that students should be given the 

opportunity to develop into that great athletes as possible in their sport.  

 

Conclusions  

The first conclusion is that teachers at NIU do not use assessment supports the extent of 

schooling certainly had hoped for, and in the sense pins assessment support its purpose. The 

second conclusion is that the assessment is ongoing and that the assessment is based on student 

performance. Students will have the opportunity to develop and are given feedback by the 

ongoing assessment, but the assessment is based on the results students are performing in their 

sport.  
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1. Inledning 

För att vara behörig lärare inom gymnasieskolan krävs generellt en akademisk lärarutbildning. Så 

är dock inte fallet i ämnet specialidrott som 2011 klassades som yrkesämne av Skolverket och 

därav finns det inte något krav på lärarlegitimation (Skolverket 2011). Många lärare inom 

specialidrott har endast en tränarutbildning och saknar därför utbildning inom bland annat 

skolans styrdokument. Som tränare genomför de ofta en liknande verksamhet i skolan som den 

de vanligtvis bedriver inom de föreningar de är verksamma i (Peterson 2007). Detta trots att det i 

skolan finns styrdokument att förhålla sig till. Elitidrottsvärlden ska implementeras i skolans 

värld i ämnet specialidrott. Specialidrottslärare arbetar med elitidrottsutveckling, där syftet är att 

utveckla elevernas färdigheter utifrån de idrottsspecifika krav som finns och samtidigt göra 

bedömningar och sätta betyg utifrån Skolverkets styrdokument. Att lyckas med det kan vara en 

utmaning. Lärare i specialidrott bör ha kunskap och erfarenhet av att instruera i en specifik idrott, 

men samtidigt ha kunskap om ämnesplanen och dess ingående kurser samt vetskap om vad 

elever förväntas kunna utifrån kunskapskraven. Därav bör lärare veta vad som ska bedömas hos 

eleverna, och ha en tydlig plan för hur bedömningen ska ske. Men vad är det egentligen lärare 

bedömer i de praktiska momenten, och på vilket sätt arbetar de med bedömning i specialidrotten?   

  

1.1 Bedömning i skolan  

Bedömning är något som ständigt sker i möten med människor. Vi bedömer andra, och bedöms 

av andra hela tiden. I skolans värld sker bedömning av kunskaper och färdigheter. Detta görs av 

lärare och fungerar som underlag för betygsättning (Selghed 2011). Men vad är egentligen 

bedömning och hur ska det definieras? Erickson och Gustafsson (2014, s. 563) definierar 

bedömning utifrån fyra att-satser:   

● att tydligt se det som ska ses,  

● att kommunicera kring det man ser,  

● att dra riktiga slutsatser av vad man ser,  

● att finna bra sätt att gå vidare på basis av det man ser.   
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Selghed (2011) definierar bedömning som den process där lärare bildar sig en uppfattning om 

elevens totala utveckling, såväl rent kunskapsmässigt, språkligt, känslomässigt som socialt. 

Jönsson (2013) definierar bedömning som en tolkning av elevernas prestationer i förhållande till 

någonting. Vad detta ”någonting” är beror på vilken typ av bedömning det rör sig om (Jönsson 

2013, s. 13).   

Begreppet betygssättning definierar Selghed (2011) enligt följande: det innebär att läraren vid en 

given tidpunkt ska sammanfatta sina bedömningar av elevens kunskaper och kunnande i det som 

ingår i kursplanen och uttrycka detta i ett av betygen A-F beroende på kvalitet i kunskaperna och 

kunnandet hos eleven (Selghed 2011, s. 11f).   

Bedömningen är således en viktig del av betygsättningen. Bedömning är en process som hela 

tiden pågår i lärarens arbete och som omfattar mer än bara kunskaper och färdigheter, medan 

betygsättning sker vid en viss tidpunkt och endast avser de kunskaper och färdigheter som eleven 

har inom ämnet utifrån kunskapskraven. Lärare har en central och enväldig roll som både 

bedömare och betygsättare. Det är en viktig roll och därför bör lärare vara införstådda med vad 

som ska bedömas och hur detta ska genomföras. (Selghed 2011)  

Att bedöma elevers prestationer innebär att lärare tolkar det som elever presterar och värderar 

detta i förhållande till uppsatta mål. Bedömning som används på rätt sätt kan ha en positiv effekt 

på elevers lärande och motivation. Rätt bedömning kan hjälpa elever att lära sig snabbare, bättre 

och mer. Dessutom tycks bedömning kunna vara till stor hjälp för svagpresterande elever genom 

att förbättra deras prestationer och öka deras självkänsla. Bedömning som används på fel sätt, det 

vill säga fokus på prov, omdömen och betyg istället för elevens lärande, kan däremot leda till 

kraftigt negativa effekter på elevers lärande, motivation och självkänsla. Således har lärare en 

stor möjlighet att påverka elever med bedömning där lärare å ena sidan kan hjälpa men å andra 

sidan också kan stjälpa elever. Därför är det viktigt att lärare har den kunskap som krävs för rätt 

bedömning. (Jönsson 2013)   

Begreppen summativ och formativ bedömning är något som förekommer inom 

bedömningsforskning. Det som skiljer summativ och formativ bedömning åt är syftet med 

bedömningen, vad den ska användas till. Summativ bedömning kan lättast beskrivas som 
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bedömning av lärande. Syftet med summativ bedömning är att summera elevens kunskaper, det 

kan ta sig i uttryck av betyg. (Klapp 2015; Jönsson 2013)   

Formativ bedömning beskrivs ofta som bedömning för lärande. Syftet är att ge konkret och 

tydlig feedback till eleverna i direkt anslutning till det arbete som bedöms. Detta för att stötta 

deras lärande. Fokus ligger på att hjälpa eleven lära sig och utvecklas så mycket som möjligt. Det 

är viktigt att det finns ett tydligt mål dit eleven ska nå för att kunna ge formativ bedömning 

(Klapp 2015; Jönsson 2013). Dessa begrepp kan tolkas som två olika typer av bedömningar som 

är relaterade till vissa metoder för bedömning, men så är inte fallet då summativ bedömning kan 

användas formativt. Det som skiljer dem åt är själva syftet med bedömningen (Pettersson 2010; 

Klapp 2015).  

Undersökningar har visat att formativ bedömning inte är speciellt vanligt förekommande i 

skolan. Anledningen till detta tros vara att bedömning av detta slag kräver ett genomgripande 

förändrat synsätt på undervisning. Det kan också medföra en högre arbetsbörda och osäkra utfall. 

(Lindström 2013)  

Selghed (2011) diskuterar begreppet normativ bedömning vilket innebär att lärare jämför elever 

för att kunna upprätta en rangordning av dem. I situationer där det ska väljas ut den eller de bäst 

lämpade ur en grupp individer är denna bedömningsprincip användbar (Selghed 2011). 

Normrelaterad bedömning handlar alltså inte om att ta reda på vad elever kan utan att ta reda på 

hur väl elevens prestation hävdar sig i relation till andra elevers prestationer (Jönsson 2013). 

Betygsystemet i Sverige är utformat med syfte att differentiera och rangordna individer för urval, 

alltså ett normrelaterat betygsystem (Jönsson 2013).  

Betygsystemet är ett verktyg som lärare använder för att kunna bedöma och betygsätta elever. 

Betygsystem i Sverige är språkligt uppbyggt, vilket får till följd att det förutsätter samtal 

bedömare emellan för att komma fram till likvärdiga tolkningar av innebörden i de språkliga 

formuleringar som finns i kunskapskraven för de olika betygen (Selghed 2011). Sverige har ett 

bedömningssystem i skolan som kallas mål- och kunskapsrelaterat där elevernas prestationer 

jämförs i förhållande till kunskapskraven i kursplanerna. Utifrån detta ska lärare kunna avgöra 

vilken nivå respektive elev befinner sig på (Jönsson 2013). Den viktigaste förutsättningen för att 

bedömningen ska bli rätt och rättvis i det mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet är lärarnas 



4 

 

erfarenhet och yrkeskunnande (Skolverket 2015).  

 

1.2 Specialidrott  

Specialidrott kan elever läsa på ett Riksidrottsgymnasier (RIG). Dessa har riksrekrytering och 

elever kan söka till dem oavsett var de bor (Skolverket 2017-01-01). RIG verksamheten bedrivs 

av fyra olika parter som samverkar. Dessa är Riksidrottsförbundet (RF), Skolverket, kommunen 

där gymnasiet finns samt den aktuella idrottens specialidrottsförbund (Hedberg 2014). Elever 

kan även läsa specialidrott på en Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) dit elever i en viss 

region kan söka (Skolverket 2017-01-01). RIG:s syfte och organisation, verksamhet och träning 

är inriktad mot att utveckla internationell elit. NIU däremot vänder sig till dem som har ambition 

att bli elitidrottare på nationell nivå eller högre. NIU bygger på ett samarbete med en 

gymnasieskola och en lokal elitförening och ofta föreningstränare. Lärarna utgår från samma 

ämnesplan som omfattar upp till 700 poäng (p), oavsett om elever läser på RIG eller NIU. Den 

idrotts- och studiemässiga antagningen följer samma principer oavsett vilket typ av gymnasium 

en elev söker till (Skolverket 2017-01-01). För att bli antagen till RIG eller NIU ska eleven anses 

ha kapacitet att nå internationell respektive nationell nivå (Utbildningsdepartementet 2009).  

Ämnet specialidrott består av sju kurser där vardera kurs omfattar 100p. De kurser som ingår i 

specialidrott är: Idrottsledarskap, Idrottsspecialisering 1, 2 och 3 samt Tränings- och Tävlingslära 

1, 2 och 3. Ämnet specialidrott ska bland annat syfta till att elever utvecklar den idrottsliga 

förmågan, förmågatt utöva den valda idrotten på elitnivå, förmåga till ett etiskt förhållningssätt 

till idrott och det egna idrottsutövandet. Vidare ska elever ges möjlighet att utveckla kunskaper 

om metoder och teorier för träning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera tränings- 

och tävlingsverksamhet. Elever ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om 

människokroppen, dess uppbyggnad och funktioner, samt om kost, mentala aspekter och andra 

faktorer som är av betydelse för prestationsförmågan. (Skolverket 2011, s. 1)  

De kunskapskrav som nedan kommer att presenteras är de kunskapskrav som studien valt att 

utgå ifrån. De är tagna ifrån Idrottsspecialiseringskurserna, då dessa kurser är praktiska kurser 

och bland annat innehåller momenten teknik och taktik inom vald idrott (Skolverket 2011, s. 

6ff). I Idrottsspecialisering 1 krävs för betyg E att ”eleven genomför, med viss säkerhet och i 
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samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med viss precision och kontroll.” För 

betyg A krävs att ”eleven genomför, med säkerhet och efter samråd med handledare, vald 

idrott tekniskt och taktiskt med god precision och kontroll.” I Idrottsspecialisering 2 krävs för 

betyg E att ”eleven genomför, i samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med 

precision och kontroll.” För betyg A krävs att ”eleven genomför, efter samråd med handledare, 

vald idrott tekniskt och taktiskt med god precision och kontroll.” I Idrottsspecialisering 3 krävs 

för betyg E att ”eleven genomför, i samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt 

skickligt med precision och kontroll.” För betyg A krävs att ”eleven genomför, efter samråd 

med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt skickligt med god precision och kontroll” 

(Skolverket 2011, s. 6ff). För en överblick i resterande kunskapskrav se bilaga 5.   

  

1.2.1 Bedömningsstöd inom specialidrotten  

På uppdrag från Skolverket tog en expertgrupp på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), med 

stöd från Riksidrottsförbundet (RF) och gymnasielärare i specialidrott, fram ett material som ska 

fungera som hjälp i tolkningen av ämnesplanen i specialidrott – ett bedömningsstöd.  

Målgruppen för detta material är lärare som undervisar i specialidrott vid RIG och NIU. Lärare 

behöver i allmänhet kunskap om ämnesplanen och vad det är som ska bedömas, hur det ska 

bedömas och när bedömningen ska ske. Bedömningsstödet i specialidrott ska bidra till en ökad 

förståelse för detta hos specialidrottslärare. Kontentan av det blir att skapa förutsättningar för en 

så likvärdig och rättvis betygsättning som möjligt av elevernas kunskaper i specialidrott, vilket är 

syftet med bedömningsstödet (Skolverket 2015)   

Materialet i bedömningsstödet består av tre delar. I den första delen ges en inledning i 

bedömnings- och betygsättningsuppdraget. Här redovisas några allmänna riktlinjer för hur 

uppdraget ska utföras, där det bland annat diskuterar ”vad, hur och när” bedömning sker. Den 

andra delen handlar om ämnesprogression. Här diskuteras det vad progression betyder och hur de 

kan synliggöras i den progression som ska finnas mellan de olika kurserna i ämnet. Ämnet 

specialidrott består nämligen av sju olika kurser. Målet är att eleven ska utveckla sin förmåga att 

självständigt bedriva träning och tävling på elitnivå i sin valda idrott. I den tredje delen av 

bedömningsstödet diskuterar de teknik, taktik och ger exempel på tekniska och taktiska moment i 
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olika idrotter. Där ger de även exempel på uppgifter som kan göras i specialidrott. Här finns 

konkreta bedömningsuppgifter med tillhörande elevsvar i några olika idrotter (Skolverket 2015).   

 

1.2.2 Bedömning i specialidrott  

Det finns en likhet med att vara tränare i en förening och lärare på en skola, nämligen att 

tränare/lärare bedömer prestationer både i skolans värld och inom idrotten. Men idrottsrörelsen är 

en självständig organisation där varje enskild förening själv har rätt att bestämma över sin 

verksamhet, skolan däremot är en myndighet. Lärare är skyldiga att följa de styrdokument och 

direktiv som finns (Skolverket 2015). Tränare i RIG och NIU är inte bara tränare utan främst 

lärare i och med att de undervisar i ämnet specialidrott och har en kursplan att ta hänsyn till 

(Hedberg 2014). Undervisande lärare i specialidrott har således ett myndighetsuppdrag med att 

bland annat betygsätta eleverna i ämnet specialidrott.  

Undervisningen i specialidrott domineras av praktisk färdighetsträning inom elevernas idrotter. 

Bedömning av elevernas kunskaper baseras främst på deras praktiska färdigheter och inställning 

istället för de betygskriterier som finns framtagna (Ferry & Olofsson, 2009). Lärare bör ta 

utgångspunkt i kursens kunskapskrav när de bedömer elever. Det borde vara elevens kunnande 

som ligger till grund för betyget inte deras attityd, inställning, personliga egenskaper eller grad 

av närvaro. Lärare i specialidrott ska jämföra vad eleven kan, med vad eleven förväntas kunna 

för att få ett visst betyg (Skolverket 2015). För att kunna göra bedömningar utifrån uppsatta mål 

krävs att läraren konstruerar uppgifter eller lektioner utifrån kursplanerna som lockar fram 

elevernas kunskaper (Jönsson 2013). Som lärare bör du ha en förståelse för vad som ska 

bedömas, inte bara för att få en rättssäker bedömning utan också för att det är centralt i elevers 

lärande. Som lärare måste du tydliggöra och konkretisera de kunskaper som förväntas uppnås av 

elever så att de förstår vad de blir bedömda på (Skolverket 2015, s. 7).  

Fram till det att betyget sätts i samband med kursens slut bör syftet med all bedömning vara att 

stödja elevens lärande, det vill säga formativ bedömning. För att kunna ge formativ bedömning 

bör du som lärare veta vilket mål eleven jobbar mot, hur elevens kunskapsutveckling ser ut i 

förhållande till målet och vad som krävs för att nå dit (Skolverket 2015).   
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1.3 Praktisk färdighet  

Praktisk färdighet är förmågan att kunna utföra något. Praktisk färdighet handlar till stor del om 

hur och i vilken ordning någonting görs, hur rörelsemönstret ser ut under processens gång. Det är 

en förmåga som kan tränas (Henriksson 2012). I denna studie definierar vi praktisk färdighet som 

den skicklighet, ur en teknisk synvinkel, med vilken en praktisk idrott utövas. Det vill säga 

elevernas kunskaper och färdigheter i det tekniska utförandet av idrotten de utövar.  

  

1.4 Existerande forskning  

Hattie diskuterar lärarens roll i skolan där han menar på att läraren måste ha en viss typ av 

kunskap för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Läraren måste ha innehållskunskap, 

pedagogisk kunskap och läroplanskunskap. Hattie menar även att läraren behöver ha en tydlig 

plan för vilken metod och sätt att bedöma elever som ska användas, för att sedan kunna utvärdera 

lärandet och sätta betyg (Hattie 2009, 2012). I en studie av Spetz och Hugoson kunde de fastslå 

att det finns en koppling mellan lärares kunskap och erfarenheter, med hur de upplever 

bedömning av praktisk färdighet (Spetz & Hugoson 2016). Ferry och Olofsson diskuterade 

lärares erfarenheter i specialidrott. Där visade det sig att 45 procent av dem som deltog i Ferry 

och Olofssons studie hade en lärarutbildning medan 95 procent hade en idrottsutbildning inom 

deras respektive förbund. Mer än hälften av lärarna som undervisade i specialidrott hade någon 

form av högskole-/universitetsutbildning men detta var nödvändigtvis inte en lärarutbildning. De 

konstaterar att lärarnas formella kompetens, samt lärarkompetensen när det gäller examination 

och betygssättning måste uppmärksammas (Ferry & Olofsson 2009). Många lärare i specialidrott 

finner kurs- och ämnesplanen luddig och öppen för tolkningar, vilket lärarna menade gör det 

svårt att bedöma och betygsätta (Lindqvist & Älverdal 2013). Mindre erfarna lärare är mer 

benägna av att använda sig av bedömningsstöden i idrott och hälsa, medan mer erfarna lärare inte 

använder bedömningsstöden regelbundet då idrottsundervisningen mer går på rutin (Kullenbäck 

Balafoutis & Johansson 2014).  

Lärare i specialidrott menar på att formativ bedömning är viktigt men de menade också på att det 
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finns ett ansvar hos eleven själv för sin egen träning och utveckling (Lindqvist & Älvderdal 

2013). Hattie menar att det är läraren som ska styra lärandet och verka för en medveten 

förändring hos eleverna (Hattie 2009, 2012).  

Redelius, Fagrell och Larsson (2009) har gjort en studie om vad som anses vara viktigt när elever 

bedöms och betygsätts inom ämnet idrott och hälsa. I denna studie kom de fram till att den 

resultatbaserade prestationen är viktig när det kommer till bedömning. Deras resultat visar också 

att elevernas aktivitet under lektionerna och deras vilja att hjälpa andra under lektionerna ligger 

till grund för bedömning. Lindqvist och Älverdal (2013) kom fram till att det viktigaste eleven 

kunde bedömas på i specialidrott var deras prestation i tävlingssammanhang. Klapp Lekholm och 

Cliffordson (2009) diskuterar hurvida elevernas betyg grundar sig i hur väl de presterar inom ett 

ämne. De visar att de elever som visade ett stort intresse och de elever som hade föräldrar som 

var intresserade fick i regel bättre betyg än sina klasskamrater. Detta diskuterar Redelius och Hay 

i relation till ämnet idrott och hälsa där de menar på att elever som bjuder på sig själva under 

lektionerna får bättre betyg, och att de kunskaper och färdigheter eleverna ska förvärva inte 

värderas lika högt. Vidare visar deras studie att elever tror de bedöms på medverkan, attityd och 

deras aktivitet på lektionerna, inte deras kunskaper och färdigheter (Redelius & Hay 2009). En 

anledning till att elever i idrott och hälsa bedöms på sådant som inte är betygsgrundande kan 

enligt Svennberg, Meckbach och Redelius (2014) bero på att bedömning är ett 

meddelandesystem där lärare ville ge budskap om att ett gott beteende och intresse belönas i 

form av bättre betyg. 

Bergmann Drewe (2000) diskuterar kring att tränare tränar sina adepter medan lärare utbildar 

sina elever. En tränare benämns aldrig som lärare trots att en tränare lär ut olika färdigheter. Hon 

menar på att tränare borde se sig mer som lärare där det handlar om lärande och att utbilda hela 

människan. Det vill säga det kognitiva, det emotionella och det fysiska hos ungdomarna. Istället 

för att fokusera på det omedelbara resultatet bör tränare fokusera på ett långsiktigt 

utvecklingsmål (Bergmann Drewe, 2000). Detta förstärks av Cassidy, Jones, och Potrac (2009) 

som menar på att tränare bör arbeta med långsiktiga mål när det gäller att utveckla unga talanger 

inom idrott. Som det är nu lägger tränare störst fokus i den fysiska utvecklingen hos ungdomar. 

Vidare menar Cassidy, Jones och Potrac att om tränare har ett mer holistiskt synsätt ges större 
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möjlighet till utveckling hos adepten (Cassidy, Jones & Potrac 2009).   

För att en lärare ska kunna utföra sitt arbete på rätt sätt krävs att lärarens har innehållskunskap, 

pedagogisk kunskap och läroplanskunskap (Hattie 2012). Det finns en koppling mellan lärares 

kunskap och erfarenheter, med hur de upplever bedömning av praktisk färdighet. Utbildade 

lärare har lättare för att koppla till kunskapskrav som finns inom ämnet (Spetz & Hugoson 2016). 

Många lärare i specialidrott finner kurs- och ämnesplanen luddig och öppen för tolkningar, vilket 

lärarna menade gör det svårt att bedöma och betygsätta (Lindqvist & Älverdal 2013). I 

bedömningen är den resultatbaserade prestationen viktig (Redelius, Fagrell & Larsson 2009; 

Lindqvist & Älverdal 2013). Bergmann Drewe (2000) menar att tränare borde se sig mer som 

lärare och att fokus borde ligga på att utbilda och arbeta med långsiktiga utvecklingsmål istället 

för att fokusera på det omedelbara resultatet. 

 

1.5 Teoretiska ramverk  

I följande avsnitt presenteras de två teoretiska ramverk som denna studie kommer att utgå ifrån. 

Avsnittet kommer först behandla läroplansteorin med de tre olika arenorna, för att vidare förklara 

Bourdieurs teori. Studien utgår ifrån läroplansteorin då den förklarar hur läroplanen är utformad 

och hur det blir en utgångspunkt för undervisningen, samt hur bedömningen inom specialidrotten 

sker. De tre begreppen vi har valt att utgå ifrån i läroplansteorin är formulering, transformering 

och realisering ((Linde 2012; Lundgren 2014).   

  

Studien diskuterar också hur lärares erfarenheter och utbildning påverkar deras undervisning och 

bedömning. Detta kan kopplas till Bourdieus kultursociologiska teori. Denna innefattar de olika 

begreppen fält, habitus och kapital, vilket vi kommer att använda som hjälp för att analysera 

verkan de har på lärarnas roll.   

1.5.1 Läroplansteorin  

I läroplansteorin har begreppet läroplan en stor betydelse. Läroplan är ett samlingsnamn och det 

enda tillgängliga sammanfattade ordet det svenska språket har för teorier om och praktik inom 

undervisning. Vidare finns det ett engelsk ord “curriculum”, som ger en bredare association till 
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såväl innehåll som det faktiska stoffurvalet (Linde 2012). Den engelska pedagogen Basil 

Bernstein har vidare skrivit i sin studie On Classification and framing of  

Education Knowledge “Curriculum defines what counts as valid knowledge” (Bernstein 1971, s. 

47).   

  

Bernsteins studie (1971) om läroplanen ger kunskap i förståelse av läroplanen, samt utförandet 

och tolkandet av den. Bernsteins studie skapar i sin tur andra frågor och funderingar. Ett exempel 

på en sådan fråga är vem det är som bestämmer vad som räknas som valid och giltig kunskap. Är 

det läroplansmakarna, det vill säga Skolverket, eller de som använder sig och tillämpar 

läroplanen på en daglig basis, det vill säga lärarna (Linde 2012). Linde har i sin bok Det ska ni 

veta! En introduktion till läroplansteorin diskuterat kring tre olika arenor. Dessa är formulerings-

, transformerings- och realiseringsarenan (Linde 2012).   

  

I formuleringsarenan sker utgivandet av läroplanen. I en formulerad läroplan finns det 

föreskrifter, regler, med mera som gäller för utbildning och ämnen i ett skolsystem. 

Formuleringsarenan behandlar bland annat vilka ämnen läroplanen ska innehålla och studeras, 

hur mycket tid ämnet får och även mål för undervisningen (Linde 2012). Den andra arenan är 

transformeringsarenan. Det är här skilda aktörer, i detta fall lärarna, tolkar läroplanen för att 

kunna implementera detta i undervisningen. Till detta kommer realiseringsarenan vilken är 

arenan där de händelser som sker i klassrummet gestaltar sig (Linde 2012). Nedan kommer vi 

ingående diskutera dessa arenor.   

1.5.1.1 Formuleringsarenan  

Utifrån denna studie kommer formuleringsarenan främst handla om vad lärare i specialidrott 

anser om de kunskapskrav som finns i specialidrott som Skolverket har tagit fram samt vad de 

anser om bedömningsstöden som har tagits fram för att förenkla deras bedömningssituation. 

Vidare behandlar studien hur lärare inom specialidrott upplever kraven från de olika 

idrottsförbunden och Skolverket, då det är dessa två institutioner lärare i specialidrott ska 

förhålla sig till.    

När det kommer till att formulera en läroplan tar Skolverket och regeringen fram vilka ämnen 
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som ska ingå i skolan och undervisas i, hur mycket tid varje enskilt ämne får och vilka mål 

ämnet och undervisningen ska ha och innehålla (Linde 2012). Linde (2012) tycker att det är 

viktigt att ha en tydlig och fungerande verksamhet, från toppen av Skolverket ned till 

lärarna/eleverna för att skolan ska fungera. Skolan är en offentlig institution och har fått i 

uppdrag att få eleverna att tänka kritiskt och få en förståelse i ämnena och det innehållet de olika 

ämnena har. Detta går dock mot lärarna för de har själva inte valt vad som ska ingå i ämnet och 

dess mål eleverna ska uppnå utan detta har en högre uppsatt verksamhet gjort, i detta fall 

Skolverket (Linde 2012).  

1.5.1.2 Transformeringsarenan  

Transformeringsarenan kopplas i studien till hur lärare i specialidrotten arbetar med ämnesplanen 

och dess kurser samt tolkar de olika kunskapskraven, och utifrån det skapar ett lektionsinnehåll, 

samt ifall använder sig utav bedömningsstöden och i vilken omfattning för att bedöma praktisk 

färdighet.  

 

När ämnesplanen och dess kurser är utformad är nästa steg att transformera den till verklighet. 

Lärarna är huvudaktörerna i transformeringen och det är även de som utformar sin uppgift i 

läraryrket hur de vill, vad de kan, vad som förväntas och vilka yttre villkor som gäller. Linde 

(2012) skriver att enskilda skolor har sin egen skolkultur, och att numera efter 

kommunaliseringen av skolan samt tillåtelsen för friskolor, har även skolan en större frihet att 

skapa, bilda och utveckla sina egna profiler. Läraren som individ har mer eller mindre frihet när 

det kommer till tolkningen av läroplanen men detta varierar beroende på vilket ämne de 

undervisar i. De ämnena som lämnar mindre att tolka och som är starkt avgränsade är matematik, 

naturvetenskap och språk. De mer öppna och mindre avgränsade ämnena som svenska, 

samhällskunskap, historia och geografi öppnar för en mer personlig tolkning av ämnena. I de 

ämnen som är starkt avgränsade verkar den befintliga läroplanen starkt. Att läroplanen verkar 

starkt inom dessa ämnen menar Linde (2012) behöver inte bero på att ämnena är inramade utan 

kan även bero på att mätbarheten, såsom prov, inom ämnet följer mönster som är väletablerade. I 

dessa ämnen råder det även en bra konsensus i den svenska gymnasieskolan mellan lärare och 

läroplan. Detta betyder att lärarna har fått varit delaktiga och att deras röster har hörts när 
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läroplansrevisionen har skett. Lärarna i dessa ämnen tenderar ibland att identifiera sig med ämnet 

och då kan det antas, enligt Linde (2012), att de talar mer med Skolverket och på så sätt är mer 

delaktiga i formuleringen av ämnet i läroplanen och således mer delaktig i formuleringsarenan.   

  

Inom de mer svagt avgränsade ämnena har lärarnas personliga tolkning större betydelse. Men på 

grund av detta ger lärarna mer skilda tolkningar av samma läroplan. Lärares livshistoria, 

yrkeserfarenheter, hur belästa de är på ämnet och framförallt hur deras egen skolbildning gick till 

och vad som dominerade deras egna akademiska studier spelar stor roll i vad som kommer 

transformeras ur läroplanen. Lärarnas bakgrund och historik kommer att påverka vad som lärs ut 

och vad innehållet på transformeringsarenan blir (Linde 2012). Bourdieu diskuterar habitus och 

detta kan kopplas till det som skrivs ovan om att lärarnas bakgrund och historik påverkar. 

Habitus kan beskrivas som resultatet av våra tidigare erfarenheter som ger oss olika syn och 

värderingar på saker (Hunter, Smith & Emerald 2015). Detta kommer behandlas mer ingående 

längre fram i arbetet. 

1.5.1.3 Realiseringsarenan  

Realiseringsarenan kopplas i studien till vad som sker på lektionerna i specialidrott och försöka 

ta reda på hur lärarna bedömer praktisk färdighet. 

 

Realiseringsarenan handlar om vad som sker i klassrummet. Det som står i centrum för 

realiseringsarenan är två begrepp. Dessa begrepp är kommunikation och aktivitet, speciellt 

kommunikation och aktivitet i klassrummet. Läraren kan även för att skapa sig en bredare 

uppfattning om eleverna och deras utveckling samt deras förståelse för undervisningen, använda 

sig utav en styrgrupp. En styrgrupp går ut på att eleverna får en fråga av läraren för att få veta om 

de har förstått undervisningen och det är dags att gå vidare. Denna grupp använder sig läraren av 

för att på ett säkrare sätt veta om eleverna tagit till sig informationen läraren har lärt ut eller om 

de behöver mer tid för att ta sig till den informationen. Beroende på om eleverna tagit till sig 

informationen eller inte väljer läraren att gå vidare. Styrgruppen är inte de bästa eleverna för då 

skulle läraren gå vidare relativt snabbt hela tiden. Realiseringsarenan förklarar den verklighet 

som sker inne i klassrummet eller annan lärmiljö. Eleverna har stort inflytande i denna arena och 

det urval som sker på lektionerna och undervisningen (Linde 2012).  
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1.5.2 Bourdieus teoretiska ramverk   

Den andra teoretiska utgångspunkten som studien kommer att utgå ifrån är Bourdieus teoretiska 

utgångspunkt. Bourdieus teori utgår ifrån de tre centrala begreppen, fält, habitus och kapital. Den 

handlar om det symboliska och kulturella kapitalet (Hunter, Smith & Emerald 2015). Bourdieus 

teori är en sociologisk teori som består av en utgångspunkt att den verkligheten vi har framför 

oss alltid är i en konstant förändring (Månsson 2007). I denna studie belyser dessa kapital hur 

erfarenheter och utbildning kan påverka lärarens tolkning av läroplan.   

1.5.2.1 Fält  

Bourdieu använder sig av begreppet fält som ett socialt rum där en grupp med människor kämpar 

för något de tror på mot andra fält utgjort av andra människor. Varje enskilt fält har sina egna 

hierarkiska ordningar. Fälten har också sina egna objektiva strukturer såsom regler, kategorier, 

positioner, ritualer, intressen och vad som gäller. Det pågår även en maktkamp som är ständig 

inom fältet och positionering och rangordning (Månsson 2007). Det är när maktkamper sker 

inom dessa fält som folk får det svårt att bibehålla fältet och dess maktpositioner. Detta kan bero 

på icke-jämställdhet till exempel. Skolan är uppbyggt med olika maktkamper. Det börjar vid 

skoladministrationen och fortsätter ned till lärarna, eleverna, annan personal och så vidare till 

mindre strukturerade och definierade positioner (Hunter, Smith & Emerald 2015). Fält kan 

kopplas till hur lärare i samråd med sina lärarkollegor, och även i diskussion med eleverna, 

arbetar med bedömningen och undervisning.  

1.5.2.2 Habitus  

Habitus är uppbyggt av olika sammansättningar som avgör hur varje enskild individ uppfattar 

och tolkar sin omgivning. Habitus är ett resultat utifrån våra tidigare erfarenheter, vår utbildning 

och vår uppväxt ger oss olika syn och värderingar på saker, ting och situationer. Habitus uppstår 

mer utifrån erfarenheter än ifrån lärande menar Bourdieu. Habitus ger ingen handlingsgång utan 

det är resultat av år av erfarenheter, tankar och värderingar i kombination med de sociala 

sammanhang som man vistats i. Det finns även grupp-habitus vilket innebär att en grupp delar 

samma sociologiska kultur, uppväxt och betraktelser (Hunter, Smith & Emerald 2015).  

Bourdieu menar också att habitus inte kan jämföras med en vana då habitus är något individen 
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får genom sina tidigare erfarenheter och något som en person omedvetet har med sig. Därför 

menar Bourdieu att även om habitus kan ses som medfött är det något man får som ett kapital av 

tidigare erfarenheter, och som de handlar utifrån. Det ska nämnas att samma erfarenhet påverkar 

olika individer på olika sätt. Detta då varje individ upplever situationer på olika sätt beroende på 

vilket sorts habitus de har sen innan (Bourdieu, 1984).   

Detta begrepp kan bidra till analysen av hur lärarnas egna erfarenheter, utbildning och uppväxt, 

samt idrottsliga erfarenheter kan påverka deras sätt att bedöma.   

1.5.2.3 Kapital  

Kapital kan delas upp i flera olika begrepp utöver ekonomiskt kapital. Bourdieus andra former av 

kapital är socialt, kulturell och symboliskt kapital. Socialt kapital är definierat av ett nätverk av 

kvarvarande relationer eller en kontakt med andra inom ett fält. Detta kan vara relationer av 

familjen, skolan och annat. Kulturellt kapital menas med de kulturellt värdefulla ägodelarna och 

attribut liksom socialt värdefulla tillämpningar inom ett fält. Symboliskt kapital, innehavaren av 

sådant kapital har kraften att påverka, och i extrema fall även fastställa karaktären av ett fält som 

den ingår i (Hunter, Smith & Emerald 2015). Symboliskt kapital är i sig inte ett kapital utan ett 

tillstånd hos de övriga kapitalen (Hunter, Smith, Emerald 2015). Lärarens utbildningskapital är 

viktigt i detta sammanhang. Detta för att desto större kapital som finns desto större ställning får 

de lärare över andra lärare med lägre utbildningskapital. Bourdieu menar också att idrottslärare 

är en av de inom sitt eget fält som kan bedriva, bidra och ändra utbudet på lektioner och hur det 

ser ut mer än andra. Lärare kan även bidra till hur eleverna tycker om sin idrott och även hur 

eleverna ser på sig själva och sin hälsa (Bourdieu 1984).   

  

De begrepp som vi har redogjort för ovan kommer ha sin utgångspunkt när vi senare analyserar 

resultatet. Fält är i det här fallet hur lärare samråder med både skolan, Skolverket men även 

respektives idrottsförbund och hur de måste förhålla sig till detta. Men även hur lärarna förhåller 

sig, samråder och diskuterar med elever och kollegor. Lärare har i sin uppväxt upplevt, och har 

med sig olika erfarenheter, värderingar och normer som skiljer sig från andra lärarkollegor. Detta 

skapar deras habitus och även i viss del deras kapital. Genom detta skapar vi en av våra 

utgångspunkter för detta arbete i resultatet och diskussionen. I denna studie kommer Bourdieus 
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teoretiska ramverk användas för att analysera resultatet utifrån hur lärares habitus påverkar deras 

bedömning, hur deras kapital påverkar lektionsupplägget och bedömningen samt hur deras fält 

ser ut och hur de använder sig av det för att skapa en säkrare bedömning.    

 

 

1.6 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka och öka kunskapen om lärares bedömning av elevers 

kunskaper i specialidrott på gymnasiet.  

 

1. Hur bedömer lärare som undervisar i specialidrott på NIU praktisk färdighet inom 

handboll och fotboll? 

2. I vilken omfattning använder sig lärare inom specialidrott av ämnesplanen och 

bedömningsstödet? 

  

2. Metod  

En kvalitativ studie använder intervju som metod för att erhålla svar på studiens frågeställningar. 

Intervjuerna har genomförts med stöd av en semistrukturerad intervjuguide, där det har funnits 

möjlighet till följdfrågor. Metoden kan liknas vid ett vardagligt samtal där den som intervjuar 

dock styr inriktningen i samtalet mot studiens syfte (Hassmén & Hassmén 2008). 

  

2.1 Urvalsprocess/Deltagare  

Studien avgränsar sig till utbildade lärare oavsett ämne som undervisar i fotboll eller handboll på 

NIU. Urvalet genomfördes utifrån ett tillgänglighetsurval med ett strategiskt urval av 

respondenter (Hassmén & Hassmén 2008). Vi handplockade intervjupersoner utifrån vissa 

kriterier, men samtidigt använde vi oss av tillgänglighetsurvalet eftersom många tackade nej till 

att delta i studien. Det förekom även snöbollsprincipen då de personer som vi kontaktade för att 

delta i studien tipsade om andra deltagare (Hassmén & Hassmén 2008). Lärarna som kontaktades 

för studien var både män och kvinnor, men det var endast män som deltog i studien. Urvalet 
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speglar på så sätt det som Ferry och Olofsson (2009) konstaterar; det är anmärkningsvärt få 

kvinnor som jobbar inom specialidrotten i förhållande till män.   

Alla deltagare i studien undervisar på NIU i fotboll eller handboll. Samtliga deltagare som valdes 

ut till intervju har en lärarutbildning, några har inom idrott och hälsa men det varierar. Dessutom 

har alla deltagare en tränarutbildning på olika nivåer i den idrott de undervisar i. Samtliga 

deltagare har ett tränaruppdrag på klubbnivå inom samma idrott som de undervisar i på NIU, vid 

sidan av den undervisning de har på NIU. Deltagarna kommer att presenteras som lärare 1, lärare 

2 osv. Motivet till detta är att de ska behandlas konfidentiellt, då antalet utbildade lärare inom 

NIU i Sverige är så få. Det finns inte många lärare inom specialidrotten med en lärarutbildning i 

Sverige därför presenteras inte deltagarna i denna studie utförligare och med mer information för 

att skydda deras identitet. Nedan presenteras lärarna och vilken idrott de undervisar i: 

 

Lärare 1 - Fotboll  

Lärare 2 - Handboll  

Lärare 3 - Fotboll  

Lärare 4 - Handboll   

Lärare 5 - Fotboll  

Lärare 6 - Handboll   

  

2.2 Intervju/intervjuguide   

I studien har vi använts av oss av en semi-strukturerad intervjuguide. Att ha en semistrukturerad 

intervjuguide innebär att vi har en mall som ger oss möjlighet att diskutera de “stora” frågorna 

som vi vill ha besvarade, men som även tillåter intervjupersonerna att ge sina egna reflektioner 

och tankar, och inte styr in dem i något svar. Detta ger även utrymme till följdfrågor under tiden 

intervjun genomförs, utifrån vad intervjupersonerna svarar (Hassmen & Hassmen 2008). I 

intervjun använder vi oss av frågor som är mer bestämda för att sedan ha mer öppnare frågor en 

bit in i intervjun. I den första delen av intervjuguiden ställdes bakgrundsfrågor som “Hur gammal 
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är du”, “Vilken utbildning har du” och “hur länge har du arbetat som lärare”. Dessa ställdes för 

att göra intervjupersonerna trygga och öppna upp sig för forskarna. Den andra delen av intervju 

inleder de öppna frågorna som ska se till att besvara studiens syfte och frågeställningarna. En av 

fördelarna med att använda en intervjuguide är att intervjun blir strukturerad och att det 

underlättar analysen av intervjuerna (Hassmen & Hassmen 2008).   

  

2.3 Tillvägagångssätt  

Studien är begränsad till att intervjua utbildade lärare som undervisar i fotboll och handboll på 

NIU och RIG. För att komma i kontakt med lärare på NIU och RIG använde vi oss av en “mall” 

från Skolverket där alla skolor med NIU och RIG verksamheter fanns. Väl där kontaktade vi 

respektive gymnasieskola som hade handboll- och fotbollsverksamhet i närområdet, dessa 

kontaktades genom telefon och mail. Vår avsikt var att kunna genomföra intervjuer ansikte mot 

ansikte och började leta efter utbildade lärare som passar in på vårt urval. Vi hade för avsikt att 

genomföra ungefär sex intervjuer beroende på intervjuernas omfattning. Vi kontaktade först åtta 

lärare från närområdet per telefon och mail men endast fick positivt svar från en av dem. Det 

gjorde att vi fick tänka om. Vi insåg att det skulle bli svårt att få till intervjuer ansikte mot 

ansikte, och därmed började vi ta kontakt med utbildade lärare som undervisar på NIU och RIG 

från hela landet. Efter att ha mailat och haft telefonkontakt med ett antal lärare och skolor fick vi 

tillslut svar från sex lärare som ville delta i studien. Samtliga av dessa lärare undervisade på NIU 

detta på grund av att ingen lärare på en RIG: skola tackade ja eller hade en lärarutbildning. Av 

denna anledning avgränsas studien endast till lärare på NIU.   

  

En pilotintervju genomfördes innan första intervjun för att testa utformningen av intervjuguiden 

och för att vi skulle känna oss trygga i frågorna samt öva på att få ett bra flyt i intervjun. Det kan 

även vara bra att genomföra en pilotintervju för att testa teknisk utrustning (Dalen 2007, s.36). 

Efter genomförd pilotintervju reviderades intervjuguiden till den befintliga (Se bilaga 3).  

  

Alla intervjuer förutom en genomfördes med båda författarna närvarande. För att få en bra 

struktur på intervjuerna var det endast en av oss som ställde frågorna från intervjuguiden, den 
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andra kunde dock ställa följdfrågor om det kändes nödvändigt. Allt material spelades in och 

sparades på två separata tekniska enheter för att minska risken för att inspelningen skulle gå 

förlorad. Fem av sex intervjuer genomfördes på telefon. Vi föreslog för alla lärare att de skulle 

sitta på en tyst plats för att möjliggöra så bra kvalité som möjligt för intervjun. Detta gällde även 

oss som intervjuade. Den sjätte intervjun genomfördes ansikte mot ansikte på en plats som 

deltagaren valt. Intervjuerna tog 30-35 minuter att genomföra.   

  

2.4 Databearbetning  

När all data var insamlad började bearbetningen av materialet. Det första som gjordes var att 

transkribera intervjuerna. Det gjordes ingen detaljerad transkription, då studien inte är intresserad 

av någon samtalsanalys behövs inte det. En grov utskrift av data gjordes där valda delar och citat 

som ansågs relevanta för studiens syfte har använts (Kvale & Brinkmann 2014; Holme & 

Solvang 1997). Om respondenten har gett svar som ses som otillräckliga eller svårtolkade har 

författarna återkommit till dem för att be personen i fråga att utveckla sitt svar. Detta behövdes 

inte. Efter transkriberingarna har det gjorts en helhetsanalys av den data som valts ut, som sedan 

formulerades och strukturerades på ett sätt som redovisas i resultaten. Med hjälp av det teoretiska 

ramverket och de nyckelord vi har sorterade vi in svaren efter teman som vi använder oss av 

senare i resultatet (Hassmén & Hassmén 2008). 

  

2.5 Validitet och Reliabilitet  

Det finns många fördelar med att använda intervju som metod. En av dem är att intervju sker i en 

vardaglig miljö. Detta tillsammans med att den som intervjuar ser till att styra intervjupersonerna 

så lite som möjligt ger det en hög grad av autenticitet. Som vi nämnt tidigare skapades en 

intervjuguide till studien. Detta gjordes för att få intervjuerna att likna ett vardagligt samtal så 

mycket som möjligt men också för att kunna få fram nyttig information från intervjupersonerna 

(Holme, et. al, 1996, s. 99; Laursen 1970). Intervjuguiden är baserad på liknande studier för att 

göra intervjuguidens validitet och reliabilitet så hög som möjligt. De två uppsatserna som 

intervjuguiden tagit inspiration ifrån är Spetz och Hugoson (2016) studie som undersöker hur 
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lärare inom basket och friidrott bedömer sina elever på teknisk färdighet. Den andra studien är 

skriven utav Möller och Rehn (2011) som undersöker hur undervisning och bedömning 

påverkats av lärare inom specialidrotten. Vidare har handledaren hjälpt till med att granska 

intervjuguiden för att höja validiteten och reliabiliteten. Holme (1996) säger att en regelbunden 

hjälp och konstruktiv kritik utav materialet ger en stärkande validitet och reliabilitet. Utöver 

detta genomfördes även en pilotstudie för att stärka reliabiliteten och validiteten i intervjuguiden.   

  

För att stärka validiteten i analys och tolkningen av resultatet har två olika teoretiska ramverk 

valts ut. Studien är förankrad i dessa teoretiska ramverk vilket genomsyrar studien, 

intervjuguiden, tolkningen av data och metodvalet (Kvale & Brinkmann 2014). Dessutom har all 

insamlad data tolkats och diskuterats sinsemellan av författarna i studien. I kvalitativa studier är 

det viktigt och bra om uttalande från intervjupersonerna tolkas av flera forskare för att inte låta 

något från intervjuerna gå förlorat eller misstolkas (Hassmen & Hassmen 2008). Deltagarna i 

studien fick möjlighet att konfirmera data då de fick sina transkriberade intervjuer skickade till 

sig för att läsa igenom och godkänna eller eventuellt ändra sina uttalanden. Ingen av deltagarna 

ändrade sina uttalanden efter att fått läsa igenom sin transkribering.   

  

2.6 Etiska ställningstaganden  

Inför denna studie fanns det flera olika ställningstaganden som det togs hänsyn till för att skydda 

de olika individerna som deltar i denna studie. Studien kommer att utgå ifrån Vetenskapsrådet 

(2002) samt Kvale och Brinkmanns (2014) fyra krav för att skydda individer som deltar i studier. 

Det första av dessa krav är informationskravet. Det innebär att vi informerar deltagarna om 

deras uppgift i studien. Vi var tydliga med vilka villkor som gällde för deltagarna, att deltagandet 

i studien är frivilligt och de kan avbryta deltagandet när de vill. Det andra kravet är 

samtyckeskravet. Med det menas att forskarna i studien ska samla in samtycke från deltagarna 

att delta i studien. Detta gjordes genom att författarna lämnade ut samtyckesbrev (se bilaga 4) till 

deltagarna där de fick ge sitt samtycke att delta i studien. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet. Det innebär att deltagarna i studien ska vara anonyma för läsaren. Det 

ska alltså inte gå att ta reda på vem som är med i studien eller finnas annan information som kan 
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anses vara känslig som kan leda till att personerna i fråga kan identifieras. Detta görs genom att 

aldrig kalla deltagarna i studien för deras riktiga namn utan de benämns i denna studie som lärare 

1, lärare 2 osv., ej heller vilken skola de är verksamma i. Det fjärde kravet är nyttjandekravet. 

Detta krav utgår ifrån att uppgifter och information som tagits fram för denna studie inte får 

användas i någon annan studie, och att alla personuppgifter endast används i denna studie.   

 

 

3. Resultat  

Resultatet kommer att presenteras utifrån studiens frågeställningar. De teoretiska ramverken som 

studien utgår ifrån kommer användas som underrubriker i frågeställningarna.   

  

Fem av deltagarna i studien har på frågan vad de titulerar sig som i specialidrotten svarat att de 

benämner sig som instruktörer. Endast en av deltagarna titulerar sig som lärare. Vi benämner 

samtliga deltagare som lärare i denna studie.  

 

3.1 Hur bedömer lärare som undervisar i specialidrott på NIU praktisk 

färdighet inom handboll och fotboll? 

Denna frågeställning kommer att besvaras utifrån följande teoretiska ramverk: 

realiseringsarenan, habitus och kapital. Dessa kommer att fungera som underrubriker till denna 

frågeställning, där vi går in mer i detalj på lärarnas bedömning och vad som påverkar den 

praktiska bedömningen kopplade till de teoretiska ramverk studien använder sig av.  

Många lärare jobbar med videofilm som ett hjälpmedel i deras bedömning. Lärare 2 beskriver 

videofilmning på detta sätt:  

Vi startar ju alltid med att ha en period att starta med att filma i en viss situation i kantskott, 

jobba med inhopp från kanten, så blir de filmade så får de lägga in det. Så att vi kan se det och 

vi tränare använder en app för att bryta ned det ännu mer. Sen jobbar man på det, man får tips, 

idéer, jobba med hoppet, skottet och vad man behöver göra.  

Flera av lärarna som arbetar med film nämner att även om film är det bästa sättet att arbeta med 

elevernas utveckling och det faktum att det underlättar själva bedömningen, så är detta väldigt 

tidskrävande då all film ska granskas och analyseras.  
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Bedömningen sker fortlöpande och formativt. Detta hänger ihop med lärarnas ambitioner att 

utveckla eleverna. Lärare 1 resonerar kring att även om bedömningen sker fortlöpande finns det 

tester där de testar eleverna för att se vilken nivå de ligger på. Detta skiljer sig lite från lärare 2 

och 6 då de hellre vill filma och låta eleverna få analysera och reflektera över filmen och deras 

egna tekniska färdigheter. Lärare 3 säger att istället för att hans elever analyserar tillsammans 

med honom får eleverna fylla i ett frågeformulär och på så sätt kan läraren bedöma och se hur 

eleven planerat, genomfört och utvärderat sin egen insats. Lärare 4 arbetar ibland med att visa 

eleverna hur ett E-, C-, och A-betyg ser ut i exempelvis skott, sedan får eleverna testa på att 

bedöma varandra utifrån det. Just ordet formativ bedömning är inget lärarna använder sig utav, 

men lärare 2 menar på att bedömningen inte kan ske summativt som exempelvis i ämnet 

matematik utan bedömningen måste ske fortlöpande.  

 

Lärare 4 tycker det är svårt när det kommer till den praktiska bedömningen då han menar att 

dokumenten inte är tydliga med vad som gäller. Han ställer sig frågan om han ska bedöma 

estetiken i exempelvis en kaströrelse eller effektiviteten. Lärare 6 är övertygad om att de måste 

kolla på effektiviteten i elevens utförande. Han menar på att det finns vissa gemensamma 

nämnare för framgångsrika spelare. Där diskuterar han kring exempelvis ett genombrott i 

handboll där utförandet kan skilja sig mellan många olika spelare men den gemensamma 

nämnaren för ett effektivt genombrott är att de måste kunna hantera rörelse i fart. Lärare 3 

diskuterar även han svårigheter kring bedömning av tekniska färdigheter. Istället för att bedöma 

enskilda fotbollsverktyg som exempelvis skott eller passning bedömer han helheten, alltså 

elevens sätt att spela fotboll och resultaten. Lärare 1 säger att det är viktigt med erfarenhet och ett 

fotbollsöga när det kommer till bedömning inom fotbollen. De flesta lärarna nämner att det 

viktigaste egentligen är att ha ett “idrottsöga” för den sporten de undervisar och bedömer i, att 

kunna se vad som är bra teknik och vad som är ett A-betyg. Så här säger lärare 2:   

Det är inte lätt i bedömningsväg absolut inte jag tror att man måste vara väldigt insatt för att 

göra en korrekt bedömning. Man kan alltid se en förbättring, men vad förbättras, bryta ned det. 

Man måste vara skicklig i ämnet/idrotten om man säger så för att kunna se det.  

 

Utifrån det kan vi konstatera att samtliga lärare som har deltagit i studien har en hög utbildning 

inom sin idrott, då de har gått olika tränarutbildningar. Några har till och med den högsta möjliga 
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tränarutbildningen inom sin sport. Utöver det så har samtliga lärare som deltagit i studien en 

lärarutbildning. Alla lärare har även egna erfarenheter där de själva har spelat sin idrott på en 

relativt hög nivå, och där vissa till och med spelat Allsvenskan i fotboll. 

 

3.1.1 Realiseringsarenan  

I följande avsnitt redogörs för allt som har med den praktiska undervisningen att göra. Här 

presenteras hur den faktiska bedömningen sker och hur lärarna väljer att undervisningen bedrivs 

rent praktiskt.  

  

I tolkning av styrdokumenten diskuterar flera lärare att eleverna ska få chansen att utveckla sig 

själva och det är utifrån det som lärarna baserar mycket av sin bedömning på. Lärare 2 menar att 

utvecklingen av eleverna är det viktigaste när de tolkar kursplanen och realiserar detta till 

undervisningen. De flesta av lärarna betonar den individuella utvecklingen hos eleverna och att 

deras undervisning grundar sig i att ge eleverna möjlighet utveckla sina förmågor. De arbetar 

med detta på flera sätt. Lärare 5 pratar om att han arbetar i block. Detta diskuterar även lärare 2 

där han och hans elever arbetar i olika block och han nämner videofilmning som ett verktyg för 

att kunna se hur långt eleverna har kommit i sin utveckling. Här får hans elever chansen att 

tillsammans med läraren sitta ned och analysera videofilmerna, både i inledningen av det block 

de arbetar i för att se vad de behöver förbättra, och i slutet för att se vad som sedan har blivit 

bättre. Lärare 6 arbetar på ett liknande sätt, där han använder sig utav film för att kunna gå 

tillbaka och se. Han menar att detta kan vara ett stöd när det kommer till bedömning och 

betygssättning, då allt material tydligt finns på film. Ingen av lärarna som har deltagit i studien 

använder sig av prov eller examinationer när de bedömer de praktiska momenten. Lärare 4 menar 

att utvalda tillfällen för att testa elever kan leda till att eleverna blir pressade och stressade och 

därav presterar sämre. Lärare 4 menar på att många av hans elever ligger på A-nivå i de praktiska 

momenten därför diskuterar han inte så mycket bedömning med sina elever, eftersom eleverna 

inte kan bli bättre utifrån kursplanen. Då blir huvudfokus istället att göra dem till så bra 

handbollsspelare som möjligt och bedöma dem utifrån det, menar lärare 4.   

  

När det kommer till val av lektionsinnehåll påpekar flera lärare att det främst handlar om att göra 
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eleverna till bättre spelare i sin idrott. Så här säger lärare 3: Det ju min eller vår bedömning om 

vad som är viktigt för elevens utveckling som styr mängden tid vi lägger ner på dom olika 

punkterna, dom olika målen.  

Lärare 3 påpekar att det till stor del är idrottens kravprofil som ligger till grund för 

lektionsinnehållet. Lärare 1 nämner att lärare måste ta hänsyn till kunskapskraven men att det 

också handlar om att göra eleverna så bra som möjligt i sin idrott och därför måste lärare kolla på 

vilka krav det ställs på eleverna för att nå eliten i deras idrott. Lärare 4 diskuterar kring vikten av 

att eleverna vet vad de bedöms på i deras praktiska färdigheter, och att de får möjlighet att 

utveckla färdigheter i samband med bedömningen.   

 

3.1.2 Habitus  

Inom denna studie kommer habitus att behandla och analysera de erfarenheterna lärarna har, hur 

de påverkar deras lärarroll och deras praktiska undervisning.  

De flesta lärarna nämner vikten av att ha ett “handbollsöga” eller “fotbollsöga” när det kommer 

till bedömning av eleverna. Med det menas erfarenhet och att kunna se de viktiga detaljerna och 

veta vad lärare ska kolla efter när de bedömer. Alla lärare som deltagit i studien har en hög 

utbildning inom sin idrott. Några har till och med den högsta möjliga tränarutbildningen. 

Dessutom har alla lärare egna erfarenheter då de själva utövat sin idrott på relativt hög nivå. 

Utöver det har som vi nämnt tidigare samtliga lärare i studien en lärarutbildning. Utifrån ett 

habitusperspektiv är detta intressant då lärarna kan tänkas ta med sig erfarenheter från sin egen 

utbildning och tidigare erfarenheter från sin egen karriär, in till undervisningen och bedömningen 

vad de anser som ett bra rörelsemönster och taktik. En av lärarna nämner just det här med 

utbildning och att han har vissa kollegor som inte har någon lärarutbildning, och att det då kan 

skilja sig i bedömningen av eleverna med hur de bedömer och vad de bedömer. Han menar på att 

det kan finnas en risk med att de lärare som inte har en lärarutbildning kanske bedömer och 

grundar sina betyg på sådant som inte står med i styrdokumenten. Det kan även skilja sig med 

hur lärare tolkar kunskapskraven om de inte har någon utbildning inom detta, menar han. Vidare 

så leder detta till att det finns en större risk att betygssättningen inte blir rättssäker för eleverna 

och detta kan bli problematiskt menar en lärare på. 
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3.1.3 Kapital  

Kapital kan jämföras med habitus på gott och ont. Kapital är något som fås av exempelvis en 

utbildning och detta är något habitus inte är då det är erfarenheter som omedvetet bärs med. 

Bourdieu menar att habitus är något personen får som ett kapital av tidigare erfarenheter. Detta 

kommer att tas upp i koppling till hur lärarna undervisar rent praktiskt.  

 

Lärarens utbildningskapital är viktig därför att desto större kapital som finns desto större 

ställning får de lärare över andra lärare med lägre utbildningskapital. Som vi nämnt tidigare har 

deltagarna i studien ett brett utbildningskapital då samtliga har en lärarutbildning och dessutom 

är utbildade tränare. Lärarna uppger att de har koll på styrdokumenten och vad eleven förväntas 

kunna, och de flesta känner sig trygga i sin tolkning av styrdokumenten. Utöver detta har de ett 

“öga” för den sport de undervisar i. Därav kan de utforma ett kvalitativt lektionsinnehåll utifrån 

de krav som finns från Skolverket och förbunden, och dessutom bedöma eleverna så rättssäkert 

som det är möjligt med de vaga begrepp som finns i kunskapskraven.   

 

 

3.2 I vilken omfattning använder sig lärare inom specialidrott av 

ämnesplanen och bedömningsstödet? 

Denna frågeställning kommer att besvaras utifrån följande teoretiska ramverk: formulering- och 

transformeringsarenan, och fält. Dessa kommer att fungera som underrubriker till denna 

frågeställning, där vi går in mer i detalj hur lärare i specialidrott tolkar ämnesplanen och 

bedömningsstödet och i vilken omfattning de använder sig av dessa. 

I tolkningen av kursplanen anser flera lärare att kursplanen är svår och “luddig”. Lärare 2 nämner 

att han tillsammans med sina kollegor har valt att konkretisera ned kursplanen till ett förståeligt 

dokument utifrån handbollen och deras sätt att arbeta. Detta verkar vara ett genomgående tema 

för handbollen där de flesta har valt att förenkla och konkretisera ned kursplanen till ett 

förståeligt dokument de kan använda sig av. Fotbollen tolkar kursplanen utifrån ett sätt som 

passar dem och deras undervisning.  

  

De flesta lärarna menar att vidareutbildning eller fortbildning inom kursplanen och 
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styrdokumenten är otillräcklig och önskar mer utbildning inom detta för att kunna tolka 

kunskapskraven bättre. Lärare 3 säger att det borde göras “oftare och mer” angående 

fortbildningar och diskussioner kring betyg och bedömning. Däremot har handbollen som vi 

nämnt tidigare NIU-dagar på Bosön där alla handbollslärare från NIU samlas för att ha en slags 

fortbildning, och där handbollsförbundet har försökt specificerat hur man bör tolka 

kunskapskraven och hur lärarna ska arbeta med handbollen på NIU. 

 

När det kommer till bedömningsstödet är vissa lärare mindre benägna att använda sig av stödet, 

de nämner att de har bedömningsstödet i bakhuvudet. Lärare 3 nämner att han har de i 

bakhuvudet men han menar på att det ställs för stora krav på eleverna rent teoretiskt. Han menar 

att det krävs mycket av eleverna skriftligt för A-nivå inom de teoretiska uppgifterna. Lärare 1 

säger även han att bedömningsstödet finns i bakhuvudet och att han har läst igen dem. Lärare 5 

säger precis som de andra lärarna att han läst igenom bedömningsstödet och att de finns i 

bakhuvudet, men att han egentligen inte behöver använda bedömningsstödet utan det räcker med 

att diskutera betyg och bedömning med sin kollega. Däremot nämner han att och de använder 

bedömningsstödet när han och hans kollega utformar vissa uppgifter i kurserna tränings- och 

tävlingslära 1 & 2.   

  

3.2.1 Formuleringsarenan  

I följande avsnitt presenteras vad lärare på NIU anser om ämnesplanen för specialidrott och 

kunskapskraven, samt vad de anser om bedömningsstödet som har tagits fram för att förenkla 

deras arbete med bedömning. Vidare presenteras hur de upplever kraven från de olika 

idrottsförbunden och Skolverket, då det är dessa två institutioner man som lärare i specialidrott 

ska förhålla sig till.   

Samtliga lärare som deltagit i studien anser att kunskapskraven är vagt skrivna. Eller som vissa 

uttrycker sig ”öppna för tolkning”. Lärare 4 kan se att det finns både för- och nackdelar med att 

kunskapskraven är vaga och öppna för tolkning. En fördel med att kunskapskraven är öppet 

skriva, menar Lärare 4, är att det då ger möjlighet till ett handlingsutrymme där lärare kan utgå 

mer från individens förutsättningar, Utifrån vad eleven har för position, elevens fysiska 

förutsättningar och spelsätt. Dessutom utifrån hur lärarna själva ser på saker och ting. Däremot 
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finns det risker med att de är vagt skrivna. Flera lärare menar att vaga formuleringar gör att de 

blir öppna för tolkning och att lärarna kan tolka dessa formuleringar olika. Lärare 3 menar att det 

är omöjligt att uppnå ett rättssäkert betygssystem med de vaga formuleringar som finns i dagens 

kunskapskrav. Detta menar även de andra lärarna. Alla diskuterar kring att det är svårt att uppnå 

ett likvärdigt och rättssäkert betygsystem på de sätt som kunskapskraven är formulerade i dagens 

läroplan. Så här säger lärare 2:   

sen är kunskapskraven hyfsat luddiga och har man inte konkretiserat ned dom kan jag tycka att de 

blir svåra att använda. Det är så svårt att styrdokumenten ska gälla alla idrotter så det blir flummigt. 

Det är ett måste att konkretisera ned dom.  

Lärare 2 tycker alltså att det borde finnas olika kursplaner beroende på vilken idrott eleverna 

utövar. Men som det ser ut just nu så får lärarna konkretisera ner dem för den sport lärarna 

undervisar i.   

Alla lärare som deltagit i studien hade läst igenom bedömningsstödet. Sedan skiljer det sig i 

vilken grad de använder sig av det och hur insatta de är. De flesta lärarna har bedömningsstödet i 

bakhuvudet men det är egentligen ingenting de använder sig av. En lärare nämner att de inte har 

haft tid att sätta sig in i bedömningsstödet och att det har blivit liggandes på skrivbordet. Så här 

säger lärare 1 angående bedömningsstödet: Jag anser att de är lite otydliga som jag nämnt innan 

och detta ger en liten svårighet till att använda dem.  

En gemensam nämnare för alla lärare som har deltagit i studien är att de tycker kursplanen i  

specialidrott är för teoretisk, och att detta inte riktigt speglar lektionsinnehållet som till stora 

delar är praktisk. Här pratar majoriteten lärare om en fördelning på 80/20, där man har ca 80 

procent praktiskt lektionsinnehåll och 20 procent teoretiskt. Detta speglar inte kursplanen som 

till stora delar är teoretisk. Detta menar bland annat lärare 3 och 4 är problematiskt och kan 

skapa problem i bedömningen. Det blir ett missförhållande där kursplanen inte speglar 

verkligheten.  

 

Lärare 3 menar att det är viktigt och bra att eleverna får möjlighet att lär sig hur de tränar, men 

att också ge dem tid till att träna för annars kommer de inte nå eliten. Detta diskuterar även lärare 

6 som menar att det teoretiska tar för mycket tid av målet att utveckla eleverna till elitidrottare. 

Lärare 3 menar att om det läggs för mycket tyngd på det teoretiska så blir det praktiska lidande 



27 

 

och kanske inte får fram elitidrottare på grund av det. Så här säger lärare 1:   

jag skulle som sagt vilja se mer praktisk inom kursplanen för det är de vi  

jobbar med, vi försöker göra dessa ungdomar till så bra fotbollsspelare som möjligt och det går 

inte utifrån kursplanen eftersom mycket av den är  

teoretiskt och ungdomarna måste spela och träna och vara på planen för att  

utvecklas som bra spelare inte vara inne i klassrummet även om det också är viktigt  

Lärare 3 menar också att med tanke på att det är så mycket teoretiska kunskapskrav och att allt 

eleverna skriver ska vara utförligt och nyanserat så gynnar detta elever som är mer teoretiskt 

lagda. Lärare 6 menar på att de praktiska momenten borde ha mer tyngd i just kursen 

idrottsspecialisering eftersom tanken är att det ska vara en praktisk kurs. Det teoretiska får ju 

eleverna i andra kurser menar lärare 6 på. Så här säger lärare 4:  

det är lite synd på ett sätt att, ja men om man tar idrottsspecialiseringskurserna det är ju den 

praktiska kursen så är det fortfarande väldigt lite praktisk färdighet som bedöms om man 

jämför med hur mycket teoretisk färdighet det är som bedöms… vi lägger ju väldigt  

mycket tid på golvet men det är väldigt lite av det som syns i kunskapskraven liksom  

Lärare 3 nämner att han tycker det är synd att elever som tränar koncentrerat och fokuserat med 

god kvalité inte belönas då detta är en så pass viktig egenskap för att eleverna ska utvecklas i sin 

sport. Det är något han saknar i styrdokumenten.  

 

Vidare diskuterar Lärare 4 lärarens dubbla uppdrag i ämnet specialidrott, dels ska lärare förhålla 

sig till ämnesplanen och jobba mot det som står i ämnesplanen dels ska de jobba mot att göra 

eleverna till så bra idrottare som möjligt i sin idrott. Det är därför elever söker sig till NIU och 

det är därför specialidrotten har kopplingar till de olika idrottsförbunden. Det finns krav från 

både Skolverket och idrottsförbunden, dessutom har eleverna förväntningar när de söker sig till 

NIU. Detta gör det svårt menar lärare 4 då det är lätt hänt att glida över från lärarrollen med ren 

kunskapsbedömning till tränarrollen. Detta diskuterar även lärare 5 som säger så här:   

Tydlig elitidrottskaraktär med mål att nå nationell elit då den är ju ganska tung hos svenska 

fotbollsförbundet då dom trycker mycket på det. Så att dom vill ju ha fram fler  

elitfotbollsspelare och då tycker jag att styrdokumenten trycker mer på att dom ska vara 

välutbildade inom specialidrott istället då. Det är en liten skillnad vad svenska 
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fotbollsförbundet trycker på och vad styrdokumentet trycker på från skolverket  

  

3.2.2 Transformeringsarenan  

I detta avsnitt presenteras allt som rör lärarnas tolkningar av ämnesplanen och de kunskapskrav 

som finns samt bedömningsstödet. Här kommer också lärarnas tolkning av praktiska färdighet 

redovisas, vad lärare anser om och hur de bedömer praktiska färdigheter kommer att redogöras. 

Detta ska inte kopplas ihop med formuleringsarenan som vi använder för att ta reda på vad 

lärarna anser om den ämnesplan och de bedömningsstöd som tagits fram av regeringen och 

Skolverket.  

  

När lärarna diskuterar hur de tolkar och vad de anser vara praktiskt färdighet är det många som 

nämner den tekniska färdigheten som det allra viktigast. I och med att de har uttagningar till NIU 

så är det endast de allra främsta spelarna i sin åldersgrupp som kommer in på NIU. Detta 

diskuterar lärare 4 kring som menar på att det ibland kan bli en icke fråga angående hur den 

tekniska färdigheten ska bedömas eftersom de elever som kommit in på NIU redan besitter en 

stor kunskap i den tekniska färdigheten. De flesta eleverna ligger redan på A-nivå rent tekniskt 

menar lärare 4. Detta diskuterar även lärare 3 kring som menar att eftersom de flesta elever ligger 

på A-nivå rent praktiskt blir oftast de teoretiska momenten avgörande för vilket betyg de får i 

slutändan. Han tycker det är svårt när det kommer till den praktiska bedömningen vilken nivå de 

ställer för ett E,C eller A betyg och att lärarna inte riktigt får någon hjälp från förbundet heller. 

Lärare 1 nämner och diskuterar kring komplexa rörelser som passar in på fotbollen, att detta är 

det viktigaste att kunna och det är det han lägger mest tyngd på i sin undervisning. Lärare 1 

säger: det är de tekniska och taktiska färdigheterna som är viktigast, de komplexa funktionella 

rörelserna. Hur du utformar tekniken på fotbollsplanen beroende på vilken position du har. De 

flesta lärarna inklusive lärare 1 och 4 diskuterar kring att bedömningen sker utifrån resultaten 

snarare än en mall på hur en viss teknik ska se ut. Lärare 2 nämner att de bedömer utifrån 

resultatet: 

  
då är det rent tekniskt bra, för då gör de det bra utifrån sin egen mall och då bedömer vi det för 

allt behöver inte vara utifrån en mall och det är det som är de intressanta faktiskt att det kan 
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vara bra även fast det är tekniskt dåligt vilket gör det intressant men ändå svårt i bedömningen  

  

Alla lärare är överens om att en av deras främsta uppgifter i specialidrotten är att göra eleverna 

till så bra spelare som möjligt i sin sport. Detta är ju ett av de syften som står i ämnesplanen för 

specialidrott, nämligen “att utveckla elevernas förmåga att utöva den valda idrotten på elitnivå” 

(Skolverket 2011). Så här säger lärare 3: Att utveckla mot eliten i den idrotten det är väl liksom 

det som är huvudtanken när man lägger upp ett innehåll.  

Så här säger lärare 6: Det är ju egentligen alltid grunden att försöka ge dom bästa möjliga 

förutsättningar för att bli så bra handbollsspelare som möjligt.  

Lärare 4 säger så här: Det där med vad ens uppdrag är och när man pratar det praktiska så är 

mitt mål fortfarande att göra dom till så bra handbollsspelare som möjligt och det tycker jag att 

jag har förutsättningarna för att göra.  

  

Enligt hur lärare 4 tolkar kursplanen finns det alltså möjlighet att göra eleverna till så bra spelare 

som möjligt. Många lärare diskuterar kring att individualisera undervisningen beroende på vilken 

position, spelsätt och färdigheter eleverna har för att kunna utveckla sina elever optimalt i den 

idrott de utövar. Lärare 4 menar att det finns möjligheter att individualisera undervisningen i och 

med att kunskapskraven är öppna för tolkning.   

3.2.3 Fält  

Fält kommer i denna studie avse och analysera hur lärare använder sig utav det fält de är 

delaktiga i. Detta kan avse det fält de har med eleverna, det avser också det fält de har med sina 

kollegor. Det kommer också ta upp hur de beter sig inom dessa fält.  

 

Det är vanligt bland lärare att ha samråd med sina kollegor, och diskutera hur bedömningen ska 

ske. De allra flesta lärare i denna studie gör detta på ett eller annat sätt. Detta tydliggörs mycket 

inom handbollen där NIU-lärarna ses på Bosön en gång per år och diskuterar hur de ska jobba 

med eleverna tillsammans med Svenska Handbollsförbundet. En av lärarna inom specialidrotten 

fotboll uppger att de har distriktsmöten med närliggande landskap, där deras NIU-gymnasier 

diskuterar bedömning. Där drar Svenska fotbollsförbundet upp riktlinjer för hur undervisningen 
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ska ske och hur lärare bör bedöma. De andra lärarna inom specialidrotten fotboll har inga sådana 

dagar men de diskuterar ändå med sina fotbollskollegor och även till viss del med andra kollegor 

som jobbar på samma gymnasieskola. Detta gör även de lärare som undervisar i handbollen.   

  

Lärarnas kommunikation och samråd med sina elever skiljer sig åt. Några tycker videofilmning 

är det bästa sättet att arbeta på. En annan lärare tycker att frågeformulär, där de får se hur eleven 

resonerar är det bästa upplägget av deras tid och bedömning. En av lärarna menar på att det inte 

finns något specifikt sätt att undervisa eleverna, utan att läraren måste hitta det bästa 

inlärningssättet för varje enskild elev vare sig det är genom det auditiva, kinestetiska eller det 

visuella. Alla lär sig olika och det är upp till läraren att förstå hur olika elever lär sig bäst. Han 

diskuterar även individuella skillnader, där det handlar om att lägga upp varje träning efter 

individens egen nivå. Detta kräver kommunikation och samråd med eleven säger läraren. 

 

 

4. Slutdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka och öka kunskapen, samt få en djupare förståelse för 

bedömning inom specialidrotten. Denna studie använder sig av läroplansteorin. Den förklarar 

och resonerar kring hur läroplanen är utformad och hur det blir en utgångspunkt för 

undervisningen samt hur bedömningen inom specialidrotten sker. De tre begreppen vi har valt att 

använda från läroplansteorin är formulering-, transformering- och realiseringsarenan (Lundgren 

2014).  Studien använder också hur lärares erfarenheter och utbildning påverkar deras 

undervisning och bedömning. Detta kopplas till Bourdieus kultursociologiska teori. De begrepp 

som kan kopplas till Bourdieus teori är fält, habitus och kapital, vilket kommer att användas som 

hjälp för att analysera vilken verkan de har på lärarnas roll.   

  

4.2 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen kommer att koppla existerande forskning med det resultat som har 

presenterats ovan. Utgångspunkten i resultatdiskussionen kommer att ligga på lärarnas 

användning av ämnesplanen och bedömningsstödet i specialidrott samt hur lärarna bedömer 
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praktisk färdighet inom NIU. 

 

4.2.1 Användning av ämnesplanen och bedömningsstödet inom 

specialidrott   

Alla lärare som deltog i studien upplever att de är insatta i kursplanen. Detta kan bero på att 

samtliga deltagare för studien är utbildade lärare det blir mer naturligt att lärarna är mer insatta i 

ämnesplanen då de har en lärarutbildning till skillnad från en tränare som inte har en 

lärarutbildning. Hattie menar att lärarens måste ha en viss typ av kunskap för att kunna utföra sitt 

arbete på bästa sätt, en av dessa kunskaper är läroplanskunskap (Hattie 2012). Dock upplever 

samtliga lärare som deltog i studien att kursplanen är, som vissa uttrycker det ”luddig” och har 

vaga formuleringar. Detta överensstämmer med Lindqvist & Älverdals studie, där lärarna i den 

studien upplevde samma sak angående kursplanen. De menade också på att i och med att 

kursplanen är så luddig bidrar det till att kursplanen blir öppen för tolkning vilket gör det svårt 

för dem att bedöma och betygssätta (Lindqvist & Älverdal 2013). Detta diskuterar även många 

av lärarna i denna studie som menar på att det blir svårt med ett rättssäkert betyg- och 

bedömningssystem i och med att kursplanen är så vagt formulerad och öppen för tolkning. Det 

kan vara så att lärarna tolkar kursplanen olika beroende på vilken utbildningsbakgrund läraren 

har och lärarens tidigare erfarenheter, vilket kan leda till att lärarna transformerar kursplanen 

olika. Ferry och Olofsson menar att lärarkompetensen när det gäller examination och 

betygssättning måste uppmärksammas, många av de lärare som instruerar i specialidrott inte har 

någon lärarutbildning (Ferry & Olofsson 2009). I bedömningsstödet för specialidrott står det att 

den viktigaste förutsättningen för att bedömningen ska bli rätt och så rättvis som möjligt i det 

mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet är lärarnas erfarenhet och yrkeskunnande 

(Skolverket 2015). Det är intressant att samtliga lärare som deltog i studien nämner och tolkar att 

ämnesplanen är för teoretisk och att detta inte speglar lektionsinnehållet som till större delen är 

praktisk. Detta innebär att det uppstår en spänning på transformeringsarenan där lärarna med sin 

bakgrund och kompetens tolkar och konkretiserar ämnesplanen till ett undervisningsinnehåll. 

Lärarna uppfattar att styrdokumenten har en tydlig inriktning mot teori och de ser detta som ett 

bekymmer och något som det är svårt att förhålla sig till. Hattie (2009 & 2012) menar på att det 

är viktigt att lärare har en tydlig plan för vilken metod och sätt som ska användas för bedömning 
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av eleverna, för att sedan kunna utvärdera och betygssätta. 

   

Samtliga lärare som deltog i studien har läst igenom bedömningsstödet. Det skiljer sig lite i hur 

pass insatta lärarna är och hur de jobbar med bedömningsstödet. De flesta menar på att de finns i 

bakhuvudet, men att det egentligen inte är något de använder sig av. Många lärare menar på att 

det räcker med att diskutera med sin kollega. Detta speglar lite av det Kullenbäck Balafoutis & 

Johansson tar upp i sin studie där mindre erfarna lärare inom idrott och hälsa är mer benägna att 

använda sig utav bedömningsstöden medan erfarna lärare inte använder bedömningsstöden 

regelbundet. De går mer på rutin och tycker att det räcker att diskutera med sin kollega 

(Kullenbäck Balafoutis & Johanssons 2014). Att gå på rutin kan tolkas som att lärarnas habitus, 

de (förkroppsligade) erfarenheter de har och det utbildningskapital som de har erövrat inom 

respektive specifika idrott gör att de känner sig säkra att kunna bedöma utan hjälp av stöden. En 

av lärarna använder bedömningsstödet när han utformar vissa uppgifter i de teoretiska kurserna i 

specialidrotten. En lärare menar på att de teoretiska uppgifterna som finns i bedömningsstödet 

ställer höga krav på eleverna rent teoretiskt, och är lite kritisk till den höga nivån som ställ på 

eleverna. En annan lärare tycker att bedömningsstöden är otydliga och svåra att använda. Ett 

syfte med bedömningsstödet är att det ska hjälpa lärarna i deras tolkning av ämnesplanen för 

specialidrott (Skolverket 2015). Vi ställer oss frågande till om detta syfte uppnås då många av de 

lärarna som deltog i studien tycker att ämnesplanen är öppen för tolkning trots att de läst igenom 

bedömningsstödet. En av lärarna till och med tycker att bedömningsstödet är otydligt och svårt 

att använda. Bedömningsstödet fyller ju inte sin funktion då det blir ”liggandes på skrivbordet” 

som en av lärarna uttryckte sig. Ett annat syfte med bedömningsstödet är att skapa förutsättningar 

för ett likvärdigt och rättssäkert betygssystem (Skolverket 2015). Många av lärarna i studien 

nämner att såsom kursplanen är formulerad just nu går det inte att ha ett rättssäkert och likvärdigt 

betygssystem, det går att tolka ämnesplanen olika. Ingen av lärarna nämner att bedömningsstödet 

är till någon hjälp för likvärdiga betyg.    

 

  

4.2.2 Bedömning av praktisk färdighet inom NIU  

Videofilmning är något som några lärare i studien uppgav att de använder sig av. Då filmar 
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lärarna sina elever i olika tekniska moment. Detta är bra ur flera aspekter då det är lätt att gå 

tillbaka och granska utförandet i detalj. Vidare kan det vara bra för eleverna att få se sig själv i 

sitt utförande och analysera detta tillsammans med sin lärare. Några lärare nämner att de jobbar 

på just det sättet, nämligen att de analyserar videofilmen tillsammans med sin elev. Utöver det så 

kan videofilm användas av läraren när denne sätter betyg och det kan vara bra att ha 

videomaterial för att stärka vilket betyg eleven ska ha om eleven skulle ställa sig frågande till 

betygssättningen. Dessutom är videofilmning bra ur den aspekten att lärare lätt kan se i vilken 

takt eleverna utvecklas genom att gå tillbaka och kolla på gammalt material. En av lärarna 

nämner att de filmar eleverna i början av ett nytt praktiskt moment för att sedan i slutet av 

momentet filma igen för att sedan jämföra och tydligt se vilken utveckling eleverna har gjort från 

början till slutet. Lärarna nämner dock att videofilm tar väldigt mycket tid då det ska granskas i 

efterhand och det kan bli väldigt mycket material som ska gås igenom. Men de menar att 

videofilm är det bästa sättet att jobba på sätt till elevernas utveckling. Att jobba med 

videofilmning kan vara ganska lätt och du behöver egentligen inte speciellt mycket material. Det 

räcker med en smartphone och det har ju dem flesta nu för tiden. Ett alternativ är att låta eleverna 

filma och bedöma varandra, så kallad peer-assessment. En av lärarna jobbar på ett liknande sätt 

med kamratbedömning men inte med videofilm, utan då får eleverna bedöma varandra direkt i 

samband med utförandet, det vill säga i realtid. Hur lärarna väljer att realisera sina lektioner och 

bedömningssituationer kopplas i detta arbete till realiseringsarenan.  

  

Samtliga lärare som deltog i studien gör en sammantagen bedömning utifrån sina elevers resultat. 

Alla lärare trycker på vikten av att individualisera undervisningen utifrån elevernas position och 

färdigheter, och att det är utifrån det lärare gör den resultatbaserade bedömningen. Även om en 

av lärarna ställer sig frågande till om han ska bedöma själva estetiken i det praktiska momentet 

eller effektiviteten. De flesta lärarna menar att det inte spelar någon roll hur utförandet ser ut om 

det är effektivt och ger resultat. Redelius, Fagrell och Larssons (2009) studie visade på att det 

läggs stor vikt i resultatbaserade prestationen när det kommer till lärarnas bedömning av eleverna 

i idrott och hälsa. Vi ställer oss kritiska till att lärarna bedömer sina elever utifrån 

resultatbaserade prestationer i ämnet idrott och hälsa, men inte nödvändigtvis i ämnet 

specialidrott då det har ett annat syfte. Lindqvist och Älverdals (2013) studie visade att elever i 
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ämnet specialidrott bedöms utifrån deras resultat. Bergmann Drewe (2000) diskuterar kring att 

tränare borde fokusera på det långsiktiga målet och utvecklingen av idrottare istället för de 

omedelbara resultatet. Idrottsvärlden är väldigt resultatbaserad och således även skolämnet 

specialidrott det kanske måste vara så eftersom det finns förväntningar från idrottsförbunden att 

eleverna ska utvecklas till elitidrottare i sin sport. Redelius och Hay (2009) menar i sin studie att 

elever som medverkar på lektionen och bjuder på sig själva får högre betyg. Detta motverkar 

ämnets syfte som ett kunskapsämne där eleverna måste visa att de behärskar kunskap och kunna 

applicera den i verkligheten (i detta fall sin idrott). Svennberg, Meckbach och Redelius (2014) 

menar därtill i sin studie att lärarna vill ge en belöning där gott beteende och intresse bidrar till 

högre betyg. Detta kan ses som en väg till enkla betyg för eleverna eftersom detta är något de har 

valt själva och därför kommer intresset finnas och på så sätt kommer de ha tillgång till högre 

betyg automatiskt utan något som det betyget grundar sig i. Specialidrotten syftar ju till att 

”eleverna ska utveckla förmågan att utöva vald idrott på elitnivå” (Skolverket 2011). Samtliga 

lärare nämner att deras främsta syfte när de lägger upp ett lektionsinnehåll är att göra eleverna så 

bra som möjligt i sin idrott. Dock så har specialidrotten liksom ämnet idrott och hälsa gått mot att 

bli mer teoretiskt inriktat och det nämner även lärarna som undervisar i specialidrott. Många av 

lärarna tycker att det är svårt att förhålla sig till detta, då de förväntas utveckla eleverna till 

elitidrottare, men att den teoretiska delen tar för stor plats och det praktiska blir lidande. 

Visserligen är det viktigt att utbilda eleverna och mycket av det teoretiska är till stor hjälp för 

elevernas utveckling, men vi ställer oss frågande till om det blir för mycket teoretiskt i framför 

allt en praktisk kurs som idrottsspecialiseringskurserna. Utvecklingen inom den valda idrotten 

sker på den arena där man är aktiv, i detta fall på handbolls- eller fotbollsplanen. Vi ser det 

teoretiska mer som ett hjälpmedel till utveckling men styrdokumenten anger ett annat fokus där 

fokus ligger på det teoretiska momenten och inte det praktiska.  

  

Ingen av lärarna använder sig av prov eller liknande när de ska bedöma elever, samtliga lärare 

antyder att bedömningen bör ske fortlöpande. I Lindqvists och Älverdals (2013) studie menade 

lärare i specialidrott att formativ bedömning är viktigt. De flesta lärarna i denna studie använder 

inte begreppet formativ bedömning, de säger fortlöpande bedömning. Många av lärarna i studien 

anser att fortlöpande bedömning och feedback på elevernas utförande är en naturlig del i 
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undervisningen. I Lindqvist och Älverdals (2013) studie menade lärare i specialidrott att det 

finns ett ansvar hos eleverna för deras egen utveckling. Men enligt Hattie (2012) är det viktigt att 

lärare styr lärandet och hjälper eleverna med att förstå lektionens syfte. I bedömningsstöden står 

det att syftet med all bedömning bör vara att stödja elevens lärande fram till det att betygen sätts 

Skolverket (2015). Bedömning som används på rätt sätt kan ha stor positiv effekt på elevernas 

lärande och motivation menar Jönsson (2013). Det är således viktigt att denna typ av bedömning 

görs på rätt sätt, och att den feedback eleverna får är konstruktiv och ger eleverna möjlighet att 

utvecklas. Bergmann Drewe (2000) menar att en tränare borde se sig mer som lärare och att 

fokus borde ligga på att utbilda hela människan och ha ett långsiktigt mål med lärandet. En lärare 

i studien diskuterar kring att det ibland kan bli så att de glider över från lärarrollen till 

tränarrollen. Alla lärare som deltog i studien är tränare vid sidan av den undervisning som de 

bedriver på NIU. Det är viktigt att som lärare i specialidrott skilja på NIU-verksamheten och den 

verksamhet som är i klubblaget. Ämnet specialidrott bör syfta till att utbilda och utveckla 

idrottsatleter utifrån den kursplan som Skolverket utformat. Vi ser inget fel med att bedömningen 

är resultatbaserad som vi diskuterade ovan, så länge syftet med lektionsinnehållet är att utveckla 

eleverna till bättre spelare inom sin idrott, vilket många lärare i studien nämner som deras 

främsta syfte i undervisningen. Den fortlöpande bedömningen är viktig, men den bör vara 

konstruktiv och möjliggöra utveckling för eleverna.   

  

4.3 Metoddiskussion  

Det finns många fördelar med intervju som metod då det liknar ett vardagligt samtal där det finns 

möjlighet att ställa följdfrågor och få djupare svar. Dock upplevde vi en viss problematik i och 

med vårt begränsade urval. Deltagarna för studien var tvungna att undervisa i fotboll eller 

handboll på NIU och dessutom ha en lärarutbildning. Visserligen ger detta mer kvalité och djup 

för studien då de som har en lärarutbildning bör ha en större kunskap i betyg och bedömning, då 

detta är en del av lärarutbildningen. Det var också själva tanken med urvalet. Ferry och Olofsson 

(2009) nämner i deras studie att de flesta lärarna i specialidrotten inte är utbildade lärare, utan de 

har endast en tränarutbildning. Detta gjorde det svårare för oss att hitta deltagare till studien 

utifrån det urval vi gjorde vilket bidrog till att mycket av tiden gick åt till att hitta deltagare som 



36 

 

ville ställa upp i studien.   

  

Bristen på tid är en aspekt som kan ha påverkan på både resultat och diskussion. Mycket av tiden 

har, som vi nämnde ovan gått åt för hitta deltagare till studien, och genomföra intervjuer samt 

transkribera dessa. Eftersom detta drog ut på tiden blev vi tvungna att lägga mindre tid åt resultat 

och diskussion, vilket kan påverka vilken data som har redovisats i resultatet. Det är viktigt att ha 

i åtanke att våra egna personliga åsikter och vår tolkning av data kan styra resultatet, vilket är 

något vi är medvetna om, men vi är självsäkra och har alltid varit noggranna med att alltid ha vår 

teoretiska utgångspunkt i åtanke när vi analyserat den insamlade datan.  

 

De flesta intervjuer genomfördes på telefon, vilket kan ha sina brister då det inte går att tolka 

minspel eller på något sätt “läsa av” den intervjuade. Utöver det så upplever vi att de som 

intervjuare inte får samma personkemi när intervjun görs på telefon, vilket kan leda till att 

samtalet inte känns vardagligt utan mer uppstyrt. Det är synd då en av fördelarna med intervju 

som metod är att samtalet ska kännas vardagligt. Detta kan påverka intervjun på många sätt, 

bland annat kan det eventuellt ha påverkat intervjuns längd, innehåll och vilken typ av data som 

samlas in under intervjun.  

    

Det som stärker validiteten för studien är att vi har blivit hårt granskade av vår handledare. 

Dessutom är validiteten och reliabiliteten på intervjuguiden god då en pilotstudie genomfördes. 

Utöver det så är intervjuguiden baserad på flera olika liknande arbeten och utifrån den kunskap 

vi samlat på oss i samband med insamling av material till bakgrunden.   

Vidare så har vi även fått intervjuguiden godkänd av handledaren.   

  

  

4.4 Framtida forskning  

För vidare forskning anser vi att öka antalet lärare som deltar i studien är något som skulle kunna 

gås vidare med för att få en större spridning på lärare runt om i landet. Vidare vore det intressant 

att ta in andra idrotter för att ta reda på hur de arbetar och på så sätt jämföra de olika idrotterna 

och arbetssätten inom dessa. Att även ta in information direkt från förbunden kan vara 
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nödvändigt för att skapa en förståelse om hur de vill bedriva denna verksamhet och 

bedömningen. Vidare forskning om elevernas syn på bedömning, hur insatta de är i 

bedömningen och om de vet vad de bedöms på vore av intresse. Dessutom hur betygsmotiverade 

eleverna är i ämnet specialidrott. Fokus kanske ligger på utvecklingen i deras idrott istället för att 

få ett bra betyg.    

  

4.5 Slutsats  

Den första slutsatsen grundar sin tanke i habitus, kapital och fält att lärare på NIU inte använder 

sig av bedömningsstöden i den utsträckning Skolverket säkert hade hoppats på och i den 

meningen tappar bedömningsstödet sitt syfte. Inom fältet anser flera lärare att samråd med sina 

kollegor är något de använder sig mer av än bedömningsstöden. Utifrån habitus och kapital anser 

lärarna att tidigare erfarenheter av deras idrott på elitnivå blandat med ett så kallat coach öga de 

fått både från egna erfarenheter men även från utbildningen inom sin idrott är viktigare än att 

veta hur en bedömning ska ske utifrån Skolverkets premisser. Lärarna nämner att de endast har 

bedömningsstödet i bakhuvudet men att de inte aktivt använder sig av bedömningsstödet då de 

litar mer på sin egen bedömning från utifrån sitt kapital och habitus de har och i samråd med en 

kollega. Detta ger oss en bild av att lärarna inte använder sig av bedömningsstödet på det sätt det 

är meningen att de ska användas. Utifrån formuleringsarenan anser alla lärare som har deltagit i 

denna studie att bedömningsstödet och framför allt ämnesplanen som Skolverket tagit fram är 

svårtolkad, luddig och inte ger några konkreta exempel på hur de ska arbeta. 

  

Den andra slutsatsen baseras på realiseringsarenan och transformeringsarenan där den 

sammantagna bedömningen sker fortlöpande och att bedömningen baseras på elevernas resultat. 

Eleverna får möjlighet att utvecklas och ges feedback genom den fortlöpande bedömningen. Den 

summativa bedömningen görs utifrån de resultat eleven presterar i sin idrott. Lärarna nämner att 

det ser väldigt annorlunda ut utifrån varje spelares position och vad eleverna är för spelartyp. Så 

det enklaste för både lärare och elever vore om kursplanen och bedömningsstödet blev mer 

individualiserat och mer anpassat efter idrotterna. Utifrån transformeringsarenan finns det också 

en spännande utgångspunkt där lärarna med sin bakgrund och egna erfarenheter tolkar och 
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konkretiserar ämnesplanen så att den passar deras undervisning.  

 

Slutligen anser vi att det är viktigt som lärare att skilja på rollen som specialidrottslärare och 

klubblagstränare. Ämnet specialidrott bör syfta till att utbilda och utveckla idrottsatleter utifrån 

den ämnesplan som Skolverket utformat. Vi kan konstatera att lärarnas dubbla bakgrund med 

såväl ett habitus som kapital från utbildningar inom specialidrotten och läraryrket medför att det 

uppstår en konflikt mellan vad styrdokumenten anger ska gälla och vad lärarna uppfattar är deras 

ansvar gentemot eleven och hans/hennes elitsatsning.  
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Bilaga 2 

 

Syfte och frågeställningar:   

Syftet med denna studie är att undersöka och öka kunskapen om lärares bedömning av elevers 

kunskaper inom kursen specialidrott på gymnasiet.  

Frågeställningar: 1: Hur bedömer lärare som undervisar i specialidrott på NIU praktisk färdighet 

inom handboll och fotboll?  

2: I vilken omfattning använder sig lärare inom specialidrott av ämnesplanen och 

bedömningsstödet?  

 

Vilka sökord har du använt? 

Specialidrott, bedömning, bedömningsstöd, bedömning i specialidrott, formativ bedömning, 
NIU. RIG, NIU/RIG, Bedömning idrott och hälsa  

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Sport Discus. PubMed, Google Scholar. Google. 
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Sökningar som gav relevant resultat 

GIH:s Bibliotekskatalog: Specialidrott. Bedömning, NIU/RIG  

Google Scholar: Bedömning, Specialidrott  

Sports Discus: bedömning idrott och hälsa  

 

 

Kommentarer 

Det svåra var att hitta på bedömning inom specialidrotten men både tack vare handledaren 

som gav tips samt att det gav träffar inom bedömning endast samt att vi hittade när vi sökte 

inom skolan och idrotten endast.  

. 

    Bilaga 3  

  

Intervjuguide  

          

Uppvärmningsfrågor Namn?   

Ålder?   

Utbildning? Både akademiskt och även sportsligt? år som undervisande lära?  

            

Vilka årskurser undervisar du?  

            

Undervisar du i något mer ämne än specialidrott, i så fall vilket?   

            

Vilken titel benämner du dig själv inom specialidrott (lärare, instruktör, utbildare, tränare, 

coach)?  

            

Har du fått göra någon form av fortbildning inom bedömning? Har du fått chansen till det?  

    

Har/har du haft uppdrag som tränare utanför skolan? I så fall vilka?   
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Egen spelarkarriär i inom aktuella idrotten,  på vilken nivå?   

            

  

Huvudintervju   

Styrdokument  

Känner du dig insatt och trygg med de nuvarande styrdokument? Vad känner du till om 

styrdokumenten?   

  

Har du fått någon utbildning inom nuvarande styrdokument och hur de ska arbetas med?  

  

Vilka faktorer förutom de nuvarande styrdokument påverkar ditt val av lektionsinnehåll?  

 (tidigare erfarenheter, idrottsbakgrund, kollegor, lokaler eller annat?)        

  

Kunskapskrav och mål  

Finns det något du önskar borde vara med i och bedömas bland målen som inte finns med nu? 

(tillägg och fråndrag av läroplanen)   

  

Tänker du på målen i specialidrott när du bedömer och lägger upp din undervisning? Vad 

tänker du på när du bedömer eleverna?  

  

  

Praktisk färdighet och bedömning  

Vilka praktiska färdigheter i din undervisning tycker du kommer i första hand?  

  

Vad är det som du bedömer praktiskt inom din idrott i specialidrott? - Några 

förmågor/kvaliteér som du anser vara viktiga?   

            

Vad tycker du är viktigt att tänka på vid bedömning som lärare? Hur ser du på den praktiskt 

bedömning inom specialidrott?   
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När och hur sker bedömning i din undervisning? Prov, examinationer, tester? Använder du 

dig av några hjälpmedel/metoder vid bedömning och betygsättning?  

            

Vad påverkar ditt val av bedömningsform? (styrdokument, kollegor mm)   

  

Använder du dig utav bedömningsstöden i din bedömning i din undervisning ochom ja i 

vilken utsträckning om och hur?  

  

Vilka möjligheter och hinder upplever du vid bedömning av elever? Skulle du vilja förändra 

undervisningen på något sätt? (utifrån kursplanen, målen, eller bedömingsstöden?)  

  

  

      

 

 

Bilaga 4  

  

Deltagande i intervjustudie  

Hej vi heter Max Enström och Kim Hellqvist och vi läser på ämneslärarprogrammet på  

Gymnastik - och idrottshögskolan i Stockholm. Under denna termin skriver vi vår 

examensuppsats på avancerad nivå som motsvarar 15 hp.   

  

Detta dokument skickas ut till dig som har godkänt att vara med på denna intervjustudie där 

syftet med denna studie är att undersöka och öka den kunskapen som finns inom bedömning 

för specialidrott på RIG/NIU.   

Frågeställningarna kommer vara  

1. Hur bedömer utbildade lärare som undervisar i specialidrott på RIG/NIU praktisk 

färdighet? (inom lagbollspel)  

2. Hur insatta är utbildade lärare som undervisar i specialidrott på RIG/NIU i 

kursplanen och bedömningsstöden?  

3. I vilken omfattning använder sig utbildade lärare i specialidrott av kursplanen och 

bedömningsstöden i sin undervisning?  

  

Att delta i studien innebär att ni godkänner att vi får använda detta material som vi samlar in 

till vår studie. Deltagandet är helt frivilligt, du kan hoppa av i efterhand även om du sagt JA 
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tidigare. Studien kommer att följa de forskningsetiska föreskrifterna. Datan kommer att 

bearbetas konfidentiellt, materialet kommer endast att användas i denna studie och det 

kommer förvaras och behandlas med säkerhet.   

  

Har i några frågor så tveka inte att kontakta oss på maxenstrom5@hotmail.com eller 

kimhellqvist@hotmail.com  

  

Genom att skriva på detta dokument godkänner du ditt deltagande och även förstått dina 

rättigheter under denna process.  

  

  

  

  

  

  

  

    Bilaga 5 Läroplan Specialidrott  

Ämne - Specialidrott  
Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det 

behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå.  

Ämnets syfte  
Undervisningen i ämnet specialidrott ska syfta till att eleverna utvecklar den idrottsliga förmågan samt ett etiskt 

förhållningssätt till idrott och det egna idrottsutövandet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper 

om metoder och teorier för träning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera tränings- och 

tävlingsverksamhet. 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.  
Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om idrottsrörelsens betydelse i samhället, 

dess framväxt, mål och omfattning nationellt och internationellt. Dessutom ska undervisningen bidra till att 

eleverna utvecklar förmåga till ledarskap i träningsverksamhet och i andra funktioner inom idrottsrörelsen. 

Eleverna ska genom att medverka i olika verksamheter få inblick i och erfarenhet av elitidrott och 

träningsutveckling samt av idrottsrörelsens roll i samhället och av ledarskap i olika idrottsliga sammanhang. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om människans beteende, som individ 

och som gruppmedlem, och om hur kroppsideal och andra värderingar baserade på kultur och kön framträder i 

miljöer som är kopplade till tränings- och tävlingsaktiviteter. Undervisningen ska motverka diskriminerande 

föreställningar och bidra till att olika fysiska förutsättningar respekteras.  

  
Undervisningen i ämnet specialidrott ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:  
1. Förmåga att utöva vald idrott på elitnivå.  

2. Kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i tränings- och tävlingssammanhang utifrån 
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idrottspsykologiska, idrottsfysiologiska och näringsfysiologiska teorier.  

3. Kunskaper om ledarskap och idrottsrörelsens organisation.  

4. Kunskaper om samt förmåga att använda och utvärdera träningsmetoder för att utveckla 

prestationsförmågan.  

5. Kunskaper om idrotts- och träningsmiljöers betydelse för prestationsutveckling samt om hur skador och 

ohälsa förebyggs och behandlas.  

6. Kunskaper om olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att anpassa träning till 

etiska normer och regler för träning och idrottsliga aktiviteter.  

7. Kunskaper om människors sätt att samverka och kommunicera i tränings- och tävlingssammanhang samt 

förmåga att leda, kommunicera, samarbeta och samverka.  

Kurser i ämnet  
• Idrottsledarskap, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen 

pedagogiskt ledarskap.  

• Idrottsspecialisering 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i 

kursen idrott och hälsa 1 – specialisering.  

• Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med 

betyg i kursen träningslära 1.  

• Idrottsspecialisering 2, 100 poäng, som bygger på kursen idrottsspecialisering 1. Dessutom bygger den på 

kursen tränings- och tävlingslära 1 eller kursen träningslära 1.  
• Tränings- och tävlingslära 2, 100 poäng, som bygger på kursen tränings- och tävlingslära 1 eller kursen 

träningslära 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen träningslära 2.  

• Idrottsspecialisering 3, 100 poäng, som bygger på kursen idrottsspecialisering 2. Den bygger också på 

kursen tränings- och tävlingslära 2 eller kursen träningslära 2.  

• Tränings- och tävlingslära 3, 100 poäng, som bygger på kursen tränings- och tävlingslära 2 eller kursen 

träningslära 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen träningslära 3.  

  

  

Idrottsspecialisering 1, 100 poäng Kurskod SPEIDS01  

  

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1—2 och 4—7 under rubriken Ämnets syfte.  

 

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  
• Regler, taktik och teknik inom vald idrott.  

• Den valda idrottens utveckling nationellt och internationellt.  

• Faktorer i tränings- och tävlingssammanhang som påverkar såväl fysisk som psykisk prestationsförmåga.  

• Träningsmetoders betydelse för individuell utveckling.  

• Olika träningsmetoders kvaliteter i vald idrott, till exempel teknik- och konditionsträning samt mental 
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träning.  

• Planering av träning baserad på individuell utveckling.  

• Genomförande av träning baserad på individuell utveckling.  

• Värdering av träning baserad på individuell utveckling.  

• Skadeförebyggande aktiviteter och grundläggande behandling av skador samt agerande vid akut 

omhändertagande.  

• Olika syn på träning och tävlande, till exempel tränarens och utövarens förväntningar och mål.  

 

Kunskapskrav Betyget E  
Eleven genomför, med viss säkerhet och i samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med viss 

precision och kontroll. I tävlingssituationer agerar eleven med viss säkerhet i mötet med nya miljöer.  
Dessutom tar eleven i tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa.  
Eleven beskriver översiktligt, utifrån tränings- och tävlingssituationer, träningsmetoder och teorier som kan 

användas för att utveckla idrottsutövandet. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala 

begrepp.  
Eleven planerar och genomför i samråd med handledare sin träning. I träningen prövar eleven olika metoder 

som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet och för att förebygga skador. Dessutom diskuterar 

eleven översiktligt hur olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang har betydelse för 

prestationsförmåga och idrottsliga resultat.  
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.  
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och 

situationens krav.  

 

Betyget D  
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.  

 

Betyget C  
Eleven genomför, med viss säkerhet och efter samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med 

precision och kontroll. I tävlingssituationer agerar eleven med viss säkerhet i mötet med nya miljöer. Dessutom 

tar eleven i tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa.  
Eleven beskriver utförligt, utifrån tränings- och tävlingssituationer, träningsmetoder och teorier som kan 

användas för att utveckla idrottsutövandet. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala 

begrepp.  
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare sin träning. I träningen prövar eleven olika metoder 

som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet och för att förebygga skador. Eleven utvärderar 

metoderna med nyanserade omdömen utifrån resultat och teorier. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur 

olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang har betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga 

resultat.  
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.  
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och 

situationens krav.  

 

Betyget B  
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.  
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Betyget A  
Eleven genomför, med säkerhet och efter samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med 

god precision och kontroll. I tävlingssituationer agerar eleven med säkerhet i mötet med nya miljöer.  
Dessutom tar eleven i tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa.  
Eleven beskriver utförligt och nyanserat, utifrån tränings- och tävlingssituationer, träningsmetoder och teorier 

som kan användas för att utveckla idrottsutövandet. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala 

begrepp.  
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare sin träning. I träningen prövar eleven olika metoder 

som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet och för att förebygga skador. Eleven utvärderar 

metoderna med nyanserade omdömen utifrån resultat och teorier samt föreslår alternativa metoder för 

att förbättra resultatet.  
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang 

har betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga resultat.  
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.  
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens 

krav.  

  

 

Idrottsspecialisering 2, 100 poäng Kurskod: SPEIDS02  

  

Kursen idrottsspecialisering 2 omfattar punkterna 1—2 och 4—7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen 

behandlas fördjupade kunskaper inom vald idrott.  

 

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  
• Regler, taktik och teknik inom vald idrott.  

• Val av träningsmetoder och sammansättning av individuellt anpassade träningsprogram.  
• Genomförande av individuellt anpassade träningsprogram baserad på individuell utveckling.  

• Värdering av olika träningsmetoders kvaliteter, till exempel teknik-, rörlighets- och snabbhetsträning.  

• Värdering av individuellt anpassade träningsprogram baserad på individuell utveckling.  

• Skadeförebyggande träning.  

• Olika kulturers värderingar av tävlingsvillkor ur ett jämställdhetsperspektiv.  

• Diskriminering inom idrotten och hur den kan motverkas samt hur olika kropps- och samhällsideal påverkar 

idrottsutövandet och samhället i övrigt.  

 

Kunskapskrav Betyget E  
Eleven genomför, i samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med precision och kontroll. I 

tävlingssituationer väljer eleven med viss säkerhet insatsnivå efter kända förutsättningar samt agerar med viss 

säkerhet i mötet med nya miljöer. Dessutom tar eleven i tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa. 

Eleven väljer, utifrån tränings- och tävlingssituationer, med viss säkerhet metoder som utvecklar 

idrottsutövandet. Eleven beskriver översiktligt metodernas kvaliteter. I beskrivningarna använder eleven med 

viss säkerhet centrala begrepp. Utifrån valda metoder planerar och genomför eleven i samråd med handledare 

sin träning. I träningen väljer och prövar eleven andra metoder som kan vara av betydelse för att förbättra 
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resultatet och för att förebygga skador. Eleven utvärderar metoderna med enkla omdömen utifrån resultat och 

teorier. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang har 

betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga resultat.  
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.  
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och 

situationens krav.  

 

Betyget D  
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.  

 

Betyget C  
Eleven genomför, efter samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med precision och kontroll. I 

tävlingssituationer väljer eleven med viss säkerhet insatsnivå efter kända förutsättningar samt agerar med viss 

säkerhet i mötet med nya miljöer. Dessutom tar eleven i tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa. 

Eleven väljer, utifrån tränings- och tävlingssituationer, med viss säkerhet metoder som utvecklar 

idrottsutövandet. Eleven beskriver utförligt metodernas kvaliteter. I beskrivningarna använder eleven med viss 

säkerhet centrala begrepp. Utifrån valda metoder planerar och genomför eleven efter samråd med handledare 

sin träning. I träningen väljer och prövar eleven andra metoder som kan vara av betydelse för att förbättra 

resultatet och för att förebygga skador. Eleven utvärderar metoderna med nyanserade omdömen utifrån resultat 

och teorier. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang har 

betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga resultat.  
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.  
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och 

situationens krav.  

 

Betyget B  
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.  

 

Betyget A  
Eleven genomför, efter samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med god precision och 

kontroll. I tävlingssituationer väljer eleven med säkerhet insatsnivå efter kända förutsättningar samt agerar med 

säkerhet i möter med nya miljöer. Dessutom tar eleven i tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa.  
Eleven väljer, utifrån tränings- och tävlingssituationer, med säkerhet metoder som utvecklar idrottsutövandet. 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat metodernas kvaliteter. I beskrivningarna använder eleven med 

säkerhet centrala begrepp. Utifrån valda metoder planerar och genomför eleven efter samråd med handledare 

sin träning. I träningen väljer och prövar eleven andra metoder som kan vara av betydelse för att förbättra 

resultatet och för att förebygga skador. Eleven utvärderar metoderna med nyanserade omdömen utifrån resultat 

och teorier. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur olika värderingar i tränings- och 

tävlingssammanhang har betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga resultat. Eleven samarbetar och 

kommunicerar med säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.  
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens 

krav.  

  

Idrottsspecialisering 3 100 poäng Kurskod: SPEIDS03  
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Kursen idrottsspecialisering 3 omfattar punkterna 1—2 och 4—7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen 

behandlas fördjupade kunskaper inom vald idrott.  

 

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  
• Regler, taktik och teknik inom vald idrott.  

• Val av träningsmetoder och sammansättning av individuellt anpassade träningsprogram.  

• Planering, genomförande och utvärdering av individuellt anpassade tränings- och tävlingsprogram baserade 

på individuell utveckling.  

• Planering, genomförande och utvärdering av tränings- och tävlingsprogram för andra utövare inom elitidrott.  

• Skadeförebyggande träning.  

• Idrottens tränings- och tävlingsverksamhet ur ett internationellt perspektiv.  

• Livsstil och omgivande miljöers påverkan för att prestera inom tränings- och tävlingsverksamhet.  

• Samhällsnyttan av tränings- och tävlingsaktiviteter samt elitidrott som förebild.  

 

Kunskapskrav Betyget E  
Eleven genomför, i samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt skickligt med precision och 

kontroll. I tävlingssituationer väljer eleven med säkerhet insatsnivå efter kända förutsättningar samt visar 

improvisationsförmåga genom att med viss säkerhet anpassa insatsnivå i oförutsedda situationer. I 

tävlingssituationer agerar eleven också med viss säkerhet i mötet med nya miljöer. Dessutom tar eleven i 

tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa.  
Eleven använder tidigare tränings- och tävlingserfarenheter för att i samråd med handledare långsiktigt planera 

tränings- och tävlingsaktiviteter. Eleven väljer med viss säkerhet metoder som utvecklar idrottsutövandet samt 

motiverar översiktligt sina val med hänvisning till tidigare erfarenheter och relevanta teorier. Utifrån valda 

metoder planerar och genomför eleven i samråd med handledare sin träning. I träningen väljer och prövar 

eleven andra metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet och för att förebygga skador. Eleven 

utvärderar metoderna med enkla omdömen utifrån resultat och teorier. I utvärderingen använder eleven med 

viss säkerhet centrala begrepp, hänvisar till teorier, förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. 

Dessutom diskuterar eleven översiktligt centrala faktorer i livsstilen som är betydelsefulla för att prestera 

optimalt i tränings- och tävlingsverksamhet. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet i tränings- 

och tävlingssituationer.  
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och 

situationens krav.  

 

Betyget D  
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.  

 

Betyget C  
Eleven genomför, efter samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt skickligt med precision och 

kontroll. I tävlingssituationer väljer eleven med säkerhet insatsnivå efter kända förutsättningar samt visar 

improvisationsförmåga genom att med viss säkerhet anpassa insatsnivå i oförutsedda situationer. I 

tävlingssituationer agerar eleven också med viss säkerhet i mötet med nya miljöer. Dessutom tar eleven i 

tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa.  
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Eleven använder tidigare tränings- och tävlingserfarenheter för att efter samråd med handledare långsiktigt 

planera tränings- och tävlingsaktiviteter. Eleven väljer med viss säkerhet metoder som utvecklar 

idrottsutövandet samt motiverar utförligt sina val med hänvisning till tidigare erfarenheter och relevanta teorier. 

Utifrån valda metoder planerar och genomför eleven efter samråd med handledare sin träning. I träningen väljer 

och prövar eleven andra metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet och för att förebygga 

skador. Eleven utvärderar metoderna med nyanserade omdömen utifrån resultat och teorier. I utvärderingen 

använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, hänvisar till teorier, förklarar samband och drar 

välgrundade slutsatser. Dessutom diskuterar eleven utförligt centrala faktorer i livsstilen som är betydelsefulla 

för att prestera optimalt i tränings- och tävlingsverksamhet. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss 

säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.  
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och 

situationens krav.  

 

Betyget B  
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.  

 

 

Betyget A  
Eleven genomför, efter samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt skickligt med god precision 

och kontroll. I tävlingssituationer väljer eleven med säkerhet insatsnivå efter kända förutsättningar samt visar 

improvisationsförmåga genom att med säkerhet anpassa insatsnivå i oförutsedda situationer. I 

tävlingssituationer agerar eleven också med säkerhet i mötet med nya miljöer. Dessutom tar eleven i tävlandet 

ansvar för att förebygga skador och ohälsa.  
Eleven använder tidigare tränings- och tävlingserfarenheter för att efter samråd med handledare långsiktigt 

planera tränings- och tävlingsaktiviteter. Eleven väljer med säkerhet metoder som utvecklar idrottsutövandet 

samt motiverar utförligt sina val med hänvisning till tidigare erfarenheter och relevanta teorier. Utifrån valda 

metoder planerar och genomför eleven efter samråd med handledare sin träning. I träningen väljer och prövar 

eleven andra metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet och för att förebygga skador. Eleven 

utvärderar metoderna med nyanserade omdömen utifrån resultat och teorier. I utvärderingen använder eleven 

med säkerhet centrala begrepp, hänvisar till teorier, förklarar komplexa samband och drar välgrundade och 

nyanserade slutsatser. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat centrala faktorer i livsstilen som är 

betydelsefulla för att prestera optimalt i tränings- och tävlingsverksamhet. Eleven samarbetar och kommunicerar 

med säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.  
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens 

krav.  

  

  


