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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur lärares bakgrund och erfarenheter inverkar på deras 

undervisning i ämnet specialidrott. Våra frågeställningar är följande: Vilken idrottslig och 

akademisk bakgrund och erfarenhet har lärarna i ämnet specialidrott? Hur motiverar studiens 

specialidrottslärare sina val av undervisningsinnehåll? Hur arbetar lärare i specialidrott med 

kursplanerna och det centrala innehållet? 

 

Metod 

I studien användes kvalitativa intervjuer. Fem lärare i ämnet specialidrott har intervjuats, 

varav tre är utbildade lärare. Studiens deltagare är aktiva på nationellt godkända 

idrottsutbildningar med inriktning lagidrotter. Respondenterna valdes ut strategiskt då 

lärare/tränare som är verksamma i Stockholm kontaktades. Bekvämlighetsprincipen togs 

också i beaktning på grund av begränsade resurser och tidsaspekten. Vidare har deltagare 

också tillkommit via ett snöbollsurval då tidsaspekten tagits i beaktning. Pierre Bourdieus 

kultursociologiska teori ligger till grund för studiens teoretiska utgångspunkt.  

 

Resultat 

Resultatet pekar på att respondenterna strävar efter att utgå från kursplanerna när de motiverar 

och planerar sin undervisning, samtidigt upplevs dokumenten som komplicerade och 

svårtolkade att applicera. Vidare visar resultatet att deltagarna har en gedigen idrottsbakgrund 

i form av eget utövande samt ledarerfarenhet på hög nationell nivå.  

 

Slutsats 

Utifrån studiens resultat och diskussion framgår att ämnet specialidrott inte har tydliga 

riktlinjer för hur undervisningen skall bedrivas, vilket kan bero på en svag akademisk 

inramning. Studien visar att det förekommer en kamp inom fältet specialidrott kring hur 

verksamheten ska bedrivas. Idag har två olika aktörer skilda målsättningar inom 

specialidrotten. Vidare visar resultatet på att det symboliska kapitalet, i form av utbildning, 

har en inverkan på hur ämnet utformas. Att inneha en lärarutbildning visar sig ha betydelse 

för att kunna tolka och förstå ämnets kursplaner.         



 

 

Abstract 

Aim 

The study aims to examine how teachers background and experiences affect their teaching in 

special sports. Our questions are: What kind of sport and academic background and 

experience does the teachers have in special sports? How do teachers in special sports 

motivate their choices of teaching content? How do teachers use the curriculum and the core 

content in special sports?  

 

Method 

Qualitative interviews were used in the study. Five teachers in special physical sports were 

interviewed, three of whom are educated teachers. The studies participants are active in the 

nationally approved sports programs targeting team sports. The respondents were chosen 

strategically as teachers/trainers who are active in Stockholm was contacted. The principle of 

convenience was taken into consideration because of limited resources and the lack of time. 

Furthermore, some participants also came through a snowball selection when the time factor 

was taken into consideration. Pierre Bourdieus socio-cultural theory is underpinning the 

theoretical basis of the study. 

 

Results 

The results indicate that the respondents aspire to assume curricula when they justify and plan 

their teaching, at the same time the documents are experienced as complex and difficult to 

interpret and to apply. Furthermore, the result shows that the participants have a solid 

background in sports as private pursuit and management experience at a high national level. 

 

Conclusions 

Based on the results and discussion of the study it’s clear that the subject special sports don't 

have clear guidelines on how the teaching should be conducted, which may be due to a weak 

academic setting. The study shows that there is a battle in the field of special sports around 

how the education is conducted. Today there is two different players with different objectives 

in special sports. Furthermore, the result shows that the symbolic capital, in the form of 

education has an impact on how the subject is designed. Possession of a teacher education is 

found to be important to be able to interpret and understand the subjects curricula.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Idén till denna uppsats har väckts genom en uppfattning att lärare har en stor tolkningsfrihet 

av ämnesplaner och kunskapskrav för hur undervisningen ska genomföras. Detta har drivit på 

intresset för hur det kan se ut inom ämnet specialidrott. Vad är det för undervisning lärare 

prioriterar, finns det något som lärarna värdesätter högre respektive mindre och hur arbetar 

lärarna för att uppnå målen i kursplanerna för specialidrott? Vi tror att de val lärare i 

specialidrott gör och hur de ser på sitt uppdrag till viss del beror på deras tidigare erfarenheter 

som idrottare och tränare, deras utbildning och den miljö de verkar i. Detta har fört oss in på 

Pierre Bourdieus kultursociologiska teori. Denna teori innefattar de centrala begreppen 

habitus, kapital och fält. Dessa begrepp kan hjälpa oss att förstå vad för slags inverkan 

samhället har på lärarens ledarroll och hans/hennes värderingar.  

 

Enligt Riksidrottsförbundet (2009, s. 4) börjar ungdomar sin elitidrottssatsning runt 16-18 år, 

med andra ord under gymnasietiden, svårigheten är att man oftast också vill hantera 

skolarbetet utan att idrottssatsningen har för stor påverkan. Detta har i sin tur skapat ett stort 

intresse för skolor att skapa olika idrottsprofiler eller så kallade elitidrottsgymnasier som 

inriktar sig mot att hjälpa ungdomar med sin idrottsliga satsning (Riksidrottsförbundet 2009, 

s. 4) 

 

I en utvärdering av ämnet specialidrott påvisas att lärare och elever är samstämmiga avseende 

vad ämnet har för syfte. Både lärare och elever anser att ämnet skall utveckla eleverna som 

idrottare samt få dem att erhålla teoretiska kunskaper vilket ligger i linje med ämnets syfte 

och mål (Ferry & Olofsson 2009, s. 6). I ämnets kursplan står det tydligt att undervisningen 

skall beröra moment som träningslära, idrottspsykologi, idrottsledarskap och kost- och 

näringslära. Trots att lärare skattat sin kompetens som hög inom sitt område tyder 

utvärderingen på att dessa moment berörs i liten utsträckning i undervisningen på bekostnad 

av den praktiska färdighetsträningen. I studien uppmärksammades även att en del moment 

inom specialidrotten har flyttas över till andra ämnen för att möjliggöra tid till den praktiska 

färdighetsträningen (Ferry & Olofsson 2009, sid. 5). Detta tyder på att de teoretiska delarna 

av ämnet värderas och tillerkänns lägre värde av lärarna än den praktiska biten. 
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Vi ser det som relevant för vår framtida yrkesroll att undersöka hur lärare arbetar i 

specialidrott med de kunskapsmål och det centrala innehållet som anges i kursplanerna. Vi ser 

även att det är av relevans att undersöka ifall det förkommer kunskapsmål/centralt innehåll 

som lärarna värdesätter mer respektive mindre och hur de till slut gör sina val.   

 

1.2 Bakgrund 

I detta avsnitt ges en bakgrundsbild om ämnet specialidrott, hur det såg ut från början och 

vilka förändringar som skett under åren fram till idag. Vidare beskrivs de olika skolorna som 

får bedriva undervisning inom specialidrott. I detta avsnitt redogörs även för tidigare 

forskning. 

1.2.1 Specialidrottens framväxt  

Sett i ett historiskt perspektiv har ämnet specialidrott erbjudits inom skolan sedan 1977-1978 

efter att Riksidrottsförbundet haft en försöksperiod mellan 1972-1977. Det var på tolv orter 

och inom tio olika idrotter specialidrotten infördes (Riksidrottsförbundet 2009, s. 5). 1994-

1995 var det 1300 elever som gick på riksidrottsgymnasierna och då fanns det inget annat 

alternativ att bedriva sin idrott på schemalagd tid. Samma år infördes en ny läroplan, 

läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), och förutsättningarna ändrades på så sätt att 

alla gymnasieskolor kunde välja att undervisa kurser i specialidrott. Resultatet av detta blev 

att antalet elever som läste specialidrott i gymnasieskolan ökade avsevärt (Ferry & Olofsson 

2009, s 7). Ferry och Olofsson visar att denna förändring hade sin grund i 1990-talets 

decentraliserings-, valfrihets- och friskoleform som resulterade i att fler möjligheter skapades 

till att bedriva idrottsundervisning. Det uppstod bland annat en konkurrenssituation mellan 

skolor som ville bedriva idrottsprofileringar av olika slag för att locka till sig elever och på så 

vis säkerställa skolans ekonomi (Ferry & Olofsson 2009, s. 7-8). Det blev en kamp om 

eleverna där det handlade om att locka flest.  

 

Specialidrotten utgjordes av fyra kurser i Lpf 94, vilka kallades specialidrott A-D. Det fanns 

kursplaner för specialidrott A och B som var konstruerade av Skolverket (Skolverket 2001). I 

specialidrott C och D hade Riksidrottsförbundet med hjälp av vissa specialidrottsförbund 

arbetat fram olika förslag på kursplaner, dessa kursplaner valdes att användas på vissa skolor. 

Andra skolor valde att arbeta fram egna lokala kursplaner (Ferry & Olofsson 2009). I Lpf 94 

beskrevs tre idrottsgymnasier, vilka var Riksidrottsgymnasier (RIG), regionala 

idrottsgymnasier och lokala idrottsgymnasium (Riksidrottsförbundet 2009, s. 6-7).   
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Nästa stora steg i specialidrottens historia var införandet av den nya och senaste läroplanen 

för gymnasieskolan 2011 (Gy11) som kom med en rad förändringar. En stor förändring var 

bland annat att de lokala och regionala idrottsutbildningarna togs bort och istället ersattes av 

utbildningar som var nationellt godkända, som idag kallas för Nationellt godkända 

idrottsutbildningar (NIU).  

1.2.2 Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 

De Nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) introducerades som en ny 

elitidrottsutbildning hösten 2011 i den svenska gymnasieskolan. Tidigare var det möjligt för 

alla skolor i Sverige att erbjuda undervisning i ämnet specialidrott. Innan gymnasiereformen 

2011 bedrevs undervisning i ämnet på Riksidrottsgymnasium (RIG), Regionalt 

idrottsgymnasium (REG) och Lokalt idrottsgymnasium (LOG) (Lund & Liljeholm 2012). Då 

RIG skolorna har ett begränsat antal intagningsplatser, vilka är förhållandevis få, har därmed 

införandet av NIU tillkommit för att ge fler elitsatsande ungdomar möjlighet att bedriva 

elitsatsning i samband med sina studier. Detta medför dock inte att alla kan söka sig till ett 

NIU-gymnasium då skolorna ställer tydliga krav på den idrottsliga prestationsförmågan. Vid 

uttagning till skolorna sker olika mätbara tester för att se vilka som är kvalificerade för en 

elitsatsning på NIU eller RIG gymnasium (Lund & Liljeholm). I likhet med RIG, som har 

målsättning att förbereda elever på en internationell karriär, har även NIU den uttalade 

målsättningen att förbereda eleverna på en nationell karriär.  

 

Idag får inte vilken huvudman som helst driva Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), 

dels krävs särskilt tillstånd från Skolverket, dels måste skolan uppfylla de certifieringskriterier 

som är satta av specialidrottsförbunden. Några av de grundförutsättningar som skall uppfyllas 

för att få tillstånd att bedriva en nationell godkänd idrottsutbildning är: 

 

- De förutsättningar som krävs för att få bedriva en nationell godkänd idrottsutbildning 

är att de skall har en tydlig elitidrottskaraktär samt ett vedertaget samarbeta med ett 

specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen. De elever som bli antagna 

skall på sikt nå nationell elit. 

- För att starta en nationell godkänd idrottsutbildning är lägsta nivå 12 elever i 

individuella idrotter och 15 elever i lagbollidrotter på en treårsperiod.  
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- Målsättningen i antagningen mellan pojkar och flickor ska i grunden vara 50/50 på 

riksbasis. Eventuella SF som avviker från denna norm i sin karaktär kan justera 

intaget så att det blir i rimligt förhållande till antalet licensierade utövare.  

- Könsfördelningen på anställd tränare bör stå i proportion mot de antagna elevernas 

kön.  

- Nationellt godkända idrottsutbildningar vänder sig i första hand till ett lokalt och 

regionalt upptagningsområde.  

(SVENSK IDROTT 

2013-08-15) 

1.2.3 Riksidrottsgymnasium (RIG) 

Inför läsåret 1982/83 fattade riksdagen beslut om att godta specialidrott på idrottsgymnasier. 

Då gavs det möjlighet för elever att fortsätta sin idrottsliga satsning, dock skulle elevens 

talang och ork sättas på prov då både idrott och utbildning skulle hinnas med. Riksdagen 

ansåg att i det ifall eleven inte skulle nå en idrottslig framgång har eleven i alla fall inte 

förlorat i studierna. Redan 1972/73 valde dock Riksidrottsförbundet att starta upp en 

försöksverksamhet med s.k. idrottsgymnasier. Vid denna tidpunkt handlade det om sju 

idrotter fördelade på tre olika orter i landet. Inför läsåret 1977/78 tog Skolöverstyrelsen över 

verksamheten och införde fem timmar i veckan specialidrott på schemat. Nu hade antalet 

idrotter ökat till tio stycken fördelat på tolv orter (Riksidrottsförbundet 2009). 

 

1.2.4 Skillnad mellan RIG och NIU 

Det som huvudsakligen skiljer RIG mot NIU är att RIG är riksrekryterande medan NIU har en 

lokal/regional antagning. Gällande NIU så är elever som bor på orten förstahandsmottagare, 

elever som bor på en annan ort blir, vanligtvis, mottagen i andra hand. De som väljer att 

studera på något riksidrottsgymnasium har även rätt till inackorderingsstöd (svensk idrott 

2016). Gemensamt för dessa idrottsgymnasier är att de kan erbjuda ämnet specialidrott upp 

till 700 poäng. De ska även utgå ifrån samma principer vid antagning när de tittar på elevens 

studie- och idrottsmässiga kunskaper (SVENSK IDROTT 2015-02-25). 
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1.2.5 Idrottsprofiler och Specialidrott 

En kombination av utbildning och elitidrott har bidragit till att bevara olika sporters 

konkurrens på både nationell och internationell nivå (Metsä-Tokila 2002). Det finns exempel 

där det bedrivs kombinationer av elitidrott och utbildning, de mest kända hittas i forna 

Östtyskland och Sovjetunionen. USA är ett annat tydligt exempel där det bedrivs 

elitidrottssatsningar som integrerats i det befintliga skolsystemet (Annerstedt 2008). Tittar 

man på de skandinaviska länderna utgår man från en annan modell, där eleverna erbjuds sport 

i undervisningen antingen som ett särskilt program eller som ett alternativ (Annerstedt 2008). 

Inom ämnet specialidrott undervisar lärare i en eller ett par sporter som en del av den 

generella utbildningen. Annerstedt (2008) menar att skolsystemet i Sverige har två olika sätt 

att inrikta sig mot eleverna, antingen har de en elitförberedande strategi där syftet är att 

utveckla talanger inom en specifik sport där det ofta sker ett samarbete med ett idrottsförbund. 

Den andra inriktningen fokuserar mer på ett smörgåsbord av idrottsaktiviteter där eleverna ska 

riktas mot ett hälsofokus (Riksidrottsförbundet 2009). 

 

År 2007 konstaterades att hela 80 procent av de gymnasieskolor i Sverige som erbjöd 

specialidrott bedrev ett samarbete med idrottsrörelsen. Trots detta är forskning kring ämnet 

relativt begränsad, ett fåtal studier har gjorts vilka främst har behandlat vilka elever och lärare 

som läser eller undervisar i ämnet. År 2009 publicerade Magnus Ferry och Eva Olofsson en 

utvärdering som granskade hur undervisningen i ämnet uppfylldes och genomfördes, samt 

vilka förutsättningar skolorna hade som bedrev undervisning i specialidrott. Det huvudsakliga 

syftet med studien var att undersöka hur undervisningen gestaltades i förhållande till ämnets 

kursplaner, samt ge underlag för de kommande reviderade kursplanerna. Anmärkningsvärt 

var att studien visade på att undervisningen i ämnet skilde sig i stor utsträckning mellan 

skolorna. Utvärderingen pekade på att det förekom variationer både i hur undervisningen 

bedrevs samt hur den var organiserad. Variationerna var många vilket gjorde att det inte gick 

att uttala sig om hur ett typiskt idrottsgymnasium eller RIG-gymnasium genomförde eller 

organiserade sin undervisning (Ferry & Olofsson 2009; 2011). Rapporten visade även att det 

mindre sällan förekom omarbetningar av den nationella kursplanen till mer lokala 

anpassningar gällande betygskriterier samt kursmål. Ferry och Olofsson (2011) menade att 

skolorna i detta avseende, i viss utsträckning, tummade på skollagens föreskrift angående 

likvärdig utbildning. De likheter som fanns mellan skolorna var att den praktiska 

färdighetsträningen dominerade undervisningens innehåll. De teoretiska bitarna föll ofta bort 

eller flyttades mindre sällan över till andra ämnen. Det var vanligt förekommande att delar 
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inom ämnet spreds ut till andra ämnen som exempelvis till idrott och hälsa eller naturkunskap, 

i syfte att frigöra mer tid till den praktiska färdighetsträningen. (Ferry & Olofsson 2009). 

 

1.3 Forskningsläge 

Den forskning som presenteras i detta avsnitt kommer att belysa olika forskningsområden 

som vi avser är relevanta med hänsyn till studiens syfte då forskningsunderlaget för ämnet 

specialidrott i dagsläget är relativt begränsat. Exempelvis kommer en del av forskningen 

behandla ämnet idrott och hälsa, eftersom forskning visar att ämnena har likheter och 

kopplingar med varandra. Det kommer vara en rad olika områden som den tidigare 

forskningen har sin utgångspunkt i, bland annat skolsystemet som innefattar både nationella 

kursplaner och lokala kursplaner, internationellt synsätt på kursplan, elitidrott och studier och 

tränares/lärares bakgrund och erfarenheter.      

 

1.3.1 Tolkning av nationell och lokal kursplan 

Annerstedt (2008) presenterar i en studie de olika nationella kursplanerna i idrott och hälsa för 

de skandinaviska länderna, samt hur lärare tolkar kursplanerna och hur det ser ut från land till 

land. Sveriges idrottsundervisning är i fokus samtidigt som Annerstedt (2008) också jämför 

med Danmark, Finland och Norge. Annerstedt (2008) menar bland annat att övergången till 

målrelaterad undervisning både har fördelar och nackdelar. Lärare tycker övergången är bra 

men att tidsminskningen av undervisningen är en nackdel som väger tungt. Annerstedt (2008) 

visar också på att de flesta gymnasieskolorna bara har en idrottslektion i veckan och att färre 

än 20 procent av skolorna har två lektioner idrott och hälsa i veckan. Den idrottsundervisning 

eleverna har i gymnasiet är fördelad över årskurs ett och två. Ser man på länderna emellan ser 

skolsystemet och idrottsundervisningen lika ut. En skillnad är att Sverige tagit steget mot 

målrelaterad undervisning snabbare än grannländerna. Annerstedt (2008) menar att det är 

tänkbart att tala om en skandinavisk modell för idrott och hälsa. Denna modell skulle då 

kännetecknas av ett brett innehåll där eleverna står inför ett slags ”smörgåsbord” av fysiska 

aktiviteter (Annerstedt 2008). Ett problem som kan uppstå enligt lärarna är att innehållet i 

undervisningen och metoderna kan se olika ut från skola till skola och som blir ett lokalt 

ansvar hos läraren (Annerstedt 2008). 

 

I en rapport av Lärarnas Riksförbund (2013) sammanfattas hur 1000 gymnasielärare har 

uppfattat de förändringar som införandet av Gy11 har medfört. Rapporten visar att lärarna 
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finner de olika förändringarna positiva. Två tredjedelar anser att de nya ämnesplanerna är bra 

och tillförandet av det centrala innehållet har fått bra respons. Lärarna menar att det centrala 

innehållet ger större klarhet i vad som ska undervisas. Vidare menar flera lärare att de nya 

ämnesplanerna kan medföra en positiv påverkan på gymnasieskolornas likvärdighet, främst 

genom tydligare uppdelningar mellan de olika programmen men också tack vare en tydligare 

struktur.    

 

I en studie av Tholin (2006) är det lokala kursplaner inom idrott och hälsa som är i fokus. 

Studiens syfte var att åskådliggöra hur lokala tillvägagångssätt och betygskriterier tolkats, 

vuxit fram efter tolkningsarbetet och vidare kommunicerats till eleverna på de olika skolorna. 

En annan studie (Ekberg 2009) i likhet med Tholins (2006) har också fokuserat på lokala 

kursplaner men mer specifikt i idrott och hälsa. Ekberg (2009) menar att det finns en skillnad 

mellan lokala kursplaner respektive de nationella kursplanerna. Studierna (Tholin 2006; 

Ekberg 2009) visar att det finns en tolkningsfrihet i ämnet idrott och hälsa som leder till 

skillnader mellan nationella och lokala kursplaner. Enligt Ekberg (2009) ligger fokus i lokala 

kursplaner ofta på att utveckla elevernas fysiska kvaliteter, medan den nationella kursplanen i 

högre grad betonar elevernas förståelse för hälsa och livsstil.  

 

1.3.2 Internationellt synsätt på kursplan 

År 1999 genomförde Curtner-Smith en studie som syftade till att beskriva idrott- och hälsa 

lärares tolkningar av National Curriculum Physical Education (NCPE), samt att identifiera 

olika faktorer som påvisade viss inverkan på deras tolkningar. Studien pekade på att lärare 

gärna ändrar om i den nationella läroplanen för att dels underlätta för sig och sina elever men 

även för att följa deras egna perspektiv och uppfattning av idrott och hälsa. Det framkom tre 

sätt på hur lärarna tolkade läroplanen (Curtner-Smith 1999). Först pekade Curtner-Smith på 

ett konservativt sätt, vilket satte idrottsperspektivet i fokus med hjälp av de traditionella 

lagsporterna. De lärarna som undervisade enligt det konservativa sättet menade att införandet 

av NCPE inte gjort större skillnad för varken eleverna eller lärarna själva. Det andra sättet 

innebar att lärarna ville lära ut kunskap och hade ett större fokus på inlärningsprocessen i den 

fysiska aktiviteten. Det var en mer positiv anda med införandet av NCPE och man menade att 

strukturen var bättre samt att medvetenheten om vad som faktiskt skulle läras ut och uppnås 

med undervisningen var mer omfattande. Det eklektiska sättet var en kombination av de två. 

Likaså var det en uppdelad uppfattning av införandet av NCPE bland lärarna, varken positiv 

eller negativ. Det mesta med undervisningen såg likadant ut men istället hade lärarna nu 
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större möjligheter att variera undervisningen samt att lärarna menade på att undervisningen 

blivit mer balanserad istället för att enbart lägga fokus på de traditionella lagidrotterna 

(Curtner-Smith 1999).  

 

Med hjälp av studien fann Curtner-Smith även olika faktorer som hade en viss inverkan på 

lärarnas tolkningar av NPCE. Det var åtta faktorer som författarna belyste och dessa var (1) 

erfarenhet (2) kön (3) lärarnas inställning om arbetsgrupper inom idrott och hälsa samt 

regeringens tolkning av den nya nationella läroplanen (4) andra lärare (5) delaktighet i idrotter 

och fysiska aktiviteter (6) grundläggande lärarutbildning (7) situationsanpassade 

begränsningar (8) erfarenhet om undervisning i idrott och hälsa samt skolidrott (Curtner-

Smith 1999).     

 

Det senaste decenniet i England ser man att det blir vanligare att tränare inom olika sporter 

vikarierar och undervisar i ämnet idrott och hälsa (Blair & Capel 2011). Syftet med denna 

studie var att utvärdera begreppet Continuing Professional Development (CPD). Detta 

begrepp står för påverkan på fotbollstränare som arbetar i grundskolan. En gemensam 

nämnare med dessa tränare var att de inte hade lärarutbildning men när Blair och Capel 

(2011) utförde studien deltog de i det så kallade CPD-programmet. Programmet har fyra 

fokusområden som anses vara av betydelse för tränare att behärska när de befinner sig i 

undervisningssituationer i skolan. Dessa var pedagogik, kunskap om den nationella 

läroplanen, medel- och kortsiktig planering samt reflektion. Enligt Blair och Capel (2011) 

visade resultatet att majoriteten av tränarna, med hjälp av CPD-programmet, hade gjorts mer 

medvetna om betydelsen av dessa fyra områden. Tränarna hade också med hjälp av 

programmet utvecklat befintliga kunskaper och förmågor i att praktiskt överföra dessa i 

områden som förberedelse, planering och bedömning. Blair och Capel (2011) nämner dock att 

det fortfarande behövs mer arbete för att tränarnas kunskap och förståelse ska utvecklas inom 

alla områden. De menar framförallt att kunskapen om den nationella läroplanen måste 

förbättras men även förbättra tillvägagångssättet i att konsekvent kunna omsätta dess innehåll 

i praktiken. 
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1.3.3 Lärare/tränare, dess bakgrund, kompetens och värderingar 

Med utgångspunkt från en enkätstudie (Ferry & Olofsson 2009) visas att majoriteten av de 

som undervisar i ämnet specialidrott är anställda tränare istället för lärare. Det är vanligt 

förekommande att de som undervisar i ämnet samtidigt är anställda av en idrottsorganisation. 

I samma utvärdering påvisades att det var lite fler än hälften av lärarna som var anställda av 

skolan, och resterande hade sin anställning utanför skolan (Ferry & Olofsson 2009). Magnus 

Ferry (2016) redogör i sin studie för att de som undervisar i specialidrott består av en enhetlig 

grupp, det vill säga män utan utländsk bakgrund. Dessutom har det visats att det endast är 

omkring 45 procent av de anställda som har en lärarutbildning, medan ca 95 procent av de 

anställda innehar en tränarutbildning. En förklaring till att det visats vara så få lärare i ämnet 

som har en lärarexamen som utbildningsbakgrund tror sig Ferry (2016) bero på att det tidigare 

inte funnits en lärarutbildning med inriktning specialidrott i Sverige. Det har samtidigt inte 

funnits ett behov av att utbilda sig inom ämnet då det inte framförts ett krav på en 

lärarutbildning. Ferry, Meckbach och Larsson (2013) redogör i sin studie för 

Riksidrottsförbundets (RF) starka inflytande över ämnet, främst på dess utformning genom 

tillförandet av tränare som lärare i skolorna samt utövandet av kvalitetskontroller över 

skolorna. Ferry (2014) menar att det inte är konstigt att skolledare har prioriterat den 

idrottsliga kompetensen före de formella utbildningskraven, som annars ligger till grund för 

att få jobba som lärare. Han menar att specialidrotten inte ses som en del av skolan, utan ses 

istället som en del av idrotten och går efter de normer och värderingar som existerar där 

(Ferry 2014). Marie Hedberg (2014) styrker detta i sin doktorsavhandling, där hon påvisar att 

en del tränare inom RIG inte ser verksamheten som en del av skolan. Det har istället visats att 

det som ses som mest värdefullt är deras tränarutbildningar och tidigare erfarenhet av egen 

idrottskarriär, detta stärks i sin tur av Wilson et al. (2010) och Eriksson (2006) där de båda i 

sina studier menar att det som skattas högst bland elittränare är deras egna tidigare erfarenhet 

av idrott på elitnivå. 

 

I Karin Redelius doktorsavhandling (2002) behandlas idrottsledarnas syn på idrott, barn och 

fostran i brett perspektiv. En av många frågor som redogjordes för i studien var idrottsledares 

syn på idrott och vad de värdesätter inom idrotten. Studien visar att en majoritet av 

idrottsledarna hade en positiv inställning till tävlingsverksamhet, främst ledare inom 

lagidrotter (Redelius 2002). Merparten av de idrottsledare som var verksamma inom lagidrott 

såg värdet i att stimulera vinnarinstinkten bland barn och ungdomar. Många menade att det 

var en del av den personliga utvecklingen. Den ledarkategori som inte hade lika stark tilltro 
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till tävlingsverksamhet var gymnastikledarna samt idrottslärarna. De menade att det fanns en 

risk med tävling som kunde skada samarbetet. Det visade sig även att majoriteten av ledarna 

tyckte sig se för mycket utslagning bland barn i unga åldrar. Dock visade lika stor andel av 

ledarna att de som kritiserade barnidrotten i stor utsträckning saknade egen erfarenhet av att 

bedriva sådan. Bortsett från gymnastikledarna och idrottslärarna var det nästintill alla ledare i 

studien som ansåg att det var viktigt att vinna (Redelius 2002). Dock skiljde sig motiven för 

detta bland ledarna. 

 

Sammantaget såg man att den största skillnaden mellan idrottsledare och idrottslärare var 

attityden till tävling. Idrottsledarna var mest positiva till tävling, elitsatsning och 

resultatinriktning medan idrottslärarna i större utsträckning betonade fair play och höll det 

högre än tävling och resultatinriktning (Redelius 2002). 

 

1.3.4 Den Idrottsprofilerade utbildningen  

I takt med det svenska välfärdssamhällets förändringar har utvecklingen gått mot att skolan nu 

har hand om en relativt stor del av ungdomarnas träning. Detta har i sin tur lett till att 

idrottsrörelsen tagit steget in i skolan och har ansvar för olika delar av idrottsundervisningen 

(Ferry et al. 2013). Till skillnad från Peterson (2007), som menar att det är två fält som 

korsas, pekar Ferry et al. (2013) på att det snarare handlar om att idrotten tagit ett steg in i 

skolan. Lund och Olofsson (2009) undersöker i sin studie vilka elever som söker sig till 

idrottsprofiler och specialidrott. Vidare menar Lund och Olofsson (2009) att eleverna har 

höga målsättningar och ambitioner i både skola och idrott. Specialidrott kombineras oftast 

med studieförberedande utbildningsprogram och där inriktningen är mot lagidrott.     

 

Peterson (2007) har utvärderat olika projekt där temat varit skolors och idrottsföreningars 

samarbete på skoltid. Syftet var att behandla relationen mellan skolans och idrottens 

institutioner som två sociala fält. Detta har studerats utifrån Bourdieus fältteori. Det som 

bland annat framkom var hur man planerar och bedriver en organisation och hur det går att 

överföra sättet man jobbar från en institution till en annan. Peterson (2007) menar vidare att 

tränare som kom in i skolan bedrev, med några få undantag, en verksamhet som liknade den 

de vanligtvis genomförde i föreningen de arbetade för. Inga av de tränare som deltog i detta 

projekt hade någon pedagogisk utbildning som förberedde dem på att hantera de 

omständigheter som råder inom skolans värld. Resultatet visade på att de olika 

idrottsföreningarna tog på sig ansvaret för undervisningen och att idrottsföreningar övertog 
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ansvaret för verksamheten från skolan eller kommunen. Det kom också fram att medel från 

idrotten finansierade verksamheten vilket egentligen var kommunens ansvar. Londos (2010) 

påvisar i sin studie liknande fenomen där lärare i ämnet idrott och hälsa studerats. Att vara 

fysiskt aktiva var huvudmålet för eleverna under idrott- och hälsa lektionerna. Upplägget var 

snarare riktat mot att eleverna gjorde olika aktiviteter än att de lärde sig om olika färdigheter. 

När de senare skulle bedömas och betygsättas var det elevernas idrottsliga färdigheter som låg 

till grund för bedömning. Det Londos (2010) visar är alltså att eleverna bedömdes på något 

som de via undervisningens upplägg inte fick möjlighet att utveckla, nämligen de färdigheter 

som de redan förvärvat på sin fritid. I en studie som gjorts av Peterson (2005) upptäcktes ett 

liknande fenomen men i motsatt riktning än vad Londos (2010) hade påvisat. Denna studie 

fokuserade på tre fotbollsinspirerade ledare med en professionell lärarkunskap. Ledarna togs 

emot av en idrottsförening och syftet var att utveckla verksamheten efter deras synsätt. Efter 

en viss tid av arbete började klubbens verksamhet mer och mer likna det svenska skolsystemet 

både gällande innehåll och form. Tidigare stycke visar på att normer och värderingar från 

skola och idrott kan överföras till varandra när dessa institutioner möts. I sistnämnda studie 

hamnar tränarna i ett spänningsfält mellan idrott och skola, vilket ställer krav på deras 

kompetens. 

 

1.3.5 Undervisningens innehåll 

Ämnet specialidrott och idrott och hälsa har båda visat sig innehålla praktiska utmaningar när 

det kommer till undervisningen. Befintlig forskning visar på att ämnena har kopplingar och 

beröringspunkter med varandra. En utmaning är exempelvis vad för typ av lärande som skall 

lyftas fram på lektionerna (Hedberg 2014). Studier av såväl ämnet idrott och hälsa som 

specialidrott visar att undervisningens innehåll inte alltid går i linje med vad som står i 

ämnenas styrdokument (Ferry & Olofsson 2011; Lundvall & Meckbach, 2008). Skilda 

förklaringar till detta har påvisats. En förklaring som Lundvall och Meckbach (2008) redogör 

för i sin studie, där de har tagit till hjälp av ett ramfaktorsteoretiskt tänkande, är att ämnets 

innehåll i idrott och hälsa i stor utsträckning bestäms av lärarnas egen tolkning av kursplanen. 

En förklaring Ferry (2016) redogör för i sin studie är att det inte tidigare funnits en 

lärarutbildning med inriktning specialidrott. Vidare redogör Ferry och Olofsson (2011) för att 

det var vanligt förekommande ute på skolorna att lokala anpassningar gjordes på de nationella 

kursplanerna innan Lgr11 och Gy11 implementerades. Londos (2010) visar även att det är 

vanligt förekommande att idrottslärare har en bakgrund inom föreningsidrotten, vilket speglar 

innehållet av idrottsundervisningen. Hedberg (2014) påvisar att en del lärare i specialidrott 
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inte bygger sin undervisning med utgångspunkt från kursplanerna utan istället utgår från sina 

egna uppfattningar om vad eleverna bör utveckla och inhämta för kunskap för att bli 

elitidrottare. Rehn och Möller (2011) visar även i sitt examensarbete att 

specialidrottundervisningen i viss utsträckning påverkas av om läraren/instruktören har en 

lärarutbildning eller inte. De menade på att det hade en viss inverkan, i den mening att de som 

undervisade i ämnet och som hade en lärarutbildning i större utsträckning berörde de 

teoretiska delarna av kursplanen. Gällande de praktiska delarna kunde de inte påvisa någon 

skillnad. Författarna menade att en lärarutbildning är av betydelse för att kunna tolka och 

förstå ämnets kursplan (Rehn & Möller 2011). 

 

1.4 Teoretiskt ramverk 

Vi har valt att använda oss av Pierre Bourdieus kultursociologiska teori, vilket innefattar de 

centrala begreppen kapital, habitus och fält, vid kommande tolknings- och analysarbete av 

resultatet (Bourdieu 1999, s. 7). Begreppen har tagits till anspråk i flertalet studier som berört 

olika ämnen. Exempelvis har begreppen påträffats i studier gällande pedagogik, sociologi, 

idrottsvetenskap och utbildningsvetenskap (Ferry 2014). Samtidigt som vi vet att dessa 

begrepp främst används i stora empiriska undersökningar, har vi trots detta försökt att 

applicera begreppen i vår studie som är av mindre karaktär.  

 

Med utgångspunkt från Bourdieus teori kommer vi försöka belysa hur respondenternas kapital 

och habitus avspeglar sig i undervisningen. 

 

Habitus 
Daniel Broady beskriver begreppet habitus (1990) i sin doktorsavhandling som ”system av 

dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala 

världen”. Vidare beskriver han att resultatet av våra sociala erfarenheter, våra sätt att tänka, 

hur vi rör oss, våra minnen är sammantaget dessa system av dispositioner (Broady 1990, sid. 

228). Varje individ har ett bagage med dessa system av dispositioner, dvs. en habitus, och det 

är dessa som formar individen till att handla, tänka, värdera i olika sociala sammanhang 

(Broady 1990, sid. 232). I grund och botten vilar Bourdieus teori kring habitus på tanken att 

individers livsstil är produkten av ens habitus. En individs habitus kan exempelvis spegla 

valet av kläder, skor och anda diverse materiella ting, men även ens inställning till exempelvis 

politik, idrott och utbildning (Ferry 2014, sid. 50). Larssons (2009) studie angående habitus 
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och skolämnet idrott och hälsa framställs begreppet idrottshabitus som när personers habitus 

visar sig vara präglat av medlemskap i idrottsföreningar och ett aktivt idrottande på fritiden 

under uppväxten (Larsson 2009).    

 

Begreppet habitus är även nära kopplat med begreppet kapital. Bourdieu menar att ens habitus 

i vissa avseenden kan ses som ett förkroppsligat kapital. Dock kan kapital endast ses som en 

tillgång där grupper i den sociala världen tillger det ett värde. Han menar att ens kapital 

värderas olika högt i olika grupper (Broady 1990, sid 229).  

 

Kapital 
Ett annat nyckelbegrepp inom Bourdieus kultursociologiska teori är kapital. Kapital beskriver 

han som tillgångar, värden eller resurser som ses vara utav värde i den sociala världen 

(Broady 1990, sid. 171). Kapital kan, enligt Bourdieu, exempelvis vara ekonomiskt, kulturellt 

och socialt. Dessa former sorteras under det symboliska kapitalet. Broady (1990) definierar 

det allmänna och breda begreppet som ”symboliskt kapital är det som av sociala grupper 

igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde”. Annorlunda uttryckt går att beskriva hur 

vi värdesätter eller positionerar grupper, individer, saker osv. i förhållande till varandra. 

Begreppet använder Bourdieu för att kunna ge förklaringar på varför ett visst kapital 

(tillgångar, resurser, värden) ses som värdefullt inom ett specifikt fält. En förutsättning för att 

ett symboliskt kapital ska ses vara av värde krävs det att det finns en grupp människor som 

värdesätter detta kapital, exempelvis examina, titel, konstverk mm., som något utav värde 

(Broady 1990, sid. 172). Dock menar Bourdieu att de skilda kapitalformerna inte ska förstås 

som oförändliga eller statiska, utan att det ständigt sker en kamp inom de olika fälten gällande 

vad för typ av kapital som bedöms vara utav värde. Vidare beskriver Ferry (2014) att ”det 

som i förlängningen avgör ett kapitals värde är det specifika fältets rådande logiker och detta 

innebär att betydelsen av ett innehav kan förändras”. 

 

Fält 
Tredje begreppet som Bourdieu använder sig av i sin teori är fält. I Bourdieus mening skapas 

eller uppstår ett socialt fält genom att en grupp människor eller institutioner kämpar om 

symboliska eller materiella tillgångar som ses vara av specifikt värde för dem (Broady 1990, 

sid. 271). Bourdieu beskriver begreppet som ”ett system av relationer mellan positioner 

besatta av specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt” 

(Broady 1990, sid. 270). Annorlunda uttryckt kan det förklaras som att det ständigt sker en 
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maktkamp mellan de positioner som råder mellan fältets agenter (människor) eller 

institutioner. I varje fält råder det olika regler eller logiker för vad som anses vara utav värde i 

det specifika fältet. 

 

Teoretisk referensram i förhållande till studien 
Då studiens syfte är att analysera och förklara respondenternas handlingar har vi tagit hjälp av 

begreppen habitus, kapital och fält för att förstå lärarens val av undervisningsinnehåll. 

Begreppet habitus kommer i studien att omfatta vilken bakgrund och erfarenheter läraren har 

med sig och hur bakgrunden och erfarenheterna integreras med lärarens sätt att uppfatta, 

värdera, välja och handla idag. Med bakgrund syftar vi på den idrottsliga och akademiska 

bakgrunden och erfarenheten. Individers habitus formas av en tillhörighet i olika miljöer de 

stött på och vistats i under en längre period, i detta fall lärare som under en stor del av sitt liv 

vistats inom idrott och undervisning. Nästa begrepp, kapital, eller närmare bestämt det 

symboliska kapitalet, syftar i denna studie på deltagarnas utbildning som de har att tillgå för 

att bedriva sin undervisning. Med detta menar vi utbildningen respondenterna erhållit och tar 

med sig som värdefull kompetens i sitt yrke. Fält som begrepp använder vi för att öka 

förståelsen för specialidrotten som ett socialt rum eller miljö. Inom detta kraftfält kan det 

uppstå konkurrens, exempelvis mellan individer som befinner sig inom fältet. Här menas att 

det kan uppstå en maktkamp om vilka som ska bedriva undervisning i specialidrott och vad 

ämnet har för målsättningar.  

 

 

1.5 Syfte och Frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka hur specialidrottslärares bakgrund och erfarenheter inverkar på 

deras undervisning i ämnet specialidrott.  

 

Frågeställningar: 

 

- Vilken idrottslig samt akademisk bakgrund och erfarenhet har lärarna i ämnet 

specialidrott och hur ser lärarna på sitt eget kunnande i förhållande till sin profession 

som specialidrottslärare? 

- Hur motiverar studiens specialidrottslärare sina val av undervisningsinnehåll?  

- Hur arbetar specialidrottslärare med kursplanerna och det centrala innehållet?  
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2 Metod 
I kommande del ges en redogörelse för vilket tillvägagångssätt som använts för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Vidare motiveras val av metod, studiens urval, 

framställning av arbetsprocessen samt en beskrivning av de forskningsetiska 

ställningstaganden som gjorts. 

 

2.1 Metodval 

Studien har en kvalitativ ansats. Utmärkande för kvalitativ forskning är att skapa förståelse för 

mänskligt varande samt tolkning kring ett fenomen (Trost 2005, sid. 16; Hassmén & Hassmén 

2008, sid. 106). Gemensamt för kvalitativa metoder är att finna sammanhang och strukturer, 

att skapa en djup förståelse och samla in riklig och beskrivande data utifrån vanligtvis ett fåtal 

deltagare. Kvalitativa metoder präglas vanligen av en låg grad av standardisering, dock 

utmärks de istället av flexibilitet och följsamhet gällande upplägg (Hassmén & Hassmén 

2008, sid 106-107).  

 

Semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Detta möjliggör att 

studiens deltagare får stor frihet i sina svar, samt möjliggör flexibilitet vid frågornas 

turordning (Hassmén & Hassmén 2008, sid 106). Frågorna kommer kunna ställas i den 

ordning som anses vara bäst lämpad för varje enskild intervju, där även följdfrågor kan 

nyttjas. Studiens intervjuguide har en tematisk utformning, med teman som utgår från 

studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

Valet av intervjuer som insamlingsmetod syftar till att skapa en djupare förståelse och en ökad 

uppfattning kring deltagarnas handlande utifrån specialidrottens kurs- och ämnesplan.  

 

2.2 Urval 

Studiens respondenter består av fem specialidrottslärare verksamma på NIU- gymnasieskolor 

runt om i Stockholm. Vid valet av respondenter var kriterierna att deltagarna skulle undervisa 

i ämnet specialidrott vid NIU. Studiens samtliga deltagare undervisar i lagidrotter och är män. 

Valet av respondenter gjordes strategiskt då specialidrottslärare inom lagidrotter kontaktades 

som är verksamma på skolor i olika delar av Stockholm. På grund av begränsade resurser och 

tillgången på tid fick urvalet även ske efter bekvämlighetsprincipen, vilket i detta avseende 
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syftar på specialidrottslärare som befinner sig i Stockholmsområdet. Deltagare till studien har 

också tillkommit utifrån principen snöbollsurval, även kallat ”sampling” då det i samband 

med utföranden av intervjuer har förekommit tips och hjälp på ytterligare tänkvärda deltagare 

(Hassmén & Hassmén 2008, sid. 109). 

 

Valet av att endast lägga fokus på lagidrott kändes naturligt för oss. Valet stärktes av det egna 

intresset, eftersom båda kommer från en lagidrottsbakgrund men även varit aktiva tränare för 

lag i respektive idrotter. Samtidigt har vi som mål att arbeta på NIU en dag och även då mot 

respektive idrotter och kände då att vi ville få en inblick i hur det arbetet går till ute på 

skolorna.  

 

Lärare 1: Är en man som jobbat som innebandytränare i 18 år. Har haft tränaruppdrag både 

på junior- och seniornivå. Har tränat distriktslag samt division 1 lag. Har jobbat med 

innebandy inom skolan i snart 16 år varav fyra år med NIU. Har en högskoletränarutbildning.  

 

Lärare 2: En man som är utbildad lärare i idrott och hälsa. Har spelat basket på hög nationell 

nivå, med en landskamp på meritlistan Har haft tränaruppdrag både inom fotboll och 

basketboll. Har jobbat med NIU i sex år. 

 

Lärare 3: En man som utövat flera idrotter som ung. Spelade innebandy själv i nästan 20 år 

där han uppnådde division 1. Har jobbat som tränare i snart 17 år, och har meriter från SSL-

lag på herrsidan. Har jobbat med innebandy inom skolan i flertalet år men är inne på sitt första 

år som NIU- instruktör. 

 

Lärare 4: En man som spelat tennis på nationell elitnivå. Har även tränat tennisspelare som 

spelat på elitnivå i Sverige. Är utbildad idrottslärare och har jobbat med specialidrott i skolan 

i 15-20 år. Jobbat med NIU i 4 år. 

 

Lärare 5: En man med gedigen bakgrund inom handbollen. Aktiv handspelare i högsta serien 

med ett sm-guld i bagaget. Är utbildad lärare i idrott och hälsa samt samhällskunskap. Har 

jobbat med NIU i nästan fyra år. 
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2.3 Etiska överväganden 

I samband med forskningsstudier ska forskningsetiska ställningstaganden göras, med syfte att 

skydda deltagarna i studien. Kraven som skall efterföljas är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2012). Inför 

intervjuerna skickades det ut ett missiv där samtliga respondenter upplystes om studiens syfte, 

samt blev informerade om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt till att avbryta sin 

medverkan när som helst utan att behöva ange orsak eller att de skulle resultera i någon 

påföljd. Studiens deltagare blev även informerade att de skulle förbli anonyma i studien, så att 

ingen läsare skall kunna identifiera någon av de medverkande. Respondenterna upplystes 

även om att den information som samlats in för forskningsändamålet inte kommer att brukas i 

andra sammanhang än för denna studie, samt att uppgifter inte kommer att sparas på ett sätt så 

att obehöriga kommer åt dessa. Samtliga deltagare blev även informerade om att de när som 

helt kunde vända sig till författarna för eventuella frågor och funderingar.  

 

2.4 Genomförande 

Vid utformandet av intervjuguiden inhämtades inspiration från tidigare intervjumallar som 

berört liknande områden. När intervjuguiden var sammanställd utfördes en pilotintervju, med 

syftet att få input på hur väl intervjuguiden gav den information som efterfrågades. Mindre 

justeringar åtgärdades efter pilotintervjun. 

 

Intervjuerna utfördes både på de vederbörandes arbetsplats plats samt på Gymnastik- och 

idrottshögskolan. Två av deltagarna hade ett tidspressat schema vilket resulterade i att några 

av intervjuerna fick genomföras över telefon. Inför varje enskild intervju skickades ett 

informationsbrev ut till deltagarna för att upplysa dem om studiens syfte, samt om de etiska 

ställningstagandena. Varje intervju inleddes med att säkerställa att respondenterna hade läst 

igenom informationsbrevet, för de som inte hade hunnit göra det upprepades studiens syfte 

och de forskningsetiska principerna. Inför varje intervju tillfrågades deltagarna om deras 

godkännande för att få spela in samtalet, samtliga gav tillåtelse. Intervjuerna inleddes med 

bakgrundsfrågor av mer allmän karaktär, med syfte att frambringa en trygg och trevlig 

situation för deltagarna så att de kunde känna tillit och ge nyanserade svar. Därefter tjänade 

den semistrukturerade intervjuguiden som utgångspunkt för den fortsatta intervjun. Under 

genomförandet ställdes även följdfrågor vid tillfällen då djupare svar efterfrågades. Samtliga 

intervjuer varade mellan 35-50 minuter. För att säkerställa en tillräcklig mättnad av svar från 
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respondenterna avslutades varje enskild intervju med att få be att få återkomma vid behov för 

eventuella kompletteringar. Samtliga intervjuer avslutades med att uppmana respondenterna 

att ta kontakt med författarna vid uppkommande frågor (Vetenskapsrådet 2012). 

 

2.5 Databearbetning 

Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant. Varje enskild transkription varierade mellan 

6-11 sidor, totalt sett blev det 37 sidor. Efter att varje intervju transkriberats gjordes en 

noggrann genomgång av materialet, för att välja ut särskilda delar som lyfts fram i studien. 

Återkoppling till deltagarna har förekommit för att be dem att utveckla sina uttalanden. 

Efter att alla intervjuer var transkriberade gjordes en noggrann genomgång av materialet. En 

analytikertriangulering har använts då två vi har tolkat och jämfört materialet. Hassmén och 

Hassmén (2008, s. 157) menar att en analytikertriangulering är när flera forskare analyserar 

ett visst material för att sedan jämföra resultatet med varandra.  Materialet har tolkats och 

kodats av oss separat, för att sedan tillsammans jämföra vårt resultat, för att sorteras in under 

studiens frågeställningar. Det material som samlats in har sorterats upp i olika teman efter 

studiens teoretiska ansats. Därefter har respondenternas svar sorterats i mindre kategorier för 

att skapa en mer överskådlig bild gällande de likheter och olikheter beträffande deltagarnas 

svar (Hassmén & Hassmén 2008, sid. 327). 

 

2.6 Tillförlitlighetsfrågor  

I en kvalitativ studie förklarar Hassmén och Hassmén (2008, s. 136-137) att god validitet eller 

giltighet föreligger när det material som samlats in kan besvara studiens frågeställningar, det 

vill säga att man mäter det som är avsett att mätas. Patel & Davidsson (2011, s. 106) menar att 

forskningsprocessen i kvalitativa studier är alla unika. De finner att det inte går att precisera 

procedurer eller regler för att helt säkra validiteten (Patel & Davidsson 2011, s. 106). För att 

stärka studiens tillförlitlighet framarbetades en intervjuguide som testades i en pilotstudie, för 

att säkerställa intervjufrågornas kvalité. Samtliga intervjuer har även bandats för det 

underlätta för intervjuaren att fokusera på de ämnen som avses att lyftas, samt att det är till 

stor hjälp vid analysen av materialet. Det möjliggör även att intervjuaren kan försäkra sig att 

rätta tolkningar har gjorts vid transkriberingen och analysen av data, då det som sagts kan 

spelas upp i efterhand (Kvale & Brinkmann 2014, sid 218). För att säkerställa tillförlitligheten 
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i respondenternas uttalanden har det även förekommit att intervjufrågor har upprepats i 

samband med att en del svar antytts vara vaga. För att öka studiens tillförlitlighet ytterligare 

har en analytikertriangulering använts under bearbetningen av materialet från 

transkriberingarna. 

 

Då syftet med studien inte var att jämföra eller påvisa kausalitet mellan variabler kan antalet 

respondenter i studien ändå ge ett trovärdigt resultat. Syftet var att studera ”det unika och 

särskiljande i just den miljö eller grupp som undersöks”, vilket bygger på deltagarnas egna 

åsikter och tolkningar kring området (Hassmén och Hassmén 2008, sid. 155). Det ska dock 

uppmärksammas att det inte nödvändigtvis är generaliserbart eller representativt för en större 

population då studien inte ger en kvantifierbar sanning. 

 

En studie med god reliabilitet bör även vara reproducerbar (Hassmén och Hassmén 2008, s. 

136). Patel & Davidsson (2011) upplyser dock om vissa svårigheter med att mäta en kvalitativ 

studies reproducerbarhet i den bemärkelsen att en respondent vid ett senare tillfälle kan ha 

ändrat åsikt eller uppfattning kring ett fenomen då personen kan ha inhämtat ny kunskap eller 

fått nya insikter. Något som stärker studiens tillförlitlighet är att arbetets tillvägagångssätt är 

noggrant beskrivet, vilket möjliggör för att en annan forskare kan genomföra intervjuerna på 
samma sätt. En aspekt som ska beaktas som kan ha minskat pålitligheten i studien är att 

uppkommande följdfrågor under intervjuerna har varit olika.  

 

3 Resultat  
I detta avsnitt presenteras studiens resultat vilket kommer att presenteras i två delar där första 

delen ger en deskriptiv beskrivning av vilken bakgrund, erfarenheter, syn på sitt eget 

kunnande och vad för kunskap de anser vara av värde för sin profession som 

specialidrottslärare. Här beskrivs även deras val och motiveringar av undervisningens 

innehåll. Del två består av en analytisk del av resultatet som är kopplad till Pierre Bourdieus 

kultursociologiska teori som innefattar begreppen habitus, kapital och fält. Studiens samtliga 

respondenter kommer genomgående i studien behandlas med anonymitet, och kommer att 

presenteras med ett nummer från 1-5. 
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Del 1 

3.1 Tränarnas bakgrund och erfarenheter 

En gemensam faktor bland studiens respondenter är att de har ett förflutet som aktiva på 

elitnivå, där fyra haft inriktning mot lagidrotter. En av deltagarna berättar att han inte har 

någon egen erfarenhet av lagidrotter som utövare men undervisar likväl lagidrottare. Det 

framkommer att samtliga medverkande har en varierad idrottsbakgrund då de utövat flera 

idrotter. Lärare 4 nämner att han var mest intresserad av lagsporter men aldrig lyckades i 

dessa och till följd av detta lade han till slut fokus på tennisen. Nivån men även längden på 

deras karriärer varierade från att ha räknats till den absoluta eliten på nationell nivå, till att 

ligga strax under.  

 

Alla respondenterna har en utbildning inom den idrott som de är aktiva inom, de flesta har 

gått olika stegutbildningar som finns att tillgå. Det är de olika specialförbunden som stått för 

utbildningarna deltagarna har gått. Lärare 1 och 5 är de som sticker ut rent utbildningsmässigt 

där lärare 1 är fullt utbildad inom sin idrott och lärare 5 har ett steg kvar innan han blir fullt 

utbildad.   

 

Om man tittar vidare på respondenternas utbildning utanför idrotten har fyra någon form av 

utbildning på akademisk nivå. Både skolorna och RF har tagit fram vad för utbildningskrav 

som ska gälla för den som ska ha uppdraget på NIU. Alla deltagarna har, bortsett från den 

akademiska utbildningen, även läst någon form av pedagogik och ledarskap i olika former 

kopplat till idrotten de är aktiva inom. Det är endast Lärare 3 som inte har någon akademisk 

utbildning utan arbetar inom idrottsrörelsen på heltid. Samtidigt poängterar han att han läst 

flera utbildningar som är relevanta för sitt uppdrag så som ledarskap och olika kurser inom 

fysträning.  

 

3.2 Tränarnas syn på sitt eget kunnande och kunskap av värde 

Samtliga deltagare i studien var samstämmiga över att de betraktade sin kunskap som 

tillräcklig för sitt uppdrag eller för de uppgifter de har kopplat till NIU, dock var det endast 

två av respondenterna som uttalade sig om att eventuellt utvidga sina kunskaper, att man inte 

kan se sig fullärd. Lärare 3 och 5 uttryckte att: 
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Jag känner mig ruskigt kompetent för uppdraget och det tycker jag hela vår stab är […] jag känner 

mig allround och är med på det mesta men man kan ju bli bättre på allt. (Lärare 3) 

Jag upplever att jag är väl rustad […] Jag känner mig trygg säker och trygg i alla delarna. Jag känner 

även att jag har en bred och absolut tillräcklig kunskap, jag känner också att jag har en bra feeling för 

vad som krävs handbollsmässigt […] Att lära ut handbollsbiten är något som jag utvecklar hela tiden 

då jag är ny inom ledar- eller tränarrollen, sådär utvecklas jag hela tiden. (Lärare 5)  
 

Studiens respondenter var även samstämmiga över varför de såg sig ha tillräcklig kunskap för 

sitt uppdrag. Deltagarna med en akademisk utbildning hänvisade främst till den och gav den 

som anledning till att de kände så. De ansåg att de hade skaffat sig värdefulla kunskaper för 

sina uppgifter under utbildningen. Fyra av respondenterna menade att det var via sin 

utbildning de inhämtat nödvändiga teoretiska kunskaper, vilket skapade en trygghet hos dem 

när de undervisade i exempelvis idrottspsykologi, anatomi, fysiologi etc. Lärare 3, som är den 

enda som saknar akademisk utbildning, ansåg sig ha tillräcklig kompetens i kraft av den långa 

erfarenhet han har inom idrotten. Han menade att han idag arbetar med aktiva på hög nationell 

nivå, samt att han har jobbat ett antal år med samma åldersgrupp som går på skolan. Han 

berättade att: 

 
Jag kan ju idrotten utan och innan och så kan jag nå individen […] och att man funnits på elitnivå, så 

att man kan delge eleverna hur det är att vara elit, vad som krävs osv och inte bara prata utifrån en 

bok. (Lärare 3)  
 

Deltagarna var även samstämmiga i sitt resonemang gällande vad för typ av kompetens som 

de värderade mest som specialidrottslärare. Samtliga uttryckte vikten av ett bra ledarskap så 

att de kunde nå varje individ. Respondenterna menade att det är viktigt med en 

grundförståelse för hur det är att jobba med ungdomar. Fyra av deltagarna uttryckte att det är 

av stor vikt att ha erfarenhet med att jobba med människor. Samtliga av respondenterna 

uttalade sig även om vikten av erfarenhet av den specifika idrotten. Exempelvis uttalar sig 

lärare 2 och 5 att det är av värde att besitta kunskaper och att ha en god förståelse för vad som 

krävs för att bli duktig i idrotten:   

 
Det är viktigt med att ta vara på alla elever, inte bara som idrottare utan som personer också, den 

sociala delen liksom. Att kunna lägga undervisningen på en bra nivå, för de mindre duktiga och de 

mer duktiga liksom vilket inte alls lätt men det måste man sträva efter. Det finns ett visst ansvar för 

oss lärare eller tränare i skolan. […] De ska ju ha specialkunskaper, de ska kunna sin idrott ut och in. 

Det ska vara sådana som varit på hög nivå inom idrotten och som är fräscha inom idrotten och vill 

dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. (Lärare 2) 
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Men på något sätt måste det nog vara grundförståelsen vad det är att vara ledare för ungdomar, om 

man tänker lite pretentiöst och större så är det ju ändå så att man formar eleverna på ett sätt liksom.  

Att ha den insikten och tryggheten i hur man gör detta skulle jag säga är viktigt.  (Lärare 5) 
 

De respondenter med en lärarutbildning uttalade sig även om betydelsen av att vara förtrogen 

med ämnets kursplaner, då de kände en trygghet i att veta att de gjorde rätt. Lärare 5 menade 

att hans kollegor utan lärarutbildning kände sig osäkra med att jobba med de dokumenten:  

 
Jag anser också är viktigt att ha en god förståelse hur jag jobbar utifrån kunskapsmålen och 

kursplanen, att jag känner mig trygg i det arbetet! det känns som att kollegor som inte har den 

kunskapen känner sig mycket mer osäkra på hur de ska arbeta med de dokumenten.. det är skönt att ha 

ryggen fri och veta att man gör hyfsat rätt i alla fall! 

 

Sammanfattningsvis nämner deltagarna att deras kunskap är tillräcklig för det uppdrag de har 

som är kopplat till NIU. Dock är det två deltagare som lyfter att man inte kan se sig fullärd 

och att det går att utvidga sina kunskaper. Respondenterna är också överens om vad för typ av 

kompetens som värderas högst för en specialidrottslärare där samtliga lyfter vikten av gott 

ledarskap. Majoriteten av deltagarna är också överens om vikten av kunskap inom den 

specifika idrotten.   

 

3.3 Lärarnas val av undervisning 

Deltagarnas sätt att planera och lägga upp sin verksamhet påminner om varandras, då alla 

uttalar sig om att de lägger upp en säsongsplanering vars innehåll genomsyras av ämnets 

kursplan. Alla deltagare ger uttryck för att de i stor utsträckning förhåller sig till kursplanen 

då de planerar sitt lektionsinnehåll. Lärare 3 och 5 betonar vikten av att utgå från dokumenten 

då de avser att det är det som skiljer NIU-verksamheten från föreningsidrotten. Lärare 5 tar 

även upp att det är både för eleverna samt för sin egen skull han utgår från kursplanen: 

 
Jag har ju med mig lärarsidan, så är det jätteviktigt att få med allting från kunskapskraven, och då styr 
ju det 110 procent liksom, så att det inte så att vi struntar i något kunskapskrav eller något centralt 
innehåll för att vi tycker att det är viktigare att de ska bli bra handbollsspelare.. utan vi ser till att de 
får med sig allting, både för deras skull och för vår skull. Så att vi har ryggen fri. (Lärare 5) 

 
Samtliga deltagare nämner att de upplever en viss svårighet med att tolka kursplanen då de 

anser att den lämnar en stor tolkningsfrihet. Fyra av deltagarna anser att det är svårt att veta 
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exakt vad de ska ta med. Exempelvis berättar lärare 2 att det inte står någonstans i kursplanen 

att de ska träna en viss mängd utan mer att eleverna ska få insikt i och förståelse för sin idrott. 

Han önskar att det skall bli mera tydligt vad NIU egentligen vill, vilka delar 

undervisningstiden ska lägga sin tyngdpunkt på. Några av deltagarna efterfrågar en mer 

konkret kursplan för respektive idrott. Lärare 1 berättar exempelvis att: 

 

Man skulle ju egentligen vilja att kanske varje idrott fick sitt ämne. Ungefär som att man har en 
kursplan för historia så har man en kursplan för matte, men här blir det ju att man har en kursplan för 
NIU. Är du med på hur jag tänker? Och jag vet inte om det är meningen att det skall vara så eller om 
det helt enkelt är brist på fantasi. Jag vet inte. (Lärare 1) 
 

 
Det innehåll som är mest framträdande i lärarnas undervisning är den praktiska delen. 

Studiens deltagare var tydliga med att det var den praktiska färdighetsträningen som lades 

mest betoning på. Lärarna motiverade sina val av undervisningsinnehåll på olika sätt, 

exempelvis menade lärare 3 att elever redan sitter så mycket bakom skolbänken annars under 

skoltid. Lärare 2 menade att eleverna vanligtvis förväntade sig och efterfrågade den praktiska 

färdighetsträningen: 

 
Ska du söka in till att spela tennis eller fotboll under skoltid vill du ju träna individuell träning, du vill 

kanske inte känna eller veta att här kör vi 50 % teoretiskt och 50 % praktiskt, då kanske de väljer ett 

annat gymnasium där de inte gör det.. som de i praktiken gör på de flesta ställen.. kanske 75 %..och 

sen vet jag inte.. det kan vara skolor som handskas med teoribitarna lite som att man kör några prov då 

och då.. nu är det så som jag bara tror.. jag spekulerar och det är min känsla.. det är inga siffror och 

vetenskap bakom det. Vi hör ju rykten om att man gör si och så på olika ställen. (Lärare 2) 
 
De sitter ju ändå så mycket vid en skolbänk ändå på dagarna så när de kommer in i en innebandyhall 

kanske det finns en naturlighet att fokusera på utövandet. Men visst är det också individuellt vissa 

kanske fokuserar bättre att sitta avskilt än att stå ute på planen och prata sådär. (Lärare 3) 

   

 

Fördelningen mellan teori och praktik var förhållandevis likartad bland studiens deltagare. 

Respondenterna hade dock svårt att uppskatta och konkretisera hur mycket av tiden som de 

lade på teoretiska delar samt på den praktiska träningen. Samtliga deltagare berättade att deras 

elever har tre undervisningstillfällen i veckan i sin specifika idrott. Tre av respondenterna 

angav att två av dessa tillfällen var tänkt för praktisk färdighetsträning och ett för teoretisk 

undervisning. Dock gav de uttryck för att det teoretiska passet kunde variera, då det ibland 

kunde avsättas för praktisk träning. Lärare 3 och lärare 1 skilde sig från de övriga då de 
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berättade att de normalt sett har praktisk träning vid samtliga tre tillfällen men med teoretiska 

inslag. De menade att de försökte koppla teorin med det praktiska under träningarna: 

 
Det är de praktiska delarna, helt klart […] teoridelen har smalnat och blivit mera inbakat i den 

praktiska delen så att man inte bryter att man har praktik eller teori utan teorin får mera appliceras på 

den verksamhet vi har. Att det blir så att man jobbar med flera delar samtidigt. Mycket handlar ju om 

introduktion, att man skall introduceras allt ifrån en bra uppvärmning till en bra frukost osv. (Lärare 3)   

 

På frågan om hur deltagarna jobbar med de teoretiska delarna i kursplanen uttalar sig tre av 

deltagarna likartat. De berättar att de utifrån sin grovplanering betar av varje del i kursplanen, 

och har för avsikt att lägga ett pass i veckan på det teoretiska. Framträdande bland majoriteten 

av deltagarna är att anatomin och fysiologin får liter mer utrymmer än övriga teoretiska delar. 

Lärare 5 menar exempelvis att det är delar som vanligtvis tar längts tid för eleverna att lära sig 

vilket har betydelse i när han planerar antalet undervisningstimmar. De flesta av deltagarna 

uttalade sig även om att de ser vikten av att introducera eleverna om kost. Det var dock en av 

deltagarna som menade att kost var något som eleverna överlag redan var pålästa på, vilket 

resulterade i att han valde att lägga mer tid på andra delar.  

 

Samtliga deltagare upplevde en viss svårighet med att tolka ämnets kursplaner och välja ut 

undervisningen innehåll, då de ansåg att den gav stor tolkningsfrihet. Av deltagarnas 

uttalanden går det att konstatera att den praktiska färdighetsträningen ges störst utrymme i 

undervisningen. Deltagarna har dock svårt att konkretisera fördelningen mellan teori och 

praktik. Sett till den teoretiska delen ger respondenterna uttryck för att delar som anatomi, 

fysiologi och kost är av vikt för att introducera eleverna och är även delar som dominerar de 

teoretiska lektionerna. 

 

3.4 Hur lärarna motiverar sina val 

Framträdande bland respondenterna är att kursplanerna och det centrala innehållet har en stor 

inverkan och är avgörande för valet av undervisningsstoff. Det visar sig även att deltagarna är 

olika insatta i vad det som står i dessa dokument: 

 
Kursplanen och det centrala innehållet! Utan dem skulle vi ju egentligen bara bedriva 

klubblagsträning på dagtid. Det är ju den måttstock vi använder, också fast att det är ett viktigt 

instrument för att förklara skillnaderna emellan niu och klubblagsdelen. Det är ett jätteviktigt 

instrument för oss. (Lärare 1) 
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Aa då får jag prata lite bredare då, det centrala innehållet har ju varit jätteviktigt, det är ju det vi pratar 

om så att säga. Det är ju det som måste finnas med, men sen har ju jag inte hunnit grottat mig i exakt 

vad som står där och så […] så vitt jag vet är det jätteviktigt att få med det som står i läroplanen så att 

säga. (Lärare 3) 
 

Det går även att tyda att deltagarna är överens om att det finns ett krav från 

specialidrottsförbunden men även en önskan från eleverna rent idrottsmässigt, att bli bättre i 

sin idrott. Samtliga lärare nämner på ett eller annat sätt att de förstår betydelsen av 

kursplanerna och det centrala innehållet för undervisningen som bedrivs och att det ska 

motiveras utifrån dessa dokument. Samtidigt berättar lärarna att det sportmässiga också måste 

finnas nära till hands eftersom att det är ett krav från specialidrottsförbunden, men även av 

eleverna som sökt in till NIU-programmet. Lärare 4 nämner detta på följande vis: 

 
Min grundtanke med det de gör är att de ska lära sig att det är de som påverkar sin utveckling! och att 

de inte kommer till träningen för att bli tränade utan att de kommer för att TRÄNA! För de vill ju i 

slutändan bli riktigt bra på sin idrott.. och efter den tesen anpassar jag kunskapsmålen och det centrala 

innehållet.. allt ska ligga i grund för att skapa en förståelse för de olika delarna i det centrala innehållet 

och det är det som är min grundtes som jag vill att de ska få. (Lärare 4) 
 

Lärare 5 har ett annat upplägg och menar att han delar upp undervisningen och motiverar det 

på följande vis för att förenkla för sig själv, men menar fortfarande på att det är viktigt att inte 

klassa den ena delen viktigare än den andra: 
 

Där skulle man kunna säga att man delar på det, alltså det som att jag har två syften. Där det ena är att 

göra de till så bra handbollsspelare som möjligt, det är egentligen varför de söker till oss och det andra 

är ju att de ska få med sig all kunskap som finns i det centrala innehållet och i kunskapskraven och ha 

chans att nå så högt betyg som möjligt i de kunskapskraven som finns […] exempelvis om jag 

utvecklar deras förståelse för kost och deras rörelseförmåga så kommer de bli bättre handbollsspelare 

pga. det. (Lärare 5) 
 

Lärare 2 menar att det är viktigt att ämnet specialidrott klassas som ett kunskapsämne och inte 

som en föreningsverksamhet, vilket enligt honom går att se på andra skolor och via andra 

kollegor:   
 

Många har ju satt likhetstecken mellan att klubbverksamhet och skolan är samma sak men det är det ju 

inte. Missförstå mig inte nu, eleverna är här för att bli riktigt bra på sin sport men vi har ju dem här 
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kunskapskraven att förhålla sig till och när man startar ett NIU […] men det här är våra kunskapskrav 

och mål att förhålla oss till. Det är ju det här som styr verksamheten i slutändan. (Lärare 2) 
 

Ett annat tillvägagångsätt som lärare 2 berättar om är att motivera sin undervisning genom att 

först ta reda på vad det är som ska bedömas i slutändan. Detta kommer han fram till genom ett 

samarbete med sina kollegor och efter det lägger de upp undervisningen för att underlätta för 

sig själva men även för eleverna. Det hela utgår från kursplanerna och kunskapsmålen: 

 
Vi tittar ju på vad vi ska bedöma så att säga, vad är det vi ska ha med i undervisningen liksom, vad är 

viktigast […] vad kan man bedöma med hjälp av en examination och sådär. (Lärare 2) 
 

En av respondenterna diskuterar vidare och poängterar att det krävs ett bra samarbete med 

kollegorna och att det är viktigt att det blir klart och tydligt vad det är som ska ligga till grund 

för undervisningen. Han lyfter även fram tankar om att de upplever ett visst krav från 

skolverket om vad eleverna ska lära sig:  
 

Men innan diskuterar vi att vi har en del att bedöma utifrån skolverkets krav och sen att vi har 

betygen, snarare än målsättningar. Det ligger till stor grund, att vi har koll på bedömningsunderlaget 

för att göra det konkretare. I ett klubblag hamnar du ju i ett läge där resultatet är allt. Men i skolans 

värld kan ju faktiskt alla vara bäst. Och utifrån det så blir ju det vi jobbar med. (Lärare 1) 
 

Lärare 5 menar snarare att det känns som en trygghet att ha kursplanerna och kunskapskraven, 

att det blir enklare att motivera bedömningsunderlaget men talar även om en respekt mot 

Skolverket och kunskapskraven. Han menar att hans synsätt hur undervisningen ska motiveras 

och bedrivas påverkas mycket av hans akademiska utbildning:   
Jag tror jag har lite annorlunda respekt för kunskapskraven kursplaner i och med min lärarbakgrund. 

Att de får med sig allt som skolverket tycker är viktigt och utefter det… vad kan vi bedöma eleverna 

på från lektionerna. Sen när vi har gjort det, man kan säga att det är den viktigaste rutan att bocka av, 

sen lägger vi all tid att göra de till så bra handbollsspelare som möjligt. (Lärare 5) 
 

Samtliga deltagare nämner att kursplanerna och det centrala innehållet har en stor inverkan då 

de motiverar sitt val av undervisning, samtidig som två av studiens respondenter ger uttryck 

för att de inte är lika förtrogna med styrdokumenten. 

 

Del 2         
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3.5 Lärarnas val och motivering av undervisning i relation till fält 

Med inspiration från Bourdieu (1999) har begreppet fält används i denna studie, i en inte fullt 

så strikt mening, i avseende att undersöka ifall det råder en strid eller kamp kring 

undervisningens syfte och mål om vilka kunskaper eleverna ska utveckla mellan de som 

verkar på fältet. Där det begränsade området specialidrott som ämne tillhör skolans fält, men 

som samtidigt påverkas av företrädare för och normer och värderingar inom idrottens fält. 

Studiens deltagare var relativt ense om att de inte upplever någon strid eller kamp mellan de 

tränare som är involverade i verksamheten sett till vad undervisningen ska innehålla. Samtliga 

uttryckte att de upplevde att det fanns ett gott samarbete mellan lärarna som är involverade i 

verksamheten, och att de överlag delade synen på hur undervisningen skulle utformas. Lärare 

2 uttryckte dock att han kunde uppleva att vissa tränare frångick kursplanen i sin undervisning 

emellanåt: ”sen tycker jag ibland att hallå nu måste vi tillbaka till skolverksamheten.. ja men 

att det blir lite för mycket föreningsidrott liksom. Nej men annars tycker jag att det fungerar 

väldigt bra”. Lärare 5 berättade också att en del av elevernas klubblagstränare, som lärare 5 

har kontinuerlig dialog med, velat ha inflytande över träningarna vid enstaka tillfällen. Men 

att det förekom någon strid mellan lärarna beträffande valet av undervisning var inget som 

deltagarna i någon större utsträckning uttalade sig om att de upplevde. Lärare 1 uttryckte sig 

talande för deltagarnas upplevelser kring den tänkbara kamp som kan råda om 

undervisningen: 

 
Det skiljer sig åt, varje individ påverkas av ens tidigare erfarenheter […] jag skulle vilja säga att det är 

en fördel med att man har erfarenhet och olika erfarenheter, att man får testa på olika sätt. Däremot är 

det inget som går i kollision med varandra för då skulle det inte funka, utan man kolliderar aldrig i 

någon form utav sin värld, det vill säga det ena tycker höger och den andra vänster utan att varje 

instruktör har sitt bagage och det ser jag positivt för spelarna att de får testa på olika miljöer liksom. 

 

I ett avseende menade lärare 1, 2 och 5 att de kunde uppleva en problematik med 

utformningen av undervisningen, i den bemärkelsen att de i vis mån uppfattade att 

specialidrottsförbundets syfte med verksamheten inte alltid stämde överens med vad skolans 

styrdokument föreskriver. Samtliga uttryckte att förbunden hade inverkan på deras val av 

innehåll, och fyra av respondenterna menade att förbundens krav på vad undervisningen skall 

behandla inte alltid går i hand i hand med vad kursplanerna anger. Utmärkande bland 

deltagarna i detta avseende var att de med en lärarutbildning gav uttryck för att de lyssnade 

mer på vad kursplanen har att säga och deltagarna utan lärarutbildning visade en antydan på 

att lyssna mer på specialförbundens åsikter: 
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Vi har ju dem hära kunskapskraven att förhålla sig till när man startar dem hära niu:erna. Vi sitter ju i 

diskussioner med förbunden och sådär och då sitter dem ju och lägger upp sina.. kan man säga sina 

krav på att det här ska truppgymnastiken ha in i utbildningen och innebandyn och så vidare.  Och då 

brukar jag säga men hallå ja visst, det är kul att ni har dem hära kraven men det hära är våra 

kunskapskrav och mål att förhålla oss till. Det är ju det här som styr verksamheten, sen ifall det här 

passar in i det ni säger så okej, då är det okej men annars… de kommer med några former av krav kan 

man säga från förbunden men då har ju jag varit med skolverket i en grupp som jobbat med det.. som 

tagit fram tillexempel på hur man bedömer i fotboll och i orientering och sådan saker. (Lärare 2) 

 

Lärare 1 som inte har en lärarutbildning gav uttryck för att lyssna mer på förbundet då han 

exempelvis berättade att: ”Jag skulle vilja säga så här, vi formas väldigt mycket utav det som 

Svenska innebandyförbundet i slutändan trycker ner i våran tratt”.   

 

Lärare 2 och 5 kunde dock uttala sig om att de förutspådde en förbättring i detta avseende då 

de var insatta i att förbunden i respektive idrott arbetade med att ta fram arbetsplaner som är 

anpassade till ämnets centrala innehåll och kursplan, så att förbundets åsikter blev mer 

synkroniserade med skolverkets kursplaner. Ingen av studiens deltagare gav några 

indikationer på att de upplevde att det förekom en kamp mellan lärare gällande ämnets 

målsättningar. Det framkom dock att respondenterna upplevde att specialidrottsförbundens 

målsättningar med ämnet inte alltid stämde överens med det som står i ämnets styrdokument. 

Deltagarna med en lärarutbildning gav uttryck för att de lyssnade mer på styrdokumenten, 

medan deltagarna utan lärarutbildning gav indikationer på att lyssna mer på 

specialidrottsförbunden. 

 

3.6 Lärarnas val och motivering av undervisning i relation till 
habitus och kapital 

Begreppet habitus avser i denna studie deltagarnas tidigare erfarenheter av eget utövande och 

tränaruppdrag. Deras bakgrund inom föreningsidrotten och erfarenheter som tränare ses i 

denna studie ha format en habitus som inverkar på deras roll som specialidrottslärare. 

Begreppet kapital eller, närmare bestämt, det symboliska kapitalet avser deltagarnas 

utbildning och uppskattade kompetens i förhållande till sin profession som legat till grund för 

deras anställning. 
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I respondenternas svar framkommer det likheter som går att relatera till habitus, exempel på 

detta är hur deras handlande påverkats av den idrottsliga bakgrunden. Det går att se hur 

respondenterna förvärvat erfarenheter under deras uppväxt. Samtliga deltagare kommer från 

en miljö där man varit aktiv redan som ung inom flera olika idrotter. En annan likhet som går 

att identifiera och som är kopplad till den egna idrottsliga karriären är att samtliga varit 

verksamma på nationell elitnivå inom respektive idrott. Vilket har gett dem kännedom om vad 

det är som krävs för att lyckas uppnå elitnivå: 

 
Jag tycker det bästa för oss är att presentera för eleverna för att de ska bli bra elitidrottare är kost och 

träning. Jag har en lång tid bakom mig inom innebandyn och vet ur egna erfarenheter att hårt jobb och 

slit lönar sig, det finns liksom inga genvägar […] att man lär sig den disciplinen och vad som krävs 

för att man ska vara redo liksom när du slutar gymnasiet och där finns det mycket att göra tycker jag 

inom innebandyn […] innebandyskillsen, den praktiska innebandyträningen den är ju mera lättsam att 

jobba med, den andra biten det är dära de behöver lägga kraften mer, inskolningen, att förstå vad som 

krävs för att vara en elitidrottare […] för att bli elitidrottare så måste du ha fysiken, förberedelserna så 

den delen kan jag tycka att skulle kunna bli starkare. (Lärare 3) 

 

En av respondenterna menar att det inte går att komma ifrån att undervisningen och träningen 

är en produkt av omgivningen och från vilken miljö man kommer från: 

 
Jag skulle vilja säga så här, vi formas väldigt mycket av våra tidigare erfarenheter vare sig det gäller 

egna spelarkarriären eller människor man mött på inom innebandyn men även utav det som svenska 

innebandyförbundet i slutändan trycker ner i vår tratt. Självklart lägger man ner sina egna värderingar 

om hur det ska vara, men i huvudsak så är det så att man tittar på vad svenska innebandyförbundet 

påbörjade för 10 år sedan, så var det en tydlig satsning på att öka kvalitén, när det gällde den fysiska 

träningen. (Lärare 1) 
 

En likhet är att det finns en starkt idrottshabitus bland respondenterna, där samtliga har en 

idrottslig erfarenhet som präglat deras uppväxt i form av eget utövande samt ledarroll. När 

man betraktar deltagarnas svar gällande vad för slags idrottslig utbildning de har går det att 

tyda att de flesta har all utbildning som går att ha inom respektive idrott via de olika 

specialförbunden. När de medverkande däremot hänvisar till sin akademiska utbildning är det 

påtagligt i vilken utsträckning och på vilket sätt lärarna använder sig av och motiverar sin 

undervisning med hjälp av kursplanerna och det centrala innehållet.  Utifrån detta går det 

vidare att se hur de tar hänsyn till kursplanerna och hur det värderas olika beroende på om 

man har den typ av utbildning med sig i uppdraget eller inte. Detta tyder på att samtliga har en 

förståelse för vikten av att använda sig av kursplanerna och det centrala innehållet men att 
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inte alla har samma förtrogenhet för dokumenten. Här ser man vikten av att ha en 

lärarutbildning då det är de respondenterna som är mer trygga och har mer förtrogenhet för 

hur dessa dokument ska användas och implementeras i undervisningen.    

 

Lärare 5 betonar vikten i att använda sig av dokumenten där han menar på att det skapar en 

trygghet i planeringen och upplägget av undervisningen för sina elever, men även för att det 

underlättar för en själv. Han menar även att det skapar en mer valid bedömning när han ska 

sätta betyg på eleverna:  

 
Vi ser till att de får med sig allting, både för deras skull och för vår skull! Att vi har ryggen fri! Dels 

också att de får med sig allt som skolverket tycker är viktigt men även för att det funkar som ett stöd 

som berättigar vår undervisning […] eftersom jag har med mig lärarsidan, så är det jätteviktigt att få 

med allting från kunskapskraven, och då styr ju min lärarroll 110 procent liksom. (Lärare 5)  
 

Broady (1990) visar att en individs tidigare erfarenheter har inverkan på valen av 

undervisningsinnehåll. Respondenterna utan lärarutbildning ger uttryck för att kursplanerna är 

betydelsefulla för att visa på varför ett visst undervisningsstoff är viktigt. De lyfter samtidigt 

fram att de inte har full förtrogenhet för vad kursplanerna säger om hur upplägget ska se ut. 

Lärare 3 berättar att han inte är så förtrogen med kursplanen samtidigt som han lyfter fram 

problematiken med att veta vad som är viktigast att presentera för eleverna utifrån 

dokumenten:    

  
Det centrala innehållet är ju jätteviktigt, det är ju det vi har att tillgå. Det som måste finnas med står ju 

där, men som sagt har jag ju inte gått in så djupt i vad som exakt står där […] det är väldigt svårt att 

säga vad som är viktigast för eleverna […] där en del kan vara väldigt viktig för en elev och en del är 

mer viktig för en annan. (Lärare 3) 

 

En annan punkt som deltagarna är samstämmiga om är när frågan gällande ifall de har 

tillräcklig kunskap för sitt uppdrag. I relation till deltagarnas utbildningskapital går det att 

tyda att respondenterna som har en akademisk utbildning pekade på den och gav den som 

anledning till att de kände trygghet. De menade att de hade införskaffat sig värdefulla 

kunskaper under utbildningen som bidrog till en självtillit och ett lugn. De flesta berättar att 

det var via den akademiska utbildningen nödvändiga kunskaper om de teoretiska delarna 

inhämtades, vilket i sin tur skapade en självsäkerhet och trygghet när de exempelvis skulle 

undervisa i moment som idrottspsykologi, anatomi, fysiologi etc: 
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Ja men alltså vi tittar ju hela tiden tillbaka på det centrala innehållet, vi tittar liksom på vissa bitar som 

man ska gå igenom som står i kunskapskraven. De som behandlar idrottspsykologi, anatomi, fysiologi 

och kost exempelvis […] vi tittar ju på vad vi ska bedöma så att säga. Vad är det vi ska ha med i 

undervisning, som också sen går att betygsätta eleverna i. (Lärare 2) 

 

Deltagarna visar även upp en samstämmighet gällande sitt resonemang om vad för typ av 

kompetens som värderas mest som specialidrottslärare. Alla nämner och betonar vikten av ett 

bra ledarskap, så att de klarar av att nå ut till varje elev. Lärarna berättar vidare att det är 

viktigt med erfarenhet och en grundförståelse för hur det är att arbeta med ungdomar:  

 
Men på något sätt måste det nog vara grundförståelsen vad det är att vara ledare för ungdomar, om 

man tänker lite pretentiöst och större så är det ju ändå så att man formar eleverna på ett sätt liksom.. 

att ha den insikten och tryggheten i hur man gör detta skulle jag säga är väldigt viktigt. (Lärare 5) 

 

Studiens samtliga deltagare har under sin uppväxt varit aktiva inom olika idrotter. Samtliga 

har även varit verksamma på nationell elitnivå som utövare, vilket har gett dem en kännedom 

om vad som krävs av eleverna för att lyckas nå den högsta nivån nationellt. Det går att tyda 

bland studiens respondenter att de flesta är fullt utbildade inom respektive 

specialidrottsförbund. Det går även att tyda att deltagarna med en lärarutbildning visar en 

större förtrogenhet till ämnets kursplaner, samt att de betonar sina akademiska utbildning som 

värdefull i förhållande till sin profession.  

 

4 Diskussion 
I denna del kommer studiens resultat och analys att diskuteras. Studiens frågeställningar, 

teoretiska ramverk och tidigare forskning kommer att ligga till grund för diskussionen. 

Avsnittet kommer att avslutas med en metoddiskussion och en slutsats. Förslag på vidare 

forskning kommer även att presenteras. 

 

4.1 Bakgrund och erfarenheter 

Syftet med studien var att undersöka hur specialidrottslärares bakgrund och erfarenheter 

inverkar på undervisningens innehåll i ämnet specialidrott. Framträdande i studien är att alla 

deltagare har en gediget idrottshabitus. Samtliga deltagare har under sin uppväxt testat på ett 

flertal olika idrotter. Påfallande bland respondenternas idrottsbakgrund är att alla har varit 

aktiva som utövare på hög nationell nivå. Likt tidigare forskning (Ferry & Olofsson 2009; 
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Ferry 2016) går det att konstatera att studiens samtliga deltagare besitter någon form av 

tränarutbildning. Ferry (2016) visar i sin doktorsavhandling att hela 95 procent av lärarna i 

ämnet har en tränarutbildning, men att det endast är cirka 45 procent som har en 

lärarutbildning. Vilket han vidare tror kan bero på att det inte funnits ett behov av att utbilda 

sig till lärare inom ämnet då skolledare har värderat och prioriterat lärares egen erfarenhet av 

elitidrott och utbildning inom föreningsidrotten. Följande studie tyder också på vikten av 

tidigare erfarenhet av elitidrott då samtliga deltagare värderade den kompetensen hög i 

förhållande till deras uppdrag. Deltagarna menade att det är viktigt att ha en förståelse för vad 

som krävs för att kunna etablera sig på elitnivå. Vi är samstämmiga om att det krävs en god 

kompetens inom den specifika idrotten för att kunna förmedla goda kunskaper för eleverna 

men det väger samtidigt inte tyngre än att specialidrotten är ett skolämne där eleverna ska 

utveckla sina kunskaper som styrdokumenten anger. Precis som vilket annat ämne i skolan 

ska specialidrotten bedrivas som ett kunskapsämne. Dock uttryckte sig deltagarna med 

lärarutbildning att den var minst lika viktig, vilket inte framkommer i någon tidigare 

forskning. Utmärkande i denna studie var även att fyra av deltagarna inte värderade 

specialidrottsförbundens tränarutbildningar högt i förhållande till sin profession. Deltagarna 

menade istället att deras akademiska utbildning och deras erfarenhet av eget utövande var av 

mer betydande för sitt yrke. I enlighet med detta anser vi att en akademisk utbildning gör 

skillnad i en positiv bemärkelse, inte bara för att specialidrottsläraren skapar sig en 

förtrogenhet att använda sig av styrdokumenten men även i att eleverna erbjuds rätt 

undervisningsinnehåll kopplat till kursplanerna. En annan aspekt som särskiljer den här 

studien från tidigare forskning är att specialidrottslärarna i stor utsträckning är direkt anställda 

av skolan och inte via en idrottsorganisation, vilket Ferry & Olofsson (2009) redogör för i sin 

studie.   

 

4.2 Hur motiverar specialidrottslärare sina val 

Samtliga respondenter ger uttryck för att kursplanerna och det centrala innehållet har en stor 

betydelse när de motiverar sitt val av undervisningsstoff. En deltagare menade att om dessa 

dokument inte existerade skulle undervisningen vara vanlig träning som bedrivs i klubblaget. 

En annan deltagare menar att när man talar om undervisningen så är det kursplanerna man 

menar, att det är kursplanerna som ska ligga till grund för undervisningen. Samtidigt är 

deltagarna eniga om att det som står i kursplanerna och i det centrala innehållet inte alltid är 

enkelt att applicera och konkretisera i undervisningen. Tidigare forskning (Curtner-Smith 
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1999; Tholin 2006; Ekberg 2009) visar på att en otydlighet och en tolkningsproblematik av 

kursplanerna kan genomsyra undervisningen i den bemärkelsen att lärare anpassar, återskapar 

och modifierar läroplanen i syfte att förenkla för dem själva och för eleverna, så att det passar 

deras eget synsätt. Vi anser att det inte bara finns ett rätt svar eller tillvägagångsätt för att lösa 

problematiken runt konkretiserandet av styrdokumenten i undervisningen utan att det är flera 

delar som behövs ses över. Dels behövs det tydligare styrdokument som respondenterna 

nämner, samt mer specifika styrdokument för respektive idrott. En annan del skulle kunna 

vara att de som undervisar har en akademisk utbildning i hur arbetet med styrdokument ska gå 

till, detta går även att tyda i vårt resultat där de specialidrottslärare med en lärarutbildning har 

enklare att arbeta med styrdokumenten som gäller för specialidrott.  

Curtner-Smith (1999) tar i sin studie upp tre olika sätt lärarna tolkar läroplanen på för att 

vidare lägga upp sitt undervisningsinnehåll, bland annat ett konservativt sätt. Denna tolkning 

sätter idrottsperspektivet i fokus med hjälp av olika traditionella lagsporter, detta går att 

relatera till något som deltagarna i vår studie talar om. Resultatet gällande denna fråga är att 

deltagarna är samstämmiga om att det sportmässiga ska finnas nära till hands när 

undervisningen motiveras. Detta ligger till grund för att eleverna förväntar sig att utvecklas 

färdighetsmässigt, men även för att specialidrottsförbunden förväntar sig att NIU uppfyller 

deras målsättningar med verksamheten. Det går att finna andra likheter i detta med tidigare 

forskning (Ferry & Olofsson 2011; Lundvall & Meckbach 2008; Skolverket 2005) där 

studierna visar att undervisningens innehåll i både specialidrott och idrott och hälsa inte alltid 

går i linje med ämnenas styrdokument.  

 

För att återgå till Curtner-Smiths (1999) studie presenteras ett tolkningssätt som beskrivs som 

det eklektiska, där det beskrivs som en kombination av att lära ut kunskap och ha fokus på 

inlärningsprocessen men att även ha ett fokus på den sportsliga utvecklingen inom de olika 

traditionella lagidrotterna. Detta tolkningssätt går att relatera till vårt resultat gällande 

motivering av undervisningsinnehåll. Deltagarna i vår studie menar på att det idrottsliga alltid 

ska finnas där men att kunskapen som eleverna ska erbjudas enligt styrdokumenten också 

måste lyftas för att eleverna ska få en rättvis undervisning. I likhet med detta går det även att 

tyda resultat i vår studie som pekar på problematiken att specialidrottsämnet inte helt och 

hållet klassas som ett kunskapsämne utan snarare ett ämne där eleverna ska få mer tid till att 

utvecklas till så bra utövare av sin idrott som möjligt.     
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4.3 Förhållande till kursplan och det centrala innehållet 

En del av respondenterna i denna studie ger uttryck för att det som står i kursplanen och i det 

centrala innehållet inte alltid går ihop med hur den idrott som de undervisar i ser ut. 

Deltagarna uttalar sig om att en del av kunskapskraven kan vara svåra att applicera i vissa 

idrotter men passar bättre in på andra. Dessutom finns det inga tydliga direktiv i kursplanen 

(se bilaga 3) för hur undervisningen i vissa moment bör utformas eller hur det ska bedömas. 

Likt tidigare forskning (Tholin 2006; Ekberg 2009) går det att se samma problematik i denna 

studie gällande vad för slags undervisning som ska bedrivas. Både Tholin (2006) och Ekberg 

(2009) påvisar att det förekommer en tolkningsproblematik här vilket resulterar i att skolor tar 

sig friheten att omformulera kursplanerna och kunskapskraven. Då specialidrott är ett relativt 

nytt ämne saknar det än så länge en stark inramning och tydliga riktlinjer för vad som gäller. 

Detta kan i sin tur leda till svårigheter för specialidrottslärarna som saknar lärarutbildning. 

Detta går även att tyda bland studiens respondenter med en lärarutbildning som känner en 

större trygghet och som lättare kan arbeta med kursplanerna och det centrala innehållet, än 

specialidrottslärarna utan. Samma deltagare nämner även att de har en större respekt för dessa 

dokument samt ser dokumenten mer som hjälp än ett hinder. Deltagarna i studien som inte har 

en lärarutbildning ger uttryck för att de upplever en större svårighet med att jobba efter 

kursplanerna. I likhet med Rehn och Möller (2011) går det även att se att respondenterna med 

en lärarutbildning i större utsträckning berör det som står i styrdokumenten än deltagarna utan 

lärarutbildning. 

 

I vår mening tycks det även existera en kamp mellan specialidrottsförbunden och skolan 

gällande ämnets målsättningar. Deltagarna gav exempelvis uttryck för att de upplevde att 

specialidrottsförbundens förväntningar kunde skilja sig från det som står angivet i 

styrdokumenten. I detta avseende gav deltagarna med en lärarutbildning uttryck för att betona 

det som står i styrdokumenten mer än specialidrottsförbundens målsättningar. Deltagarna utan 

lärarutbildning visade dock på det motsatta och utgick mer efter specialidrottsförbundens 

målsättningar. Detta går i linje med vad Londos (2010) och Hedberg (2014) visar i sina 

studier då de menar att det är vanligt förekommande att lärares bakgrund från 

föreningsidrotten speglar innehållet och hur de lägger upp undervisningen. Hedberg (2014) 

menar även på att en del lärare i specialidrott gärna motiverar sin undervisning från sina egna 

uppfattningar om vad eleverna borde utveckla och vilken kunskap som ska inhämtas för att bli 

en elitidrottare. I detta avseende ser vi vikten av att skolan och specialidrottsförbunden 

tillsammans skapar tydligare målsättningar med verksamheten som går i linje med varandra. 
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Detta för att undvika att specialidrottslärarnas akademiska bakgrund ska ha för stor inverkan 

på undervisningens innehåll och utformning, så att inte NIU-verksamheten ser olika ut runt 

om i landet. Den tolkningsproblematik som tidigare forskning belyst inom fältet specialidrott 

ser vi åtgärdas ifall de två aktörerna, Skolverket och Specialidrottsförbunden, utformar 

gemensamma målsättningar med NIU-verksamheten som inte skiljer dem åt. Vilket 

deltagarna ger uttryck för att de gör idag.   

 

Blair & Capel (2011) och Ferry (2014) visar i sina studier att majoriteten som undervisar i 

ämnet specialidrott är tränare eller instruktörer utan lärarutbildning. Problematiken med detta 

är att ämnet får svårigheter med att klassas som ett kunskapsämne och istället ses som en del 

av idrotten, vilket förstärks av att ämnet i stor utsträckning går efter de normer och 

värderingar som existerar inom föreningsidrotten (Ferry 2014). Detta håller dock på att 

förändras, vilket denna studie ger en viss antydan om då majoriteten av respondenterna är 

utbildade lärare. Det går att tyda att de har förståelse för skolor som väljer att anställa 

specialidrottslärare utan lärarutbildning men samtidigt nämner de att de ser hur dessa 

specialidrottslärare, egna kollegor, har svårt med olika moment som exempelvis bedömning, 

betygssättning, arbeta med kursplanerna etc. Detta anser de skapa en problematik eftersom 

eleverna i vissa fall inte får den undervisning som krävs för att klara av de olika 

kunskapskraven. Lärare 5 lyfter exempelvis fram att han får ta hand om all teoriundervisning 

för alla idrotterna eftersom han är den enda på sin arbetsplats som känner sig trygg med att 

undervisa i dessa delar. 

Deltagarna med lärarutbildning betonar vikten av att utgå från kursplanerna och det centrala 

innehållet då detta är det som urskiljer NIU-verksamheten från föreningsidrotten. Samtidigt 

menar majoriteten av studiens deltagare att NIU borde bli mera tydliga med vad de egentligen 

vill, att underlätta både för lärarna som ska undervisa men även för eleverna. En av 

respondenterna efterfrågar exempelvis en mer konkret kursplan för respektive idrott. Likt 

denna tanke redogör Ferry, Meckbach och Larsson (2013) i sin studie för hur starkt inflytande 

Riksidrottsförbundet och specialförbunden har på specialidrotten och att ansvaret ligger på 

dem att skapa en mer rättvis och konkret kursplan för de lärare som undervisar i ämnet 

specialidrott. 
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4.4 Metoddiskussion 

Valet att använda kvalitativa intervjuer som forskningsmetod anser vi var passande till studien 

då det var beskrivande data som efterfrågades. Användandet av intervjuer anser vi även i 

efterhand var passande för studien då vi fick in rikligt med information av deltagarna, trots att 

de bara var fem till antalet. Det finns dock aspekter att ta hänsyn till gällande studiens metod 

och utförande. En aspekt är vår bristande erfarenhet av intervjuer som metod. Användandet av 

denna metod har vi endast arbetat med vid ett tidigare tillfälle. Vi vill även uppmärksamma att 

användandet av halvstrukturerade intervjuer har lett till att olika följdfrågor har förekommit 

under intervjuerna. Följdfrågorna kunde skilja sig mellan intervjuerna beroende på vilka svar 

deltagarna gav. Syftet med semistrukturerade intervjuer var för att få deltagarna att ge mer 

uttömmande svar. 

 

För att underlätta arbetat och höja tillförlitligheten i studien användes en framarbetad 

intervjuguide, som var baserad på tidigare arbeten som behandlat liknande områden. Vi valde 

även att utföra en pilotintervju för att försäkra oss om att intervjuguiden gav representativ 

data. Vi ser även att tidsaspekten har utgjort en viss problematik för studiens utförande. Det 

har visats sig vara en utmaning att hitta deltagare till studien. Många har tackat nej på grund 

av ett tidspressat schema. Vi hade hoppats på sex till sju deltagare, men blev tvungna till att 

gå vidare med arbetet efter fem intervjuer då två personer endast kunde ställa upp längre in i 

processen vilket hade blivit för sent. Vi upplevde dock att dessa fem intervjuer gav tillräcklig 

med material för att kunna slutföra studien. Det går dock inte att förneka att ytterligare två 

respondenter hade kunnat bidra till djupare kunskap om hur deras bakgrund och erfarenheter 

speglar deras val av undervisning. 

 

Vad gäller studiens deltagare anser vi att de är relevanta för arbetets syfte. Sett till deras 

bakgrund och erfarenheter speglar de verkligheten då de har flera beröringspunkter med vad 

tidigare forskning har påvisat hos specialidrottslärare. Vi ser det även som en styrka att vi fått 

med två ”respondentgrupper” i den meningen att tre av deltagarna var utbildade lärare och två 

inte. Det hade även varit intressant att ha med kvinnliga deltagare och inte enbart män för att 

få med ett bredare spektra av lärare. Det var dock väntat att det skulle bli fler manliga 

deltagare då män är överrepresenterade som specialidrottslärare. 
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4.5 Slutsats 

I studien ger samtliga respondenter uttryck för vikten av att förhålla sig till ämnets kursplan 

vid planering av undervisning. Några av respondenterna betonade att det är kursplanen som 

särskiljer NIU från föreningsverksamhet. Det visade sig dock att respondenterna upplever en 

viss svårighet i att tolka kursplanen. De menar att den inte är fullt anpassad efter den specifika 

idrott de undervisar i. Några av respondenterna efterfrågade till och med en kursplan specifikt 

framtagen för varje enskild idrott. Det framkommer även att det existerar en kamp mellan de 

två stora aktörerna skolverket och specialidrottsförbunden, då de ger intryck av att ha olika 

målsättningar med undervisningen. Detta resulterar i sin tur till att komplicera tolkningen av 

ämnets kursplan för deltagarna. Studien visar på att deltagarnas bakgrund och deras 

symboliska kapital, i form av akademisk utbildning, har inverkan gällande vilken av aktörerna 

som respondenterna utgår från i utformningen av sin undervisning. Deltagarna med en 

akademisk utbildning ger uttryck för att styras mer av skolverkets målsättningar med 

undervisningen, medan deltagarna utan akademisk utbildning styrs mer av 

specialidrottsförbundets riktlinjer. 

 

Studien visar också på att samtliga respondenter har ett likvärdigt idrottshabitus, i 

bemärkelsen att samtliga har varit verksamma på hög nationell nivå under sina aktiva 

idrottskarriärer. Det visar sig även då samtliga deltagare är enhetliga för vad som krävs för att 

nå elitnivå. Alla deltagare utom en har även flera års erfarenhet av tränarskap. Samtliga 

respondenter har dock gått specialidrottsförbundens olika stegutbildningar inom respektive 

idrott. Det framkom även att fyra av studiens deltagare innehar en akademisk utbildning med 

idrottsvetenskaplig inriktning. När det gäller hur specialidrottslärarna motiverar valet av 

innehåll är det framträdande att de tar utgångspunkt från det centrala innehållet och i ämnets 

kursplaner. Dock visar deltagarna med en lärarutbildning en större förtrogenhet med 

dokumenten än vad deltagarna utan gör. Respondenterna ger även uttryck för att elevernas 

förväntningar på att få utöva sin enskilda idrott har inverkan då de motiverar sina val. 

Specialidrottsförbundens målsättningar med NIU tycks också ha inverkan på respondenterna 

när de motiverar sina val.  

 

4.6 Vidare Forskning  

På grund av ämnets komplexitet skulle det vara intressant i framtida forskning att undersöka, i 

en större omfattning, ifall undervisningen faktiskt skiljer sig åt mellan specialidrottslärare 
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med eller utan lärarutbildning. Om möjligt och med tillräckliga resurser hade det hade varit 

intressant att observera undervisningen i ämnet för att utreda hur undervisningen bedrivs och 

ifall specialidrottsna verkligen berör samtliga kunskapsmål. Vidare hade det varit intressant 

att undersöka hur det kommer sig att den praktiska färdighetsträningen så starkt dominerar 

undervisningens innehåll, trots att ämnets centrala innehåll endast berör en av sju punkter om 

att praktiskt utöva vald idrott. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar:  
Studiens syfte är att undersöka hur specialidrottslärares bakgrund och erfarenheter inverkar på 

deras undervisning i ämnet specialidrott.  

 

Frågeställningar: 

− Vilken idrottslig samt akademisk bakgrund och erfarenhet har lärarna i ämnet 

specialidrott och hur ser lärarna på sitt eget kunnande i förhållande till sin profession 

som specialidrottslärare? 

− Hur motiverar studiens specialidrottslärare sina val av undervisningsinnehåll?  

− Hur arbetar specialidrottslärare med kursplanerna och det centrala innehållet? 

 
Vilka sökord har du använt? 
NIU, RIG, Specialidrott, Idrott och hälsa, Ämnesplan, Habitus, Fält, Kapital, Bourdieu, Teori, 
Intervju, Riksidrottsförbundet, Skolverket, Physical education, Curriculum, School sports, 
Erfarenhet, Bakgrund, Kursplan, Special physical education, Läroplan    
 
 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Ebsco, Google Scholar, Discovery  
 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog: Specialidrott, Ämnesplan, Pierre Bourdieu, Forskningsintervju, 
Etiskt ställningstagande  

Ebsco: Habitus, Idrott och Hälsa, Fält. Kapital 

Google Scholar: NIU, RIG, Riksidrottsförbundet, Skolverket, Läroplan, LGY11, Kursplaner, 
Sociokulturella teorin, Bourdieu  
 
 
Kommentarer 
Vi har även varit i kontakt med Magnus Ferry där vi erhållit tips och förslag på relevant 
litteratur.  



Bilaga 2  

Intervjuguide 

 

Inledande frågor – Bakgrund 
Namn? 

Ålder? 

Vad har du för tidigare bakgrund inom idrott?  

- Eget idrottande, vilken idrott i sådana fall? 
- Hur länge? 
- På vilken nivå? 
- Vilka erfarenheter av lärare/tränare/instruktörer har du under din egna spelarkarriär? 

 

Vad för slags utbildning har du? 

- Inom idrotten? 
- Utanför idrotten? 

 

Vilka ledar/tränaruppdrag har du haft? 

- Vilka? 
- Hur länge? 
- På vilken nivå? 
- Hur länge har du arbetat med NIU? 

 

Kursplan/Kunskapsmål 
I vilken omfattning använder du dig av kursplanen i din undervisning? 

- Vilket centralt innehåll använder du dig av? I vilken omfattning? 
- Är det något ur innehållet som du värderar mer än något annat? I sådana fall, hur 

tänker du? 

 

Vad värderar du för kunskap är av värde att eleverna ges möjlighet att ta del av utifrån 

kursplanen?   

 

Hur tänker du när du planerar undervisningen? 

- Hur gör du dina val av undervisningen? Finns det en speciell metod/övningar? 
- Kan du berätta hur du tänker när du ska lägga upp en/ett lektion/träningspass? 
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- Utifrån vilka grunder (om de inte följer kursplanen) bestäms innehållet i din 
undervisning? 
 

Relevant kompetens för yrket 
Hur ser du på ditt eget kunnande i förhållande till ditt uppdrag du har? 

- Ser du dig som tränare eller lärare? 
- Vilken kompetens värderar du som mest värdefull i förhållande till ditt uppdrag som 

lärare? 
- Vilka styrkor anser du ha som lärare i specialidrott? 
- Vad skulle du skatta vara av mest värde för din profession som specialidrottslärare? 

 

Specialidrotten som fält 
Bedrivs det ett samarbete med någon förening? 

- Hur, i sådana fall, fungerar samarbetet? 
- Finns det en kontakt med andra lärare/tränare? 

Finns det krav från föreningen hur ni bedriver er undervisning? 

- Hur kan detta se ut? 
- Går detta i sådana fall emot kunskapsämnet specialidrott? 
- Hur förhåller du dig till det? 

 

 

 

 

 

 

 

 





Bilaga 3 

Läroplan Specialidrott  

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 



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 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.  

 

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. 

Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng Kurskod: SPETRÄ01  

Kursen tränings- och tävlingslära 1 omfattar punkterna 2 och 4–6 under rubriken Ämnets 
syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 4. I kursen behandlas grundläggande 
kunskaper i ämnet.  

 

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

Kroppens grundläggande anatomi och fysiologi samt grundläggande träningslära. � 

Grundläggande närings- och kostkunskap för tränings- och tävlingsverksamhet. � 

Idrottspsykologiska faktorer som påverkar prestationen i tränings- och tävlingssituationer. � 

Livsstil, stödjande nätverk och omgivande miljöers betydelse för prestation samt analyser �av 
kritiska områden för skador relaterade till elitidrott och hur alternativ tränings- och 
�tävlingsplanering kan utvecklas. � 

Analys av personliga kvaliteter för optimal tränings- och tävlingsaktivitet. � 

Träningsmetoder för uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination. � 

Planering, genomförande och utvärdering av anpassade träningsprogram 
för �tävlingsverksamhet. � 

Människors olika förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet. � 

Idrottsmiljöers betydelse för tränings- och tävlingsprestation. � 

Metoder för behandling av idrottsskador. � 



Etiskanormerochreglerförtränings-ochtävlingsaktiviteterochföridrottsligaktivitetiövrigt. � 

Tränings- och tävlingsaktiviteter på lika villkor samt kulturella värderingar i tränings- 
och �tävlingssammanhang. � 

Diskriminering i tränings- och tävlingssammanhang samt hur den kan motverkas. � 

Kunskapskrav Betyget E � 
Eleven beskriver översiktligt kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den 

påverkas av kost och träning. Dessutom redogör eleven översiktligt för några olika 

träningsmetoder och deras teoretiska grund. I redogörelsen diskuterar eleven översiktligt hur 

träning kan användas för att utveckla rörelsekvaliteter och idrottslig förmåga samt 

idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse. I beskrivningar och redogörelser använder 

eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar 

enkla slutsatser.  Eleven planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål, sin träning. Utifrån 

planeringen genomför eleven träningsprogrammen i samråd med handledare. I träningen tar 

eleven ansvar för att förebygga skador och ohälsa. Eleven utvärderar träningsprogrammen 

med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt 

möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom resonerar eleven 

översiktligt om betydelsen av olika typer av träning liksom om träningsmiljöernas, kostens 

och livsstilens betydelse för optimala tränings- och tävlingsresultat.   

Eleven diskuterar översiktligt olika attityder till och värderingar av träning och kroppsideal. 
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 beskriver utförligt kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den 

påverkas av kost och träning. Dessutom redogör eleven utförligt för några olika 

träningsmetoder och deras teoretiska grund. I redogörelsen diskuterar eleven utförligt hur 

träning kan användas för att utveckla rörelsekvaliteter och idrottslig förmåga samt 

idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse. I beskrivningar och redogörelser använder 

eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar 

välgrundade slutsatser.  



Eleven väljer metoder och planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål samt aktuella 

förutsättningar, sin träning. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter 

samråd med handledare. I träningen tar eleven ansvar samt anpassar tränings- och 

tävlingsplaneringen för att förebygga skador och ohälsa. Eleven utvärderar 

träningsprogrammen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen 

diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. 

Dessutom resonerar eleven utförligt om betydelsen av olika typer av träning liksom om 

träningsmiljöernas, kostens och livsstilens betydelse för optimala tränings- och 

tävlingsresultat.  

Eleven diskuterar utförligt olika attityder till och värderingar av träning och kroppsideal. 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 beskriver utförligt och nyanserat kroppens byggnad och funktion och ger exempel på 

hur den påverkas av kost och träning. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för 

några olika träningsmetoder och deras teoretiska grund. I redogörelsen diskuterar eleven 

utförligt och nyanserat hur träning kan användas för att utveckla rörelsekvaliteter och 

idrottslig förmåga samt idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse. I beskrivningar och 

redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar 

komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.  

Eleven väljer metoder och planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål samt aktuella 

förutsättningar, sin träning. Dessutom motiverar eleven sina val. I planeringen 

identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå vid 

genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter samråd 

med handledare samt anpassar genomförandet till den aktuella situationen. I träningen tar 

eleven ansvar samt anpassar tränings- och tävlingsplaneringen för att förebygga skador 

och ohälsa. Eleven utvärderar träningsprogrammen med nyanserade omdömen utifrån 

uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa 

lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom resonerar eleven utförligt och 

nyanserat om betydelsen av olika typer av träning liksom om träningsmiljöernas, kostens och 

livsstilens betydelse för optimala tränings- och tävlingsresultat.  



Eleven diskuterar utförligt och nyanserat olika attityder till och värderingar av träning och 

kroppsideal.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna 

förmågan och situationens krav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4  

 
 

Information om deltagande i en intervjustudie, hösttermin 2016 
Våra namn är Stefan Larsson och Anel Skurlic och är studenter på Gymnastik- och 

Idrottshögskolan där vi läser ämneslärarprogrammet i Idrott och hälsa. Under denna termin 

skriver vi en uppsats på avancerad nivå som motsvarar 15 hp.  

 

Syfte: Undersökningen syftar till att bidra med ökad kunskap om Specialidrott med särskilt 

fokus på undervisning i ämnet. Hur arbetar lärare i specialidrott med de kunskapsmål och det 

centrala innehåll som anges i kursplanen? 

Deltagande: Att delta i denna studie är frivilligt och innebär att man tillåter att vi samlar in 

material med hjälp av intervju. Du kan själv välja att avbryta studien även efter att du har sagt 

ja om du inte vill delta. Du kommer få den utskrivna intervjun skickat till dig om du så 

önskar.  

Sekretess: Studien vi har valt att utföra följer de etiska krav som gäller för god forskningssed. 

Allt insamlat material kommer att förvaras på ett säkert sätt samt behandlas med största 

varsamhet. Du som medverkar samt din arbetsplats kommer att vara anonyma i efterföljande 

publikationer. Det kommer inte gå att koppla tillbaka till dig på något sätt eftersom det sker 

en avidentifiering innan analysen inleds. Detta innebär att ditt och arbetsplatsens namn ersätts 

med en kod. Materialet får endast användas vid denna uppsats.  

Om du önskar mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta oss på 

stefan.larsson1919@gmail.com eller anelskurlic@gmail.com. 


