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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka tränares syn på lärande och bedömning i ämnet 

specialidrott och kurserna idrottsspecialisering 1, 2 & 3. Följande är de preciserade 

frågeställningarna: 

1. Hur beskriver tränarna sin syn på lärande i den praktiska delen av ämnet specialidrott med 

inriktning fotboll? 

2. Hur arbetar tränarna med bedömning i den praktiska delen av ämnet specialidrott med 

inriktning fotboll? 

3. Hur tolkar tränarna ämnesplanen i den praktiska delen av ämnet specialidrott med 

inriktning på fotboll? 

Metod 

Vi genomförde en kvalitativ studie där vi intervjuade sex tränare från NIU-gymnasier i 

Stockholm. Intervjuerna som genomfördes var halvstrukturerade och utgick från 

enintervjuguide. Kravet för att delta i undersökningen var att alla tränare var verksamma på 

ett NIU-gymnasium under 2016/2017. Det teoretiska ramverket för uppsatsen utgår från John 

Deweys teorier om lärande och Göran Lindes läroplansteori.  

Resultat 

Resultatet visar på att tolkningen av ämnesplanen är olika mellan tränarna. Tränarna bedömer 

sina elever olika och de använder olika bedömningsprocesser. De flesta tränarna ansåg att 

lärandet handlar om att eleverna ska införskaffa sig färdigheter och utveckla dem. Tränarna är 

eniga om att eleverna ska nå nationell elitnivå efter att de har slutfört sin gymnasieutbildning.  

Slutsats 

De autentiska situationerna som tränarna sätter in sina elever i varierar mellan de olika 

tränarna, vilket beror på hur tränarna väljer att tolka och realisera ämnesplanen (Dewey 

1999). ). Linde (2012) beskriver ämnet specialidrott som ett ämne med svag avgränsning 

vilket leder till att ämnesplanen blir svårtolkad. Tränarna i studien får bilda sig sin egen 

tolkning av ämnesplanen, vilket leder till att tränarna i studien bedömer sina elever olika och 

lär ut olika saker från ämnesplanen. Med hänsyn till resultatet finns det ett behov av en 

gemensam syn på vad som ska bedömas samt hur det ska appliceras praktiskt i 

undervisningen  

 

 

 

 



 

Aim of the study 

The aim of this study is to investigate and to broaden the knowledge of assessment in physical 

education studies and the courses in sports specialization 1, 2 & 3, centered on the coaches’ 

descriptions of the practical part of the subject. This study aims to answer the following 

question formulations: 

1. How do the coaches describe learning in the practical part of physical education studies, 

emphasizing on football? 

2. How do the coaches work with assessment in the practical part of physical education 

studies, emphasizing on football? 

3. How do the coaches interpret the curriculum in the practical part of the subject of physical 

education focused on football?  

Method 

We carried out a qualitative study where six coaches participated from national sports high-

schools in Stockholm. The study is based on semi-structured interviews, which based from an 

interview guide. The requirement to participate in the study was that all coaches were active 

at an national sports high school in 2016/2017. The premise of the paper is John Deweys 

theories of learning and Göran Lindes curriculum theory. 

Result 

The result shows that the interpretation of the curriculum differs among the coaches. 

Furthermore, the result shows that the coaches assess the students differently. Most of the 

coaches in the interview considered that learning was to be about acquiring skills and to 

develop these skills. According to the result, the coaches agrees to that the aim of the students 

is to reach national elite level in football when the graduate from high-school 

Conclusion 

The authentic situations that the coaches put their students in, vary among the coaches, which 

depends on how the coaches choose to interpret and realize the curriculum. The subject 

physical educationand the specialisation courses in sports have weak boundaries which leads 

to the difficult and open interpretation of the curriculum. The coaches may form their own 

interpretation of the curriculum, which means that the trainers in the study assess their 

students differently and teach different according to what is stipulated in the curriculum. In 

view of the outcome, there is a need for a common view of what to assess and how it should 

be applied practically in teaching. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Under vår tid som elever på Idrottsgymnasiet inriktning fotboll väcktes en väldigt viktig 

fråga. Vad är det som bedöms i ämnet specialidrott under de praktiska momenten i fotboll? 

Som studenter på lärarprogrammet har vi alltid uppfattat ämnesplanen i specialidrott 

svårtolkad, likaså lärandet och bedömningen av uppnådda kunskaper i ämnet. Dessa frågor 

och tankar låg till grund för denna uppsats.  

 

Sedan 1970-talet har svenska elever kunnat kombinera sin idrott med gymnasiala studier. 

Detta samarbete mellan idrottsrörelsen och den akademiska gymnasieutbildningen har under 

en längre tid varit en viktig framgångsfaktor för svensk idrotts utveckling (Lund 2010). Denna 

framgång uppmärksammades av regeringen som under början av 1980-talet permanent 

införde specialidrott som ett enskilt ämne för elever på idrottsgymnasier (Riksidrottsförbundet 

2009). När staten överlämnade ansvaret för gymnasieskolorna till kommunerna 1991/92 

upphörde vissa av de regleringar som fanns kring idrottsgymnasierna. Detta medförde att en 

översyn av de riksrekryterande idrottsgymnasierna sattes igång 1993. Utifrån denna översyn 

föreslog och fastställde regeringen ”Enligt regeringens uppfattning bör det normala vara att 

kommunerna även inom idrottsområdet anordnar idrottsutbildning inom gymnasieskolan i 

egen regi eller genom samverkansavtal med andra kommuner[...]” (Regeringens proposition 

1994/95:100). Således har kommunerna ett stort ansvar gällande specialidrotten och dess 

utbildning på gymnasial nivå. Ferry (2014) menar att denna utveckling inneburit att 

skolsystemet har decentraliserats och också marknadsanpassas. Nationella idrottsprogram 

(NIU) har vuxit fram som en populär profilutbildning (Ferry 2014). 

1.2 Bakgrund 

1.2.1    Fotboll 

Fotboll är sett till manliga utövare den största sporten inom svensk idrottsverksamhet. 

Gällande kvinnliga utövare är fotbollen den idrotten med näst mest utövande kvinnor, strax 

efter friidrottsverksamheten. (Riksidrottsförbundet, 2016). Fotbollen är även den idrott som 

har flest medlemmar inom svensk idrottsverksamhet. (Riksidrottsförbundet 2016).  

  



2 

 

Idrott, och framför allt fotboll, är och kommer att vara en viktig och inordnad del av det 

svenska samhället, inte minst dess roll gällande socialt och etiskt ansvarstagande (Svenska 

Fotbollsförbundet 2016). Enligt Svenska Fotbollsförbundet främjar fotbollen och dess 

föreningar bland annat den demokratiska andan, integration och jämställdhet. Vidare anser 

Svenska fotbollsförbundet att ”Fotbollen har en möjlighet att påverka och stödja en hållbar 

utveckling i samhället, inte minst genom att vara med och påverka fotbollsintresset som en 

konsekvens av en hälsosam och aktiv livsstil” (Svenska Fotbollsförbundet 2016). 

1.2.2  Specialidrott 

Det finns olika varianter av idrottsutbildningar på gymnasiet. Den ena är NIU (nationell 

godkända idrottsutbildning), som är lokalt/regionalt rekryterande utbildningar. Den andra är 

RIG (Riksidrottsgymnasier), vars rekryterande sker rikstäckande, med andra ord att elever 

från hela Sverige kan söka sig till Riksidrottsgymnasier. (Skolverket 2014) Övriga skillnader 

mellan RIG och NIU är att om eleven söker NIU-utbildning på annan ort än där eleven bor, 

blir denne elev oftast antagen i andra hand på grund av att NIU är lokalt rekryterande. 

Däremot får alla söka RIG oavsett i landet elev bor. RIGs verksamhet vänder sig till elever 

som har ambitioner att nå internationellelit medan NIU vänder sig till elever som har 

ambitioner till att bli elitidrottare på nationell nivå. (Svenskidrott 2015) 

 
Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riksidrottsgymnasier och nationellt 

godkända idrottsutbildningar ge ämnet specialidrott. Specialidrott får ingå med 200 poäng i 

programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får efter beslut av rektor dessutom 

läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går de här utbildningarna kan alltså läsa 700 

poäng specialidrott. (Skolverket 2014) 

 

Ovanstående citat är hämtat från skolverkets beskrivning av ämnet Specialidrott. Det står 

tydligt att endast RIG och NIU-gymnasier får bedriva en undervisning i ämnet.  

Ämnets syfte är att eleverna ska utveckla sin idrottsliga förmåga samt att de ska utveckla ett 

etiskt förhållningssätt till sitt idrottsutövande. Undervisningen ska bedrivas praktiskt och 

teoretiskt och ge eleverna ny kunskap om hur de genomför, planerar och utvärderar sin 

träning med olika metoder. Ämnet specialidrott ger även eleven kunskap om kroppens 

uppbyggnad, kost, mentalitet samt andra faktorer som påverkar elevernas prestationsförmåga. 

(Skolverket 2014) 
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Lunds (2010) granskning av idrottsutbildningarna, på initiativ av Riksidrottsförbundet, visar 

att det finns gymnasiala idrottsutbildningar i 52 idrotter. Granskningen visar vidare att 

majoriteten av lärarna har idrottstränarutbildning inom den specifika specialidrotten samt att 

sex av tio elever är pojkar (Lund 2010). I Sverige finns det totalt 1100 elevplatser fördelat på 

68 skolor runt om i landet som har NIU-certifikat i fotboll. I Stockholm finns det totalt tio 

gymnasieskolor som har NIU-certifikat och erbjuder sina elever specialidrott med inriktning 

fotboll på schemat. Av de 1100 elevplatser som finns i Sverige har Stockholm 150 stycken av 

dessa platser. (Svenska Fotbollsförbundet 2016).  

 

Enligt Ferry & Olofsson (2009) används benämningen lärare allt mer sällan inom 

specialidrotten. Lärarna kallas ofta för tränare, instruktörer eller coacher, när det gällande 

specialidrottens praktiska del av ämnet. Det gäller både för det formella och informella 

språkbruket i skolan. Anledningen till detta är att många av lärarna i specialidrott har en 

annan arbetsgivare än skolan, vilket då alltid är en idrottsorganisation där de är anställda 

under befattningen, tränare. (Ferry & Olofsson 2009) Enligt Ferry (2014), där han hänvisar till 

Olofssons (2007) studie, har idrottsrörelsens ledare och föreningar involverats alltmer i den 

svenska skolan genom att leverera utbildningsmaterial och/eller vara verksamma under som 

instruktörer/lärare. 2007 hade cirka 80 procent av gymnasieskolorna som erbjöd ämnet 

specialidrott till sina elever ett samarbete med idrottsrörelsen och procentsatsen har ökat de 

senaste åren efter gymnasiereformen 2011. Ökningen förklarar Ferry (2014) genom att de 

olika specialförbunden har ställt krav på skolorna att de ska ha tränare med högre utbildning 

och undervisningsinnehållet ska vara annorlunda om skolan vill få ett NIU-tillstånd (Ferry 

2014).  

 

Ferry & Olofssons (2009) studie visar att drygt hälften av tränarna i ämnet specialidrott 

saknar lärarutbildning. Dock är det viktigt att påvisa att när denna rapport skrevs existerade 

inte någon specialidrottslärarutbildning i Sverige (Ferry & Olofsson 2009). Vidare påpekar 

Ferry & Olofsson (2009) att intresset för vidareutbildning och fortbildning är stor bland de 

undersökta lärarna. (Ferry & Olofsson 2009)  

1.2.3 Kunskapskrav Idrottsspecialisering 1, 2 & 3 i ämnet specialidrott 

Ämnet specialidrott är uppbyggt av både teoretiska och praktiska kurser. De teoretiska och 

praktiska kurserna i ämnet specialidrott innefattar Idrottsledarskap, Träningslära 1, 2 & 3 samt 

Idrottsspecialisering 1,2 & 3. Sammanlagt omfattar alla kurserna i ämnet specialidrott 700 
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poäng tillsammans, respektive kurs omfattar 100 poäng. Specialidrott i skolan ska ge eleven 

möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor, bland annat att utöva sin valda idrott på 

elitnivå och utveckla sin prestationsförmåga. 

 

Vi har valt att fördjupa oss i idrottsspecialisering 1,2 & 3, och kommer således enbart att 

presentera kunskapskraven för dessa. Nedan presenteras de förmågor som 

idrottsspecialisering 1, 2 & 3 syftar till att utveckla och samtliga kunskapskrav för betyg E i 

idrottsspecialisering 1, 2 & 3 i form av citat från skolverket (2011). 

 

Förmågor att utveckla i idrottsspecialisering 1, 2 & 3.  

Idrottsspecialisering 1, 2 & 3 syftar till att utveckla följande förmågor. Förmågorna nedan är 

presenterade i form av citat från kursplanen i specialidrott skolverket (2011). 

• ”Förmåga att utöva vald idrott på elitnivå.” 

• ”Kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i tränings- och tävlingssammanhang 
utifrån idrottspsykologiska, idrottsfysiologiska och näringsfysiologiska teorier.” 

• ”Kunskaper om samt förmåga att använda och utvärdera träningsmetoder för att 
utveckla prestationsförmågan.” 

• ”Kunskaper om idrotts- och träningsmiljöers betydelse för prestationsutveckling samt 
om hur skador och ohälsa förebyggs och behandlas.” 

• ”Kunskaper om olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga 
att anpassa träning till etiska normer och regler för träning och idrottsliga aktiviteter.” 

• ”Kunskaper om människors sätt att samverka och kommunicera i tränings- och 
tävlingssammanhang samt förmåga att leda, kommunicera, samarbeta och samverka.” 

 

Idrottsspecialisering 1 

 

För att eleven ska erhålla betyget E i idrottsspecialisering 1 krävs det att eleven uppnår 

följande kunskapskrav: 

 
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. (Skolverket 

2011) 
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. (Skolverket 2011) 
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 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. (Skolverket 2011) 

 

”Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet i tränings- och 

tävlingssituationer.”(Skolverket 2011) 

 

”När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna 

förmågan och situationens krav.” (Skolverket 2011) 

 

Idrottsspecialisering 2 

För att eleven ska erhålla betyget E i idrottsspecialisering 2 krävs det att eleven uppnår 

följande kunskapskrav: 

 
Eleven genomför, i samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med precision och 

kontroll. I tävlingssituationer väljer eleven med viss säkerhet insatsnivå efter kända förutsättningar 

samt agerar med viss säkerhet i mötet med nya miljöer. Dessutom tar eleven i tävlandet ansvar för att 

förebygga skador och ohälsa. (Skolverket 2011) 

 
Eleven väljer, utifrån tränings- och tävlingssituationer, med viss säkerhet metoder som utvecklar 

idrottsutövandet. Eleven beskriver översiktligt metodernas kvaliteter. I beskrivningarna använder 

eleven med viss säkerhet centrala begrepp. Utifrån valda metoder planerar och genomför eleven i 

samråd med handledare sin träning. I träningen väljer och prövar eleven andra metoder som kan vara 

av betydelse för att förbättra resultatet och för att förebygga skador. Eleven utvärderar metoderna 

med enkla omdömen utifrån resultat och teorier. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur olika 

värderingar i tränings- och tävlingssammanhang har betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga 

resultat. (Skolverket 2011) 

 

”Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet i tränings- och 

tävlingssituationer.” (Skolverket 2011) 

 

”När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna 

förmågan och situationens krav.” (Skolverket 2011) 
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Idrottsspecialisering 3 

För att eleven ska erhålla betyget E i idrottsspecialisering 3 krävs det att eleven uppnår 

följande kunskapskrav: 

 
Eleven genomför, i samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt skickligt med precision 

och kontroll. I tävlingssituationer väljer eleven med säkerhet insatsnivå efter kända förutsättningar samt 

visar improvisationsförmåga genom att med viss säkerhet anpassa insatsnivå i oförutsedda situationer. 

I tävlingssituationer agerar eleven också med viss säkerhet i mötet med nya miljöer. Dessutom tar 

eleven i tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa. (Skolverket 2011) 

 
Eleven använder tidigare tränings- och tävlingserfarenheter för att i samråd med handledare långsiktigt 

planera tränings- och tävlingsaktiviteter. Eleven väljer med viss säkerhet metoder som utvecklar 

idrottsutövandet samt motiverar översiktligt sina val med hänvisning till tidigare erfarenheter och 

relevanta teorier. Utifrån valda metoder planerar och genomför eleven i samråd med handledare sin 

träning. I träningen väljer och prövar eleven andra metoder som kan vara av betydelse för att förbättra 

resultatet och för att förebygga skador. Eleven utvärderar metoderna med enkla omdömen utifrån 

resultat och teorier. I utvärderingen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, hänvisar till 

teorier, förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. Dessutom diskuterar 

eleven översiktligt centrala faktorer i livsstilen som är betydelsefulla för att prestera optimalt i 

tränings- och tävlingsverksamhet. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet i tränings- 

och tävlingssituationer. (Skolverket 2011) 

 

”När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna 

förmågan och situationens krav.” (Skolverket 2011) 

1.2.4  Svenska Fotbollsförbundets (SvFF) certifieringskrav  

För att kunna bedriva NIU utbildningar på gymnasiet i fotboll krävs det att gymnasieskolorna 

uppfyller SvFFs certifieringskrav. Certifieringskraven ska vara uppfyllda innan skolans 

ansökan går vidare till skolverket och skolinspektionens granskning. Därefter tar skolverket 

ett slutgiltigt beslut om skolan erhåller NIU-tillstånd. (Svenska Fotbollsförbundet 2015) 

Nedan presenteras certifieringskraven: 

 

1. ”Samtliga tre undervisningstillfällen ska schemaläggas under förmiddagen 08.30-12.00 

enligt SvFF:s certifieringskrav. NIU gymnasier ska ha tillgång till konstgräsplan (105x65) 

samt träningslokal för fys- och rehabiliteringsträning.” (Svenska Fotbollsförbundet 2015) 
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2. ”Vid fullt utbyggd verksamhet (45 elever el mer) ska huvudman avsätta en lärarresurs 

motsvarande heltid som ansvarig för specialidrottsämnet.” (Svenska Fotbollsförbundet 2015) 

 

3. ”Sökbilden avgör könsfördelningen vid antagningen av elever. 70/30 herr/dam är fotbollens 

faktiska siffror och ska eftersträvas.” (Svenska Fotbollsförbundet 2015) 

 

4. ”Ansvarig tränare för idrottsspecialisering ska planera, genomföra och utvärdera 

verksamheten samt inneha A-diplom enligt SvFF.s tränarutb. Målvaktstränare ska inneha 

lägst Mv diplom Bas och medverka vid minst två träningspass/vecka. Undervisande lärare i 

kurserna träningslära 1&2 ska ska inneha ett A-diplom enligt SvFF.s tränarutb. samt önskvärd 

akademisk lärar och/eller tränarutbildning.” (Svenska Fotbollsförbundet 2015) 

1.2.5    Bedömning 

Nedanför kommer vi att beskriva utifrån tidigare forskning och relevant litteratur vad 

definitionen av bedömning är och vad som är unikt med bedömningen i ämnet specialidrott.  

1.2.5.1 Vad är bedömning? 

På en teoretisk nivå är bedömning en tolkning av den prestation som eleven åstadkommit på 

något moment i undervisningen. Däremot är det begreppet “något” som förändras beroende 

av vilken typ av bedömning som läraren använder sig av. Att bedöma som lärare innebär hur 

läraren använder sin professionalism för att avgöra hur bra elevens prestation är och att 

läraren använder sig av kunskapskraven i läroplanen (Jönsson 2013). Stiggens et.al (2004) 

anser att det finns två olika typer av bedömning; bedömning av lärande (summativ 

bedömning) respektive bedömning för lärande (formativ bedömning). Bedömning av lärande 

innebär att bedömningen sker efter att lärandet har skett för att avgöra om ett lärande har 

inträffat. Bedömning för lärande sker samtidigt och under perioden där lärande sker. Med 

detta menar författarna att detta görs för att identifiera elevernas behov och att planera nästa 

steg för att uppnå ett lärande (Stiggens, Arter, Chappuis & Chappuis 2004) Det finns således 

många olika sätt att bedöma elever på. Ett sätt är genom formativ bedömning. Med formativ 

bedömning syftar Stiggens et. al på “bedömning för lärande”, till exempel att ge feedback 

under en pågående lärandeprocess (Stiggens, Arter, Chappuis & Chappuis 2004). När en 

lärare använder sig av formativ bedömning måste hen anpassa ett kvalitetsbegrepp som 

läraren utgår ifrån för att sedan göra en rättvis bedömning av elevens arbete eller prestation. 
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För att eleven ska utvecklas och kunna reflektera över sin prestation är det enligt författaren 

Sadler (1989) viktigt att eleven besitter samma kvalitetsbegrepp som läraren har. Genom detta 

sätt kan eleven själv avgöra om det den presterar och utför håller en godkänd nivå. Med andra 

ord, eleven måste kunna bedöma kvalitén på vad de producerar och kunna reglera vad de gör 

och varför de gör det (Sadler 1989). Sadler (1989) förklarar att om denna process ska fungera 

måste läraren redogöra för tre punkter och följa dessa när hen bedömer sina elever. Läraren 

ska först sätta upp ett koncept av målet, standarden eller referensnivån som eftersträvas i 

elevgruppen. Det andra steget som Sadler (1989) förklarar är att läraren jämför det som 

eleverna presterar med det utsatta konceptet. Det sista steget innebär att läraren tillämpar 

åtgärder för att minska luckan mellan det eleverna presterar och det utsatta konceptet (Sadler 

1989). 

 

Kamratrespons (peer feedback) är en annan form av formativ bedömning som Amhag (2012) 

skriver om i Tankesmedjans rapport 7 (Amhag 2012). I denna rapport sammanställer Amhag 

sin forskning kring meningsutbyten och feedbackprocesser som har publicerats mellan åren 

2007-2012 (Amhag & Jakobsson, 2009; Amhag, 2010, 2011, 2012 & 2013). Att använda sig 

av feedback menar Amhag (2013), kan öka förståelsen och kunskapen av en kursuppgift 

(Amhag 2013). Formativ bedömning har även sina brister, enligt Jönsson (2013) kan eleven 

ifråga bli beroende av lärarens återkoppling och stöd. Om eleven skapar sig ett beroende till 

sin lärares återkoppling hämmar detta elevens lärande. (Jönsson 2009) 

 

Den andra vedertagna bedömningsformen är summativ bedömning, vilken är en 

bedömningsform som har en lång tradition inom det svenska utbildningsväsendet. Denna 

form av bedömning handlar om att summera personens kunskaper vid ett visst givet tillfälle, 

exempelvis när betygsättning ska ske. Detta kan ske via nationella prov (Småberg & Eklöf 

2013). Vidare innebär summativ bedömning att läraren summerar elevens kunskapsnivå i 

förhållande till något, exempelvis betygsskalan eller en norm. Summativ bedömning ger en 

utvärdering av uppnådda kunskaper i efterhand. Fokus riktas mot resultatet och inte mot 

lärandet (Lundahl 2011). Som tidigare nämnts syftar Stiggens et. al (2004) på “bedömning av 

lärande” när de syftar på summativ bedömning. Att dokumentera individers eller en grupps 

resultat för att sätta ett betyg. (Stiggens, Arter, Chappuis & Chappuis 2004) 
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1.2.5.2 Bedömning i ämnet specialidrott 

“Att bedöma prestationer görs både inom idrotten och i skolan”. (Skolverket 2015) Denna 

formulering  inleder bedömningsstödet i specialidrott).  Bedömning är något som är 

kontinuerligt påtagligt i vårt dagliga liv från dagis till vuxen ålder (Småberg & Eklöf 2013).  

För att en lärare ska kunna utföra denna uppgift behövs en god förståelse av ämnesplanen i 

specialidrott. En lärare behöver även ha god förståelse av vad den ska bedöma, hur 

bedömningen ska gå till samt när en bedömning sker under ett läsår. (Skolverket 2015) I en 

rapport utgiven av Ferry & Olofsson (2009) om specialidrott framkommer det att elevernas 

prestationer följt av elevernas inställning har störst betydelse för tränarna vid betygsättning i 

ämnet. Det skiljer sig även mellan de olika typerna av skolor, RIG och NIU. RIG-lärarna 

lägger större vikt vid den praktiska färdigheten och NIU-lärarna lägger större vikt på de 

teoretiska kurserna i ämnet specialidrott vid bedömning av eleverna. Skillnaden mellan lärare 

och tränare vid skolorna är också påtaglig. Tränarna betonar tävlingsresultaten och 

inställningen jämfört med lärarna som betonar ledarskap och den teoretiska kunskapen (Ferry 

& Olofsson 2009). I vår undersökning är det just tränarnas uppfattning om bedömning som 

ligger i fokus. Rapporten visar att hälften av lärarna saknar utbildning i betygsättning och 

bedömning. Detta är extra påtagligt hos de som arbetar på RIG där enbart 26 procent av 

tränarna har utbildning inom betyg och bedömning (Ferry & Olofsson 2009). 

1.2.6    Lärande 

Teorier om lärande är många och har genom åren varit ett väl utforskat område. Lärande och 

dess teori började med Platons och Aristoteles tankar kring kunskap och lärande (Linde 

2012). Människan har genom årtusenden anammat kunskaper och lärt sig att utvecklas som 

människor. Att lära är något som vi medvetet och omedvetet går igenom dagligen. I dagens 

samhälle är människan mer eller mindre tvungen att lära sig (Lundgren, Säljö & Liberg 2014). 

Skola- och utbildning är påtagliga institutioner i dagens samhälle där de flesta i länder världen 

har obligatorisk skolplikt (Illeris 2015). Att definiera lärande är inte lätt. För att förtydliga 

begreppet lärande har vi valt att utgå från hur Linde (2012) definierar Platons tankar kring 

lärande. Linde (2012) definierar Platons tankar som att verkligheten inte består i det vi kan se 

och känna utan en upphöjd idévärld (Linde 2012). Kunskap är således kunskapen om just 

denna idévärld, samt genom lärande och kunskap kan vi skapa en bättre förståelse om denna 

idévärld (Linde 2012). I dagens samhälle är dessa tankar kring lärande och kunskap inte lika 

vida accepterade som det var 300 år före Kristus. Det finns ett flertal olika sätt att se på 
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lärande, beroende på vetenskaplig inriktning och tidigare erfarenheter kan definitionen om 

vad lärande är samt hur det sker variera. En antropolog skulle troligtvis beskriva lärande som 

kulturellt betingat medan en kognitionsforskare skulle beskriva det som ett resultat av en 

tankeprocess (Jensen 2016). 

 

En vedertagen beskrivning för att definiera lärande i helhet är Gage & Berliners 

begreppsförklaring: ”Learning is the process whereby an organism changes its behaviour as a 

result of experience”(Gage & Berliner 1992). Lundgren, Säljö & Liberg (2014) anser även att 

denna definition väcker kritiska frågor. Hur stor förändring i sitt beteende ska det ske för att 

det ska klassificeras som ett lärande? Som tidigare nämnts är det svårt att definiera begreppet 

lärande i sin helhet. Det finns således inte någon gemensam definition. Beroende på vilken 

teoretisk perspektiv man använder samt i vilket sammanhang och med vem, kan definitionen 

av lärande variera (Lundgren, Säljö & Liberg 2014).  

1.3  Teoretiskt ramverk 

Det är Deweys (1999) tankar och teori om lärande som denna studie kommer att diskutera och 

ha som teoretisk utgångspunkt. Vi kommer även att behandla Lindes (2012) läroplansteori. 

Under följande del kommer båda teorierna att förklaras och sättas i perspektiv till vår studie. 

Inledningsvis kommer vi att behandla Deweys (1999) lärandeteori för att sedan behandla 

Lindes (2012) läroplansteori och dess tre arenor.  

 

Båda teorierna ligger till grund för utformningen av intervjuguiden och påverkar 

intervjuguidens struktur. Båda teorierna kommer att användas för att analysera studiens 

empiri, dvs. utsagorna från intervjuer med tränarna. Intervjuernas frågor är bland annat 

underbyggda av Deweys (1999) följande utvecklingssteg för lärande. Hur sätter tränarna in 

eleverna i erfarenhetssituationer, i situationer där eleven känner lust av att lära. Nästa steg ska 

eleven utsättas för ”autentiska problem”. Syftet med det är att väcka elevens tankeprocess och 

förmåga att tänka kritiskt. Det tredje steget handlar om att ge eleverna rätt verktyg för att 

individuellt lösa problemet. Vidare ska eleven få utrymme för att själv bepröva sina idéer och 

tankar för att på et självständigt sätt lösa de problem som eleven utsätts för Dewey (1999).  

Resultatetdelens underrubriker är uppdelade och karaktäriserad utifrån Lindes (2012) arenor. 

Dessa arenor består av formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. 

Utifrån dessa arenor är resultaten presenterade. De båda valda teorierna och dess 
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analysbegrepp kommer tillsammans med tidigare forskning att sättas i relation till uppsatsens 

resultat.  

1.3.1 Lärandeteori 

För att kunna jämföra lärarnas svar angående bedömning och lärande, likaså för att kunna 

analysera svaren, har vi valt att använda oss av Deweys lärandeteori som teoretisk 

utgångspunkt. Det är hans socialfilosofiska och utbildningspolitiska forskningsperiod som 

ligger till bakgrund för hans lärandeteori. Hans tankar och idéer kring den valda lärandeteorin 

sammanfaller i stora drag med hans tidigare progressivistiska tankar som många kopplar till 

”learning by doing” (Dewey 1999).  

 

Deweys tankar kring lärandeteori grundar sig i att individen och samhället existerar och 

utvecklas i ett beroendeförhållande (Dewey 1999). Han kategoriserar in lärandet i tre mål, att 

lärande handlar om att antingen förvärva färdigheter (skriva, tala osv.), kunskaper (matematik 

och samhällskunskap) eller skolning av tänkandet vilket Dewey åsyftar på förståelsen över 

hur man skaffar sig kunskap (Dewey 1999). Enligt Dewey så är utbildningens funktion att ge 

eleverna kunskaper och erfarenheter som de sedan kan nyttja i yrkeslivet och personligt. Detta 

uppnås via praktiska övningar i så stor utsträckning som möjligt. I stort är målet att utveckla 

människors problemlösande och kritiskt tänkande samt att skolan ska reflektera över det 

verkliga livet. Han anser vidare att skolans utbildningsfokus ska grunda sig i den 

demokratiska andan, som samhällsfostrare (Dewey 1999). Erfarenhet är en grundstomme i 

Deweys tankesätt kring elevens lärande och utbildning, Dewey anser vidare att “tänkande är 

den bildande erfarenhetens metod” (Dewey 1999). Dewey kategoriserar in lärandet och 

utveckling i olika steg som efterliknar den reflekterande tankeprocessen. Det första steget för 

att uppnå kunskap är att eleven sätts in i en erfarenhetssituation, det vill säga en situation där 

eleven är intresserad av att lära sig i. Därefter ska ett ”autentiskt problem” ges till eleven från 

situationen vars syfte är att väcka tankeprocessen. Det tredje steget är att ge eleven dess 

verktyg för att kunna bearbeta och lösa problemet i den befintliga situationen. För det fjärde 

ska eleven själv komma på olika lösningar för att kunna bearbeta och lösa problemet med 

hjälp av egna bearbetade metoder. Sist ska eleven ges möjlighet till att testa och pröva sina 

idéer genom att tillämpa dem. (Dewey 1999) 
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Sammanfattningsvis ska läraren ge eleven eget utrymme för att kritiskt och metodiskt kunna 

utmana problem för att optimera lärandet och skaffa sig kunskap i den befintliga 

erfarenhetssituationen. 

1.3.2 Läroplansteori 

En annan teori som vi har använt oss av för att analysera resultatet är Lindes läroplansteori. 

Enligt Linde handlar läroplansteori ”[...] om vad som väljs ut som giltig kunskap att lära sig i 

skolan och vilka mekanismer som verkar på skilda nivåer i systemet för att vissa innehåll lyfts 

fram.” (Linde 2012). För att beskriva dessa mekanismer har Linde (2012) valt att presentera 

teorin utifrån formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan.  

1.3.2.1 Formuleringsarenan 

När uppfostran och undervisning separerades från det vardagliga livet uppstod det ett behov 

av att reglera den nya verksamheten och formulerade läroplaner uppkom. Det finns ett flertal 

förgrundsfigurer inom lärandefilosofin och hur lärandet ska formuleras. Bland dessa finns 

Aristoteles och Platon, men även Rousseau, Locke och Kant. (Linde 2012) 

Formuleringsarenan syftar på de regler och stadgar som gäller i det svenska skolsystemet och 

vad som ska studeras, exempelvis hur mycket tid varje ämne ska erhålla samt vilket innehåll 

varje enskilt ämne ska erhålla (Linde 2012).  

1.3.2.2 Transformeringsarenan 

Det är sedan lärarens uppgift att tolka och analysera den formulerade läroplanen. Läroplanen 

är en utgångspunkt samt en av flera faktorer som påverkar undervisningen i skolan. Den 

formulerade läroplanen är således en faktor som inte enskilt styr undervisningen, utan en av 

flera faktorer som ger uttryck för kompromisser som resulterar i en undervisning som 

möjliggör kunskapsutveckling och lärande (Linde 2012). I transformeringsarenan är det 

läraren som är aktören. Utifrån lärarens tolkningar av den formulerade läroplanen görs det 

pålägg och avdrag som i sin tur påverkar undervisningsinnehållet. (Linde 2012) 

 

Genom att ett ämne har stark avgränsning och inramning så bidrar det till att lärarna i dessa 

ämnen översätter läroplanen jämbördigt. Enligt Linde är ämnen med stark avgränsning och 

inramning såsom moderna språk, matematik och de naturvetenskapliga ämnena (Linde 2012). 

Dessa lärare använder läroplanen i sin undervisning och läroplanen får en stor effekt. Däremot 

om ämnet är svagt avgränsat och inramningen är liten, ser man oftast att lärarna går olika 
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vägar och får ett större utrymme för undervisningen. Ämnen med svag avgränsning och 

inramning är till exempel de samhällsvetenskapliga ämnena (Linde 2012). Linde (2012) anser 

att den formulerade läroplanen har större påverkan i vissa ämnen medan i andra ämnen styr 

faktorer som lärarens bakgrund och erfarenhet. Det är de ämnen med svag inramning och 

avgränsning som lärarnas bakgrund och erfarenhet har en större påverkan. (Linde 2012) 

Enligt Lundvall & Meckbach (2008) klassar de ämnet Idrott och hälsa som ett ämne med svag 

klassificering och inramning, därav styrs ämnet i stort av lärarnas tolkningar av kursplanen 

(Lundvall & Meckbach 2008). Enligt våra tolkningar, baserat på Lundvall & Meckbach 

(2008), kategoriseras ämnet specialidrott in i kategorin med svagt avgränsade och inramade 

ämnen. Specialidrott är i vår tolkning styrande av tränarens egen bakgrund och erfarenhet 

kring att jobba med ämnesplanen och att tolka det praktiska innehållet. Det påverkar även 

realiseringen av ämnesplanen. 

1.3.2.3 Realiseringsarenan 

Realiseringsarenan åsyftar vad som händer i klassrummet och hur undervisningen verkställs i 

praktiken. Den realiserade läroplanen är beroende av flera aspekter, bland annat 

klassrumskulturen och dess “klassrumsspråk” som Linde uttrycker det (Linde 2012).  De 

samtal och diskussioner som förekommer i “klassrumsspråket”, kan utanför dess dörrar, ses 

som ohövlig och arrogant. Samtalen i klassrummet är uppbyggda på en hierarkisk ordning där 

läraren står för ordet och förmedlar det vidare till eleverna (Linde 2012). Dessa samtal är 

extra tydliga inom de teoretiska ämnena i gymnasieskolan men samma princip är applicerbar 

på de praktiska ämnena, till exempel i specialidrott. En viktig aspekt av att realisera läroplan 

är vad och i vilken utsträckning eleverna anammar informationen (“stoff”) förmedlad av 

läraren. Vad eleven uppfattar och vad läraren åsyftar, är enligt Linde, inte alltid samstämmigt 

(Linde 2012).  

 

För att sätta de teoretiska ramverken i perspektiv till studiens syfte, kommer Deweys (1999) 

tankar kring lärande och Lindes (2012) tankar kring hur lärare transformerar och realisera 

läroplanen och dess innehåll, att ställas i perspektiv till respondenternas svar i studiens 

diskussion av resultatet.  



14 

 

1.4 Tidigare forskning 

1.4.1 Lärande 

Forskning kring lärares syn på lärandet är relativt begränsat. Dock finns det ett antal 

vetenskapliga verk som är relevant för vår studie gällande synen på lärande. Hattie skrev 2009 

boken Visible learning där han sammanställer 800 meta-analyser som påverkar elevers 

prestationer i skolan. Hattie (2009) förklarar att elever som har lärare som sätter höga 

förväntningar på dem samt att lärare som har utformade metoder för lärande, uppnår i stor 

utsträckning bättre skolresultat. Vidare anser Stensmo (1997) att använda sig av modeller för 

att uppnå lärande är en viktig del för att främja lärandet. Stensmo (1997) skriver om vilken 

roll den moderna läraren behöver anta för att främja lärandet bland eleverna. Den ena 

ledarstilen baseras på relationer, där relationen och klassrumsmiljön är viktiga aspekter för 

elevers lärande. Den andra rollen är den fokuserade rollen där fokus ska vara på resultat och 

tydliga mål. Vidare anser Stensmo (1997) att de tre viktigaste lärarkompetenserna för att 

främja lärande är kunskap om ämnet, didaktiskt kompetens och ledarskapskompetens. 

Kunskap om ämnet innefattar bland annat faktakunskapen i det enskilda ämnet. Didaktisk 

kompetens innefattar planering och genomförandet av lektionen och ledarkompetensen 

innefattar hur läraren kan planera och styra eleverna mot de angivna målen. (Stensmo 1997) 

 

Även Jensen (2016) går in på ledarkompetens där han tar fasta på lärarens kompetens 

gällande att uppfatta och tolka intentioner. Jensen (2016) har genom sin lärandeteori tagit 

fasta på att intentioner, vilket är enligt Jensen (2016) ett ledande begrepp där lärande sker. 

Med intentioner syftar Jensen på sitt egna, andras och det framtida beteendet. (Jensen 2016) 

Nyckeln ligger i att uppfatta andras intentioner samt hur vi kan lära av varandra, lära själva, 

lära dig, lära med varandra och du lära mig (Jensen 2016). Även Meckbachs (2004) studie 

behandlar tanken kring att lära av varandra och att lära själv. Vidare påvisar Meckbach (2004) 

i sin studie, genom intervjuer, att idrottslärare integrerar med eleverna i sin undervisning för 

att förmedla sitt budskap och lärande. Likaså ger de studerade idrottslärarna mer utrymme åt 

eleverna, där de själva får ta ett större ansvar. Vidare påvisar Meckbachs (2004) studie att 

dessa lärare inte har något specifikt syfte i åtanke gällande lärandet. Enligt Meckbach svarar 

lärarna att det, viktigaste är att eleverna rör på sig (Meckbach 2004). Även Marbles, Finley & 

Ferguson (2000) delar uppfattning om lära av varandra är en fruktsam metod för att uppnå 

lärande. Marbles, Finley & Ferguson (2000) artikel behandlar lärarnas syn på lärande. Deras 
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undersökning undersöker vidare hur lärarnas syn på lärandet ändras över tid. Resultatet 

påvisar att lärarna ansåg att bästa sätt att nå ett lärande var att samarbeta med andra lärare och 

att man utgår från eleven vid planering av lektioner istället för att utgå från vad som skall 

läras. (Marbles, Finley & Ferguson 2000) 

 

En studie av Romar, Henriksson & Ketomäki (2016) undersökte hur vida implementering av 

direkta instruktioner påverkade lärarnas undervisning och hur elever lär sig i idrott och hälsa. 

Studien resulterade i att genom att integrera mer direkta instruktioner i undervisningen, 

resulterade det i att eleverna engagerade sig mer och samarbetade i mer i högre utsträckning 

(Romar, Henriksson & Ketomäki 2016). 

1.4.2 Bedömning 

Den tidigare forskningen kring bedömning i specialidrott är väldigt begränsad. Dock anser vi 

att forskning som berör idrott och hälsa går att applicera på denna studie. 

 

En studie som är gjord av Redelius, Fagrell & Larsson (2009) genomfördes med hjälp av 

observationer samt intervjuer av lärare i idrott och hälsa på fyra olika skolor i Stockholm. 

(Redelius, Fagrell & Larsson 2009). Författarna undersökte vad lärare tror målen för ämnet är, 

vad viktig kunskap är i ämnet och vilka kriterierna är för bedömning i ämnet idrott och hälsa 

(Redelius, Fagrell & Larsson 2009). Resultatet påvisar bland annat, att viktiga faktorer när det 

gäller bedömning var att eleverna var i tid, hade rätt utrustning och visade intresse. Andra 

viktiga faktorer var hur aktiv eleven var, om eleven var närvarande samt sociala kompetens 

och “fair play” (Redelius, Fagrell & Larsson 2009). 

 

Att undervisningen ska vara kopplad till vad som eleven bedöms på är enligt Arem (2009) en 

viktig faktor för att eleven ska kunna förstå vad han eller hon bedöms på. Genom detta 

tillvägagångssätt vet eleven vad som krävs av dem och läraren får enligt Arem (2009) en 

lättare bedömningsprocess samt att lärarens betygsunderlag blir större (Arem 2009). 

 

Mohnsen (2006) beskriver lärarens metodik under undervisningen som en central faktor i 

bedömningsprocessen. Mohnsen (2006) beskriver att läraren är i behov av att använda sig av 

olika metoder för att mäta elevernas förmågor och komma fram till en rättvis bedömning. 

(Mohnen 2006) Ferry & Olofssons (2009) påvisar i sin studie att det förekommer stora 

varianter av kursplaner i ämnet specialidrott där de stora skillnaderna gäller målen och 
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betygskriterierna. Vidare påpekar Ferry & Olofsson att skolorna som bedriver specialidrott 

tummar på skolverkets föreskrifter om lika utbildning för alla (Ferry & Olofsson 2009). 

 

Larsson (2009) kom fram i sin studie att innehållet som väljs att bedömas på i idrott och hälsa 

inte i fullo överensstämmer med det innehåll som styrdokumenten förespråkar (Larsson 

2009). En möjlig förklaring till det anser Hedberg (2014) kan vara att ämnet i stor 

utsträckning styrs av lärarnas erfarenheter och tolkningar (Hedberg 2014). 

 

Londos (2010) har gjort en studie som ämnar att undersöka relationen mellan undervisningen 

i skolan och den idrott som bedrivs på fritiden. Vidare undersöker Londos (2010) vad i 

undervisningen som domineras och prioriteras. (Londos 2010) Londos (2010) påvisar att 

närvaro spelar en viktig roll för elevens betyg i ämnet idrott och hälsa (Londos 2010). Utöver 

närvaron, spelar den fysiska prestationsförmågan en viktig roll i vad eleverna bedöms på 

(Londos 2010). 

1.4.2.1 Bedömningsprocessen  

Bedömning är en komplicerad process och samtidigt en process som alla människor på något 

sätt kan relatera till. Enligt Annerstedt & Larsson (2010) är bedömning av eleverna beroende 

av olika faktorer för att på ett rättvist sätt ge eleverna en stimulerande bedömning. Bedömning 

av eleverna är beroende av betyg- och bedömningsprocessens kvalité. Författarna anser att 

kvalitén på bedömningsprocessen måste uppfattas som tillförlitlig, giltig, jämförbar och 

rättvis. (Annerstedt & Larsson 2010) 

 

Att betyg- och bedömningsprocessen ofta går hand i hand uppfattas av Annerstedt & Larsson 

(2010) som att lärarna använder sig av båda processerna och att de relaterar till varandra. Till 

exempel använder sig lärarna i ämnet idrott och hälsa en summering av deras bedömningar på 

elevernas kunskaper och färdigheter som bidrar till ett betyg relaterat till ämnesplanen 

(Annerstedt & Larsson 2010). Enligt Annerstedt & Larsson (2010) uppkommer brister i hur 

bedömningen sker i skolan. Framförallt visar deras studie att lärare saknar kunskaper om hur 

de ska bedöma och betygsätta eleverna enligt ämnesplanen (Annerstedt & Larsson 2010). 

Wright & van der Mars (2004) påpekar att bedömning i sig uppfyller flera syften, bland annat 

ger det en utvärdering av eleven, själva ämnet och dess struktur. Om bedömningsprocessen 

genomförs på korrekt sätt, så kan det leda till att eleverna i större utsträckning engagerar sig i 

skolan (Wright & van der Mars 2004). Wright & Van der Mars (2004) påpekar vidare att ett 
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resultat av detta engagemang kan leda till att eleven har större möjlighet att skaffa sig 

kunskap i idrott och hälsa, likaså behovet av att motivera eleverna minskar (Wright & van der 

Mars 2004). 

1.4.3 Relationen mellan lärare och tränare 

Bergmann Drewes (2000) studie påvisar att tränare och lärare har egenskaper som kan gynna 

både tränare och lärare. Vidare anser Bergmann Drewe (2000) att tränare borde inkludera 

aspekter som karaktäriserar lärares sätt att arbeta i sin träning. Till exempel att tränare borde 

lägga större fokus vid lärande i stället för att fokusera på det kortsiktiga resultatet. Likaså 

borde lärare anamma den positiva tävlingsandan och dess acceptans som existerar inom 

idrottsvärlden (Bergmann Drewe 2000).  

 

Bergmann Drewe (2000) undersöker i sin studie relationen mellan att träna och att lära ut. 

Studien går att koppla till Ferrys & Olofssons (2009) studie där de påvisar att lärarna i 

specialidrott allt som oftast kallas, såväl informellt som formellt, för tränare. Anledningen till 

detta grundar sig i att lärarna i stor utsträckning är anställda av en förening istället för skolan 

och att lärarnas roll i skolan är att vara tränare i ämnet specialidrott. (Ferry & Olofsson 2009) 

Blair & Capel (2011) undersöker i sin studie hur utbildade fotbollstränare arbetar och 

anpassar sin undervisning i idrott och hälsa utan att ha en lärarutbildning. Blair & Capel 

(2011) fokuserade sin studie på fyra områden: planering, pedagogik, kunskap och ämnesplan. 

I studien konstaterades att fotbollstränarna hade bristande kunskap gällande hur de praktiskt 

implementerade ämnesplanen i undervisningen (Blair & Capel 2011). 

 

Hedberg (2014) undersöker i sin studie relationen mellan de två institutionerna, 

idrottsrörelsen och skolan. Studien påvisar att de rådande kulturella normerna inom 

idrottsrörelsen påverkar hur undervisningen på RIG bedrivs i skolan. Vidare påvisar studien 

att tränarna ser sig själva i första hand som tränare. Deras uppgift är att utveckla eleverna på 

det idrottsliga planet. Hedberg (2014) påvisar också att det finns ett stort tolkningsutrymme 

gällande läroplanen. I stor utsträckning planerar och genomför tränarna lektionerna utifrån 

vad de själva vill och bortser till viss del från de stadgar som är satta (Hedberg 2014). 

 

Sammanfattningsvis, Hattie (2009), Ferry & Olofsson (2009), Annerstedt & Larsson (2010) 

belyser alla i sina studier resultat som relaterar till vår uppsats och som vår studie avser att 

belysa ytterligare. Hatties (2009) slutsatser att hög förväntan på eleverna resulterar i bättre 
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resultat, vill vi belysa i vår uppsats genom att undersöka ämnet specialidrotts kunskapskrav: 

att eleven ska nå elitnivå inom sin valda idrott. I ett ämne där en stor procentandel lärare 

saknar lärarutbildning som Ferry & Olofsson (2009) påpekar i sin studie. På grund av detta 

kan det finnas stora skillnader mellan hur lärarna uppfattar och tolkar ämnesplanen, vilket 

Annerstedt & Larsson (2010) påvisar i sin studie. Tidigare forskning har visat på brister hos 

undervisande lärare/tränare, vilket det finns anledning att studera närmare i relation till 

lärande och bedömning samt till kunskapskraven i ämnet specialidrott.  

1.5 Syfte och frågeställningar 

1.5.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att skapa en djupare förståelse för tränarnas syn på lärande och 

bedömning i den praktiska delen av specialidrott, idrottsspecialisering 1, 2 & 3.  

1.5.2 Frågeställningar 

1. Hur beskriver tränarna sin syn på lärande i den praktiska delen av ämnet specialidrott med 

inriktning fotboll? 

2. Hur arbetar tränarna med bedömning i den praktiska delen av ämnet specialidrott med 

inriktning fotboll? 

3. Hur tolkar tränarna ämnesplanen i den praktiska delen av ämnet specialidrott med 

inriktning på fotboll? 

2. Metod 

2.1 Procedur 

Utifrån de valda teorierna och syftet med studien har vi valt att genomföra en kvalitativ studie 

för att få svar på våra frågeställningar. Nedan beskriver vi vårt tillvägagångsätt för att utforma 

en intervjuguide, hitta intervjupersoner, etiska övervägande, genomförandet av intervjuerna 

samt hur vi motiverar studiens validitet och reliabilitet.  

2.1.1 Intervjuguide 

Vi utformade en intervjuguide (se bilaga 2) för att använda oss av i genomförandet av 

intervjuerna. En intervjuguide är en viktig del i vårt arbete då vi använder oss av en 

semistrukturerad intervjumetod (Dalen 2015). Genom att använda oss av en intervjuguide 
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försäkrade vi oss om att frågorna som ställdes inte inriktade sig på något annat än det som 

berörde studiens syfte. På så sätt minskade vi också riskerna att  missa någon viktig 

information från intervjupersonerna. En semistrukturerad intervju har bestämda frågor som är 

uppdelade i olika kategorier som intervjupersonen ska försöka besvara. Denna intervjuform 

har även utrymme för följdfrågor (Hassmén & Hassmén 2008).  

 

Våra intervjuer inleddes med att ställa frågor om deltagarnas bakgrund för att skapa en 

avslappnad situation och få deltagaren att må bra (Dalen 2015). Frågorna som ställdes 

handlade till exempel om deltagarnas ålder, vilken fotbollsutbildning de hade och om de hade 

någon lärarutbildning. Exempelvis “Är du utbildad specialidrottslärare?” “Är du utbildad 

fotbollstränare?”  Den andra delen av intervjuerna gick in mer på djupet och vi ställde frågor 

som direkt kopplades till vårt syfte samt frågeställningarna i studien. De frågorna som ställdes 

var till exempel “Vad anser du är svårigheterna med bedömning i specialidrott?” och “Vad 

väljer du för uppgift att bedöma eleverna på? Ge gärna ett exempel” 

2.1.2 Urval 

Vi har valt att intervjua sex NIU-tränare i specialidrott som alla är verksamma i 

Stockholmsområdet. Alla tränare har varit verksamma på NIU-gymnasier under minst ett 

läsår innan våra intervjuer ägde rum.  Vi använde oss av selektivt urval där vårt krav var att 

deltagarna var tränare på en NIU-utbildning med inriktning på fotboll under läsåret 

2016/2017. Selektivt urval betyder att deltagarna i studien väljs ut utifrån kriterier som är 

relevanta för att besvara studiens syfte. (Svenning 2003) 

 

Av de intervjuade tränarna har tre av dem en lärarutbildning. Resterande tre har ingen tidigare 

lärarutbildning. Samtliga intervjuade tränare uppfyller SvFFs certifieringskrav för att vara 

tränare på NIU. Intervjupersonerna kommer att presenteras som Respondent eller som R 

efterföljt av nummer för att särskilja respondenternas svar och åsikter. Följande 

intervjupersoner kommer att benämnas i resultatdelen 

Respondent 1 (R1) 

Respondent 2 (R2) 

Respondent 3 (R3) 

Respondent 4 (R4) 

Respondent 5 (R5) 

Respondent 6 (R6) 
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2.1.3 Genomförande av intervju 

Vårt sökande efter intervjupersoner påbörjades tidigt i arbetsprocessen för att säkerhetsställa 

så tidigt som möjligt att tränare från NIU-gymnasium ställde upp på en intervju. Valet av 

skolor föll sig naturligt på grund av att Stockholm endast har tio stycken NIU-gymnasium 

med inriktning på fotboll och vi var därför tvungna att kontakta samtliga av dem för att få 

ihop sex stycken intervjupersoner sammanlagt. 

 

Vi kontaktade 12 tränare från de tio NIU-gymnasierna i Stockholmsområdet. I det mejl vi 

skickade ut till tränarna på de olika NIU-gymnasierna svarade endast en tränare att hen ville 

medverka i studien. Efter den dåliga svarsfrekvensen mailade vi tränarna som inte svarade 

igen. Utifrån det andra mejlutskicket svarade två stycken att de kunde medverka. Sju stycken 

svarade inte på mejlet medan tre svarade att de varken hade tid eller motivation till att delta i 

studien. Utifrån de sju som inte svarade ringde vi upp två stycken och förklarade syftet med 

studien. Efter detta samtal ville de två delta i studien, efter samtalen med de två tränarna 

tackade en av de två nej via ett mejl. En av författarna till denna studie har kontakter via sitt 

yrke som fotbollstränare och har utnyttjat dessa kontakter för att få tag i ytterligare två NIU-

tränare som ville medverka i studien som inte tidigare hade kontaktats, totalt har vi varit i 

kontakt med 14 tränare varav sex ställde upp i studien.  

 

När alla intervjuer var inbokade utformades en samtyckeshandling som beskrev tränarnas 

medverkan och etiska rättigheter i studien. Innan alla intervjuer fick tränarna skriva på 

handlingen och blev tillfrågade om de hade förstått innehållet i handlingen. Efter att 

samtyckeshandlingen var godkänd av vår handledare utformade vi en intervjuguide som 

hjälpte oss under intervjuerna så att de inte skiftade fokus och besvarade det centrala i vår 

studie. Fyra av intervjuerna genomfördes på olika platser som deltagarna i studien bestämde 

och två genomfördes via telefon. Jacobsen (2007) beskriver intervjuplatsen som viktig på 

grund av att deltagarnas svar inte ska påverkas. Varje intervju tog cirka 25-50 minuter och 

dokumenterades genom den inbyggda diktafonen i en Iphone 6. Inför varje intervju frågade vi 

deltagarna om deras tillåtelse att spela in intervjun. (Jacobsen 2007) 

2.1.4 Bearbetning av data 

Efter att all data hade samlats in transkriberades varje intervju ordagrant. Det insamlade 

materialet från intervjuerna delades in olika underrubriker som presenterades under 
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huvudrubrikerna lärande och bedömning. Vi sammanställde varje intervju var för sig för att 

sedan jämföra svaren från alla sex intervjuerna och lägga in de mest betydelsefulla svaren 

under rubrikerna.  

 

Vid bearbetningen av intervjuutsagorna la vi stor vikt vid att analysera och tolka intervjuerna 

med hjälp av de valda teoretiska utgångspunkterna: Deweys (1999) lärandetori och Lindes 

(2012) läroplansteori. Genom att analysera deltagarnas svar utifrån de valda teoretiska 

utgångspunkterna och genom vår tolkning, ökade trovärdigheten i studien. Kvale & 

Brinkmann (2014) klargör att trovärdigheten i studien styrs av hur bra vi som författare till 

studien väljer att tolka, kontrollera och kritiskt granska det framställda resultatet (Kvale & 

Brinkmann 2014). 

2.1.5 Etiska förhållningssätt 

Vi utgick från vetenskapsrådets fyra etiska-huvudkrav under intervjuprocessen. Huvudkrav ett 

är informationskravet. Vi skribenter informerade deltagarna om studien om syftet samt hur vi 

skulle gå tillväga under undersökningen. Huvudkrav två är samtyckeskravet, det betyder att vi 

förklarade för tränarna att det var frivilligt att medverka i intervjun och att de kunde avsluta 

sitt deltagande när de ville utan några övertalningar från oss skribenter. Det tredje 

huvudkravet är konfidentialitetskravet.  Vi försäkrade deltagarna att de kommer att vara 

anonyma under hela arbetsprocessen med studien. Deltagarnas namn, klubbtillhörighet eller 

skoltillhörighet kommer därmed inte att nämnas i studien. I studien presenterar vi deltagarna 

som T1-6 (Tränare 1-6). Huvudkrav fyra är nyttjandekravet.  Det betyder att vi informerade 

deltagarna att vi enbart använder studien åt forskningsändamål och att studien inte används 

för eget intresse. (Vetenskapsrådet 2002) 

2.1.6 Validitet och Reliabilitet 

Denna uppsats är en kvalitativ undersökning och bygger på deltagarnas svar under sex 

stycken intervjuer. För att få svar på studiens syfte och frågeställningar utformades en 

intervjuguide. Genom att utforma en intervjuguide säkerhetsställde vi att intervjuerna inte 

bytte ändamål och att vi inte missade någon viktig information från deltagarna. Utformningen 

av en intervjuguide stärkte även studiens validitet. (Hassmén & Hassmén 2008)  Genom att 

genomföra en pilotintervju stärkte vi validiteten i studien. Genomförandet av pilotstudien 

stärkte intervjuguiden, gjorde oss säkrare som intervjuare och hjälpte oss att få fram frågor 
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som gav oss utförliga svar från deltagarna vilket i sig förstärkte studiens validitet. (Dalen 

2015) 

 

Vi la ned mycket tid och vikt på att tolka deltagarnas svar för att hitta flera sammanhang i det 

insamlade materialet. Under tolkningsprocessen fick vi en klarare uppfattning om studiens 

huvudsakliga innehåll (Dalen 2015). Vi anser att vår studie stärkts genom att vi först 

analyserade och tolkade intervjuerna enskilt för att sedan diskutera olika tolkningar av 

intervjuerna. En aspekt som påverkade vår studie i negativ bemärkelse samt gjorde 

reliabiliteten lägre var att vi som författare till denna studie väljer ut resultatet utifrån hur vi 

valde att tolka dem samt utifrån de teoretiska ramverk vi har valt (Kvale & Brinkman 2008). 

Hade vår studie gjorts om skulle resultatet säkerligen förändrats. Det beror på att andra 

skribenter väljer att tolka intervjuerna på ett annat sätt än vad vi har gjort samt att de hade 

ställt andra följdfrågor till deltagarna vilket hade gett skribenterna ett annat resultat. 

3. Resultat 

Resultatet kommer att presenteras tematiserat utifrån de valda teoretiska ramverken. De 

teoretiska ramverken är Lindes (2012) läroplansteori samt Deweys (1999) teori om lärande. 

Resultatdelen är tematiserat och fram skrivs utifrån lärandeteorin som följs av läroplansteorin, 

som i sin tur kommer vara uppdelat i formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realiseringsarenan. Slutligen kommer resultaten av bedömningsprocessen att presenteras. 

3.1 Lärande  

Nedanför kommer vi att presentera vårt framställda resultat under rubriken lärande och dess 

underrubriker. Resultatet kommer ge er svar på följande frågeställning ” Hur beskriver 

tränarna sin syn på lärandet i den praktiska delen av ämnet specialidrott med inriktning på 

fotboll?” 

3.1.1 Lärande som företeelse och intention  

Vad som är lärande och hur det definieras varierade bland respondenterna. Fyra av 

respondenterna ansåg att lärandet sker genom att förvärva vissa kunskaper. Respondent 3 

ansåg att lära var att införskaffa sig ny information och kunskap som man tidigare inte besatt. 

Vidare anser respondent 3 att denna kunskap både kan vara bra och dålig och att detta 

resulterar i erfarenheter som man har nytta av senare i livet. Respondent 5 ansåg att lärande 

avser att skapa en helhetsförståelse samt att ”[...] förstå alla pusselbitar som krävs för att ta sig 
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till elitnivå.” vidare anser både respondent 4 och 5 att lärandet innebär att eleverna skaffar och 

utvecklar kunskap, dessa kunskaper ska vara kopplade till specialidrottens kunskapskrav 

bland annat idrottspsykologi, spelförståelse och tekniska färdigheter. Respondent 1 och 2 

skiljer sig något i hur de ser på vad som är lärande. Respondent 1 och 2 anser att lärandet 

handlar om en beteendeförändring hos eleverna. Respondent 1 anser att elevernas 

beteendeförändring skall ske genom förändrad motivation och ansträngning under 

träningarna. 

 

Hälften av respondenterna anser att lärandet ska resultera i kunskap för framtiden. Samtliga 

respondenter ansåg att ämnet har som syfte lära ut och förmedla kunskap för att eleverna i 

framtiden når nationell elit. Respondent 5 ansåg att ämnet syftar till att ”[...] utbilda spelare att 

nå elitnivå som är allsvenskan eller Superettan på herrsidan eller damallsvenskan eller 

elitettan på damsidan.” Vidare anser respondent 3 att eleverna ska ”[...] nå nationell elit innan 

dom lämnar oss, inom fotboll då. så att dom som kommer in ska hålla en viss nivå och dom 

skall framförallt förväntas uppnå det här.” Respondent 4 anser att ”[...] den bästa och lovande 

idrottarna att kunna, kunna få en fullständig gymnasieutbildning och kombinera skola och 

fortsatt satsning på elitidrott.” Respondent 1 och 2 anser att lärandet ska resultera i en 

färdighetsförbättring och utveckling av kunskaper.  

 

Utifrån respondenternas svar finns det många aspekter som påverkar lärandet hos den 

enskilda individen. Respondent 6 förklarar att det som påverkar lärandet bland annat är 

motivation och självförtroende. Vidare anser R6 att ”miljön i sig att ha en dels en trygg miljö 

kan ju vara en sak att känn att man nån stans kan vara sig själv att våga göra saker som leder 

till ett lärande.” Respondent 3 anser att grunden till ett lärande ligger i intresset hos den 

enskilda eleven: ”Det är svårt att lära någon något som den inte är intresserad av att lära sig 

någonting. Eh så det är ju lite sådär grundläggande inställning till lärande i den givna 

situationen, det är någonstans nummer 1.” 

3.1.2 Metod för lärande 

För att säkerhetsställa och skapa en miljö där lärande kan ske har respondenterna använt sig 

av olika metoder för detta ändamål. En stor del av respondenterna ansåg att en öppen och 

personlig kontakt med sina elever samt att inkludera eleverna i beslutsfattandet är en lämplig 

metod för att möjliggöra lärande.  
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R3 utrycker följande gällande vilken metod hen använder sig av för att nå lärande: 
 

På NIU handlar det återigen målsättning och individuella utvecklingsplaner. Att du själv blir delaktig i 

det här, att se dig själv se styrkor och svagheter och att vi tillsammans driver den här utvecklingen 

framåt och att vi synliggöra denna utveckling tillsammans. 

 

R4 använder sig av”[...] learning by development” som metod för att nå lärande. Genom 

denna metod möjliggör det för öppna frågor i undervisningen och inte så mycket instruktioner 

utan eleverna ges möjlighet till att själva utforska och upptäcka. Till skillnad från R4 

använder sig R1 av direkta instruktioner. Med det menar hen att man visar och förklarar hur 

en övning ska gå till. R1 delar vissa gemensamma tankesätt med R3 i form av ”[...] att försöka 

guida dom och styra deras upptäckt mot liksom, ah olika del, då handlar det väl mer om 

liksom beteendemönster, där dom själva får problematisera och tänka kring olika saker.” 

 

R2 anser att ha en personlig och nära kontakt med eleverna har en positiv effekt på lärandet. 

Vidare anser R2: ”Om man har hand om 10-12 stycken så kan man använda gruppen för att se 

hur dom agerar och vad dom tänker på. Använda dom som redskap för att lära sig, att kunna 

prata med dom och reflektera.”  

 

Som metod använder sig R5 av en strukturerad treårs plan. Under de första två åren ska 

eleverna gå igenom allt som eleverna ska lära sig, utifrån ämnesplanen. Det sista året består i 

stor del av repetition men framförallt ska eleverna ta ett större ansvar och visar det man har 

lärt sig.  

3.1.2.1 ”Problembaserat lärande” 

Respondenterna i studien arbetar på ett eller annat sätt med att eleverna själva får lösa 

problem som uppstår i olika situationer. . R6 anser att ”du ställs inför problem som du 

behöver lösa hela tiden i spelet.” vidare anser R6: 

 
[...] Jag i min filosofi väldigt mycket för att dom ska ges möjlighet att lösa problem på egen hand utan 

att alltid få svaret från mig då så att säga. så att, a, medans mer konkreta exemplen blir ju som jag var 

inne på, hur man lägger upp träningen, hur delaktiga dom är i den. men sen är det givetvis så att utan att 

kunna ge något mer konkret exempel så jobbar jag väldigt mycket utifrån ett sätt att ställa frågor som 

gör att eleverna kommer fram till själva svaret så att säga och det är väl inget unikt sätt att jobba men 

jag tror väldigt mycket på det och så jobbar jag väldigt mycket. 
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Respondent 1 anser att problembaserat lärande är en stor del av hens filosofi som instruktör 

på NIU. Vidare delar hen samma åsikt som R6 gällande problemlösningar som ”[...] är en 

ganska stor del av fotbollen, den har ganska få givna svar och den består ofta av 

beteendemönster som hänger samman.” vidare anser R1 att det är viktigt att involvera 

spelarna i att reflektera och tänka kring olika situationer. Att man stannar upp spelet och 

ställer frågor till spelarna och involverar spelarna i just problemlösningsprocessen. Att inte ge 

eleverna givna lösningar i olika situationer är något som respondent 3 anser vara viktigt. Att 

eleverna själva söker efter svar och reflektera kring situationens utfall. Även respondent 4 

delar denna uppfattning: 

 
[...] Väldigt mycket att det är öppna frågor i verksamheten, väldigt mycket att, att inte så mycket ren 

instruktion utan dom ska mer få förstå instruktionerna själva eller komma fram till instruktionerna 

själva. Väldigt sällan gör såhär utan mer att dom själva ska upptäcka dom rätta svaren. 

 

Respondent 5:s svar skiljer sig en aning från de andra tränarnas svar. Hen menar att vissa 

moment som eleverna går igenom i utbildningen kräver instruktioner från tränarna och att 

man förhåller sig till dem för att nå rätt resultat. Exempelvis menar R5 att  

 
Jobbar vi med kollektiva försvarsmetoder så finns det ju ett visst sätt där man ska lösa en situation på 

utifrån den metoden man använder och då är det det man ska försöka lära dom vid det givna tillfället, 

jobbar man med markeringsförsvar så ska du följa din spelare, du ska inte kliva in och hjälpa din 

kompis. 

 

Respondent 5 utrycker även att de tillåter att eleverna själva i vissa situationer löser 

problemen, ”det är väl både ja och nej”, som respondent 5 utrycker det. 

3.1.3 Resultat av lärande 

Samtliga respondenter ansåg att lärandet i ämnet specialidrott ska resultera i att eleverna har 

bättre möjlighet att nå sina mål och elitnivå i sin idrott. ”Det står i ämnesplanen att ämnet 

avser att ge elever möjlighet till att nå elitnivå inom sin idrott”, utrycker respondent 5. Vidare 

förklarar R5 att ämnesplanen från skolverket har en motsvarighet från fotbollsförbundet som 

”[...] är lite samma sak egentligen, där handlar det om att liksom lära ut delar pusselbitar som 

eleven behöver för att nå så långt som möjligt i sin specialidrott.” Respondent 3 anser även 

hen att ämnet och lärandet ska resultera i att spelarna når nationell elit. Vidare anser R3 ”[...] 
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att dom som kommer in ska hålla en viss nivå och dom ska framförallt förväntas uppnå det 

här, det ska vara rimligt, det skall finnas tendenser, referenser som pekar på att dom här 

killarna inom tre år kan vara där.” Respondent 6 håller med de ovanstående respondenterna 

om att lärandet ska resultera i att eleverna når nationell elit. För att kunna ge eleverna denna 

möjlighet anser R6 att det inte enbart går att utgå från ämnesplanen utan R6 tänker ”[...] också 

som fotbollstränare och ser lite gran att gör det här dom till elitfotbollsspelare.” Vidare anser 

R6 att en väg för eleverna att nå elitnivå är att medvetengöra lärandet och att eleverna ska bli 

”[...] sina egna tränare under de tre åren på gymnasiet.” 

 

Respondent 4 nämner inte att själva lärandet ska resultera i att eleverna når elitnivå men R4 

utrycker att ämnets syfte innebär bland annat att det skall möjliggöra att de bästa och mest 

lovande idrottarna ska kunna kombinera utbildning och idrott för att kunna fortsätta sin 

satsning mot elitnivå. 

 

Respondent 1 och 2 utryckte inte i sina svar att lärandet och ämnet ska resultera i att eleverna 

når nationell elit. Dock anser R2 att lärandets syfte ska möjliggöra att eleverna ska kunna nå 

sina mål. Vidare utrycker R2 att ”det har ju specialidrott det är ju en inflik för dom att träna 

extra och vilja uppnå sina mål då tycker jag det är väldigt bra att man kan anpassa det.” R1 

anser att ämnet och vad eleverna lär sig, ska resultera i att eleverna lär sig saker som de 

annars inte hade gjort i sina klubblag. 

3.2 Bedömning 

Nedan kommer vi presentera vårt resultat gällande hur respondenterna arbetar med 

bedömning i ämnet specialidrott och resultatet kommer att ge er svar på följande 

frågeställningar.  ”Hur arbetar tränarna med bedömning i den praktiska delen av ämnet 

specialidrott med inriktning på fotboll?” och ”Hur tolkar och arbetar tränarna med 

ämnesplanen i den praktiska delen av ämnet specialidrott med inriktning på fotboll?” 

3.2.1 Formuleringsarenan 

Åsikterna kring ämnesplanen är många bland våra intervjuade respondenter och alla förutom 

en riktar kritik mot ämnesplanens struktur och innehåll. Endast R5 anser att ämnesplanen är 

lättolkad. Däremot uttrycker R5 att det finns svårigheter med ämnesplanen för dem som inte 

är vana vid att arbeta inom skola och dagligen arbeta med olika styrdokument. R5 riktar kritik 

mot att olika tränare inte bryr sig om ämnesplanen i specialidrott. Vidare uttrycker sig R5 på 
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följande sätt. ”Det underlättar om man har en lärarutbildning och är van att läsa styrdokument, 

så det finns säkert kollegor som inte ens vet vart man hittar den någonstans får jag en känsla 

av.”  

 

De övriga intervjuade respondenterna upplever att betygskriterierna och det centrala 

innehållet i ämnesplanen är ”luddigt”. R3, R4 och R6 har alla skapat sig en egen 

bedömningsmatris utifrån ämnesplanens innehåll. Dessa tre respondenter upplever då att de 

har skapat sin egna tolkning på ämnesplanen och gjort det möjligt att bedöma eleverna utifrån 

dem. R4 uttrycker sig enligt följande om att skapa sig en egen uppfattning av ämnesplanen ” 

[...] moment 22 i det att vi får gå och göra det på något annat sätt men så som det är nu så är 

det, jag ska inte säga dåligt men det är inte bra tycker jag.” 

 

R3 utrycker sig enligt följande på samma fråga 
 

Det här är det onda med det goda, att jag får ju en möjlighet att göra som jag vill. Men alltid med 

känslan av att eller frågan: gör jag rätt? och det tror jag alla lärare befinner sig där någonstans, annars 

ljuger dom. Eftersom vi inte får det helt tydligt: det här ska vi göra. Den här uppgiften och så här 

bedöms den. Det här skapar du ju själv utifrån hur du tolkar saker.” 

 

R1 har svårt att förstå kunskapskraven och vad hen ska bedöma sina elever på. R1 anser att 

hens okunskap i ämnet skapar problematik i bedömningen och att R1 har svårt att koppla sin 

fotbollskunskap till skolan.  
 

Sen det här är ju också min okunskap i ämnet liksom. Min dels okunskap men också oerfarenhet av att 

faktiskt veta exakt vad jag ska göra kopplat till skolvärlden liksom. Jag vet vad jag ska göra kopplat till 

fotbollsvärlden sen om det synkar med asså skolansvärld och dom bedömningarna och kriterier som  

finns det är inte alltid glasklart. 

 

Respondent 2 har ingen uppfattning om ämnesplanen och utrycker att hen inte har vetskap om 

vad som ska bedömas och hur hen tolkar ämnesplanen. Avslutningsvis påvisar ovanstående 

resultat att alla respondenter förutom R5 anser att ämnesplanen är svår att applicera praktiskt 

och att den öppnar upp för att tolka den fritt samt att respondenterna anser att de själva får 

välja vad de ska bedöma eleverna på.  
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3.2.2 Transformeringsarena 

Nedanför kommer vi att presenterar respondenternas tankar om ämnesplanen och dess 

påverkan på lektionsinnehållet.  

 

Respondenterna upplever ämnesplanen svårhanterad och svårapplicerbar i det praktiska 

momentet.  

Respondent 1 uttrycker sig enligt följande om vad hen bedömer eleverna på under de 

praktiska träningarna  
 

Nej asså nej helhet. Vilket är otroligt dåligt men det, jag tycker också återigen jag tycker det hör, vi 

skulle kunna göra en uppgift skulle kunna vara en kon-bana där du ska dribbla från punkt A till punkt B 

på en viss tid klarar du det på 20 sekunder så får du A. Tolkar jag det rätt då eller?” 

 

Respondent 1 beskriver sin planering av lektionsinnehållet som svårhanterad kopplade till 

ämnesplanen. Respondent 1 beskriver sina tankar enligt följande.   
 

Sen ska jag även billigt erkänna att jag är inte super insatt i, jag asså om man tar fotbollsförbundets 

krav så är dom också, dom är också väldigt breda. asså det är ganska mycket, mycket blir egentligen 

fritt för tolkning utifrån vad jag eller vi väljer hur vi ser på fotboll så får vi kan vi också även lägga upp 

den praktiska delen utifrån det och så om någon kommer hit och säger varför gör ni det där kopplat till 

kursplanen ja men vi jobbar med anfallsspel då kanske det räcker för det är så brett där också liksom.  

 

R3, R5 och R6 upplever att ämnesplanen är hanterbar och möjliggör många 

bedömningssituationer att applicera in i de praktiska momenten av ämnet. De upplever att 

ämnesplanen är fri att tolka men också att de alltid delar in sin bedömning i moment. 

Momenten som R3, R5 och R6 bedömer i har de själva tagit ut från ämnesplanen och tolkat 

själva för att få till bedömningssituationer under de praktiska momenten. Respondent 5 

uttrycker sig enligt följande ” Vi utgår från ämnesplanen och sedan lägger upp olika moment 

och i de momenten så kommer bedömningen in.” Respondent 5 beskriver även sitt påstående 

om moment kopplat till ämnesplanen ytterligare på följande sätt   
 

Ja alltså vi planerar hela läsåret utifrån den, vi checkar av att alla..att vi har möjlighet att bedöma allt 

som ska bedömas. Att vi har allt ur det centrala innehållet och att det finns med gärna 2-3 gånger. det är 

svårt att hinna med man försöker om man tolkar något, vart ligger vikten? är det några delar som ska få 

ta mer tid än andra. Där tycker vi att vi har hittat delar som gör att vi är nöjda med en helårsplanering. 

Men så fort vi gör ändringar i momentet så måste vi tillbaka till ämnesplanen och titta så att vi inte tar 
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bort något. För många av momenten innehåller flera delar kanske ur ett centralt innehåll. Tar man bort 

ett moment så kanske man missar något. 

 

Avslutningsvis kan vi presentera att R3, R5 och R6 har en struktur om vad de ska bedöma 

utifrån ämnesplanen men poängterade att det fanns svårigheter att applicera det praktiskt. Två 

av respondenterna upplevde svårigheter med tolkning av ämnesplanen och kunde inte se 

kopplingen till fotbollsbedömning och hur de skulle applicera ämnesplanen in i träningarna på 

grund av betygskriteriernas otydlighet. En respondent hade ingen uppfattning om 

bedömningsstödet eller ämnesplanen och hur R2 skulle applicera in ämnesplanen i sin 

bedömning av sina spelare.  

3.2.3 Bedömningsprocessen  

I detta stycke presenteras respondenternas processer och hur de går tillväga när de bedömer 

sina elever. Metoderna till att bedöma eleverna i specialidrott visar sig vara många. Det finns 

kunskapskrav som respondenterna ska förhålla sig till, men vårt resultat visar att samtliga sex 

respondenter använder sig av olika bedömningsprocesser och bedömer olika utifrån vad de 

anser eleverna ska bedömas på utifrån sin egna erfarenhet och sin egna tolkning av 

kunskapskraven.  

 

Respondent 1 beskriver att hen alltid gör en helhetsbedömning på ett läsår. R1 anser själv att 

denna metod inte är bra och att någon dokumentation under året inte görs. R1 beskriver sin 

bedömningsprocess enligt följande.  
 

Det blir ju liksom […]. Det blir typ ett mejl liksom i slutet av läsåret att nu ska dom här sättas betyg på 

liksom och då blir det såhär just det ja.... Vi ger Kalle ett A och Lisa ett B så är det. 

 

R1 anser att hen behöver mer verktyg för att bedöma i specialidrott och R1 beskriver att hen 

har svårt att översätta betygkriterierna till fotbollsfärdigheter. R1 har svårt att bedöma vad 

som är ett A och vad som är ett C. Hen beskriver sitt påstående enligt följande.  
 

Att översätta de allmänna kriterierna, att du ska kunna med säkerhet utföra blablabla. Vad innebär det 

rent praktiskt i ett fotbollssammanhang och det tycker jag är otroligt svårt att sätta. För att vad är 

skillnaden mellan ett A och ett C på fotbollsplanen? vad är det spelare A gör som inte spelare B gör 

som gör att hen får högre/lägre betyg. för det är en sådan helhet. 
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Respondent 2 har inte något huvudansvar på träningarna och beskriver att hens bedömning 

aldrig leder till ett slutbetyg. R2 anser att bedömningen är orättvis, då R2 inte till fullo får 

lämna över det betyg som R2 anser att hens spelare förtjänar. Enligt R2 går hens 

bedömningsprocess till enligt följande ”[…]den kanske inte till fullo ger deras betyg. Att det 

bara är mitt ord, utan någon dag kanske det är mitt till 50% och 50% hens bedömning. 

(Huvudansvarig) Det finns inga riktlinjer där”  

 

Respondent 3 har en tydlig struktur i vad hen bedömer. R3 beskriver att hen alltid lägger upp 

träningarna efter olika moment som är kopplade till ämnesplanen för att få en tydlig blick 

över bedömningssituationen. R3 antyder även att hen har svårigheter med att få tiden att räcka 

till över ett helt läsår.  
 

Det här tar jätte mycket tid när du ska göra 36 olika bedömningar för att det skall formas utifrån deras 

målsättning. Det tar en jäkla massa tid, vilket man inte alltid hinner med på den nivå man skulle vilja. 

Frustration hela tiden att man är otillräcklig. Att man inte hinner, men där i någonstans ligger 

bedömningen mellan de här. 

 

Respondent 4 arbetar kontinuerligt med sin bedömning. R4 beskriver att alla deras tränare i 

verksamheten bedömer alla eleverna oavsett position för att sedan mötas och diskutera utifrån 

ämnesplanen vad de bedömer eleverna på. R4 och hens medarbetare väljer att inte ”tenta” av 

moment som hen beskriver som hämmande för utvecklingen. R4 anser att betygskriterierna 

som hen bedömer utifrån leder till en subjektiv bedömning vilket i slutändan resulterar i 

svårigheter i bedömningen. R4 beskriver sitt påstående enligt följande  

 
Ja det är just det som så om man ska ta bedömning utifrån hur betygskriterierna är uppbyggda upplever 

vi det som väldigt subjektivt […]I fotbollen upplever jag att kriterierna är skrivna med ord som med 

viss säkerhet med god säkerhet och bara dom två exempel tycker jag är svåra att särskilja. Det beror på 

vem du frågar och det saknas objektivitet i betygskriterierna och det är väl inbyggt i själva ämnet och 

framförallt i fotboll tycker jag. Den svårigheten upplever vi faktiskt ganska mycket. 

 

Respondent 5 har likt R4 ett nära samarbete med sina tränarkollegor där de diskuterar olika 

bedömningssituationer. R5 anser att det underlättar att träningarna i ämnet specialidrott har 

många tränare på plats under varje träning för att på så sätt kunna komma fram till en bra 

bedömning på varje elev. R5 bedömer eleverna utifrån deras prestation på träningarna vilket 

hen alltid kopplar till ämnesplanen. R5 beskriver även att hen har utformat en matris som är 
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utarbetad efter ämnesplanen. På detta sätt ges en tydligare bild utifrån vad R5 och hens 

kollegor ska bedöma.  
 

Dels är vi flera instruktörer på en grupp som det sällan är annars i skolans värld, där man ofta är ensam. 

Att vi ofta är x stycken lärare på en grupp vilket gör att man ser mer och kan har mer diskussioner runt, 

vilket är både givande och underlättar en hel del. Men annars har vi en form av matris i specialidrott 

som vi följer. […] där vi egentligen delar in det i lite förenklat i 3 betygsättande block kan man säga. 

 

Respondent 6 anser att subjektivitet i bedömningen är ofrånkomligt. R6 beskriver sin 

bedömningssituation som komplicerad i mån av att hen inte kan vara objektiv i sin 

bedömning. R6 belyser att det är viktigt att använda sig av sin professionella grund för att 

göra en rättvis bedömning. R6 anser att testa sina spelare inte resulterar i att de bästa 

fotbollsspelarna får den rätta bedömningen. R6 beskriver sin subjektiva ståndpunkt på 

följande sätt  
 

[…] där blir man tvungen att våga vara subjektiv i sin bedömning det är ofrånkomligt att det är så för 

att som jag varit inne på nu tidigare så går det inte att dela upp fotboll i massa olika egenskaper. Mer 

om jag skulle vara mer objektiv i det och göra tester för massa olika fotbollsfärdigheter så skulle inte 

alltid dom som är de bästa fotbollsspelarna bli dom som får bäst på testerna så därför känns det inte 

rättvist på sätt och vis men skulle vi mäta rätt saker?   

 

Avslutningsvis belyser vårt resultat att det inte finns någon bestämd bedömningsmatris som 

tränarna använder sig av. Respondent har olika syn på hur de ska bedöma sina elever och alla 

använder sig av olika metoder för bedömning. Några är lika varandra men skiljer sig i olika 

avseenden. Bedömningsprocessen leder till svårigheter för många av respondenterna och de 

har svårt att koppla det praktiska innehållet i lektionen till ämnesplanen. De anser att 

betygskriterierna är svåra att applicera in i deras bedömning på eleverna när de utför de 

praktiska momenten i ämnet. Hur respondenterna uppfattar och tolkar betygskriterierna 

resulterar i hur tränarna väljer att bedöma sina elever på. Således varierar bedömningen av 

eleverna beroende på vilken tränare eleven har och hur den enskilda tränaren väljer att tolka 

betygskriterierna. 

4. Diskussion  

Studien har resulterat i en fördjupad förståelse kring tränarnas syn på lärandet och bedömning 

i den praktiska delen av specialidrott, vilket är idrottsspecialisering 1, 2 & 3. Vidare har 
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studien skapat en ökad kunskap kring hur tränarna uppfattar, tolkar och tillämpar 

kunskapskraven i idrottsspecialisering 1, 2 & 3 i ämnet specialidrott. Resultatet och den 

tidigare forskningen kommer att diskuteras utefter frågeställningarna.  

4.1 Hur beskriver tränarna deras syn lärandet i den praktiska delen av 

ämnet specialidrott med inriktning på fotboll? 

Uppfattning om vad lärande är varierade bland respondenterna. Flertalet av respondenterna 

ansåg att det handlade om att på något sätt införskaffa sig kunskap. De flesta av 

respondenterna tänker således i enlighet med Deweys sätt att tänka kring lärande. Dewey 

kategoriserar lärande eller lärprocesser i att införskaffa sig färdigheter, kunskaper och en 

skolning av tänkandet (Dewey 1999). Utifrån respondenterna utsagor kan vi konstatera att 

respondenterna menar att lärande handlar om att förbättra sina färdigheter och skaffa nya 

färdigheter. Dock anser några respondenterna att lärande handlar om en beteendeförändring, 

och utifrån Dewey (1999) tolkar vi det som att lärande handlar om att tänkandet påverkas och 

förståelsen över hur kunskap införskaffas. 

 

Utifrån resultatet ansåg hälften av respondenterna att lärandet skall resultera i kunskap för 

framtiden. Syftet med lärandet är således att eleverna skall skaffa sig kunskap och färdigheter 

i nuet för att i framtiden kunna nå nationell elit. Lärande för framtiden är något som Dewey 

(1999) anser är syftet med lärandet och att lärandet skall reflektera det framtida yrkeslivet 

(Dewey 1999). Lärarnas mål med sin undervisning är att eleverna ska erövra kunskaper som 

är tillräckliga för att eleverna ska nå nationell elit. Detta kopplar vi till Hatties (2009) studie 

som syftar på att höga förhoppningar på eleverna resulterar i bättre skolresultat. Således 

gynnas eleverna av att tränarna sätter höga mål och förhoppningar i elevernas utveckling för 

att nå nationell elit. (Hattie 2009) Vi anser att elevernas framtida yrke är att spela fotboll på 

nationell elit vilket även reflekterar respondenternas syn på syftet med lärandet i ämnet 

specialidrott.  

 

Dewey (1999) anser att autentiska problem uppkommer genom att tränarna i vårt fall sätter in 

dem i olika situationer som eleverna har erfarenhet av. Genom detta sätt ökar elevens 

tankeprocess och eleven får själv komma fram till olika lösning för att lösa olika problem. I 

detta fall ger respondenterna eleverna verktyg för att sätta igång deras tankeprocess vilket 

enligt Dewey (1999) ökar kunskapen och lärandet hos eleven. Respondenterna ansåg att 
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eleverna ska vara involverade i träningen och komma fram till olika lösningar på problem 

som uppstår på träningarna. Att eleverna själva får komma fram till lösningar är något som 

Jensen (2016) tar fasta vid i sin lärandeteori. (Jensen 2016) Även Meckbach (2004) anser att 

genom att eleverna får större inflytande över undervisningen och där de får ett större ansvar, 

gynnas det egna lärandet. (Meckbach 2004) Vi anser att denna metodik för lärande som 

majoriteten av respondenterna använder sig av skapar en tydlig bild över vad eleven förväntar 

sig att lära sig i ämnet specialidrott. Genom att koppla respondenternas arbetsprocess med 

Deweys (1999) tankar kring lärande anser vi att respondenterna i studien försöker på bästa 

sätt inkludera eleverna i undervisningen och låta eleverna komma på lösningar på problem 

som möjliggöra lärande. På detta sätt vet eleven vad de lär sig och kan själv reflektera över 

vad de har lärt sig och hur de gick tillväga för att uppnå ett lärande under träningen. Dewey 

(1999) anser att detta arbetssätt är en av grundstenarna för att uppnå lärande. Eleverna måste 

ges möjlighet till att själva kritiskt kunna lösa problem i olika autentiska situationer. Men 

eftersom lärarna har svårt att formulera och realisera ämnesplanens innehåll kan de autentiska 

situationerna variera beroende på vilken tränare eleverna har. 

 

Tidigare har vi presenterat och diskuterat respondenternas arbete med autentiska problem till 

sina elever, vilket vi kopplade till Deweys (1999) tankar. Däremot framstår det i vårt resultat 

att samtliga respondenterna vill att eleverna har ett inflytande på lektionen. Samtliga 

respondenter nämner att de har en kommunikation med eleverna i beslutfattande situationer 

för att möjliggöra lärandet. Dessa tankar anser vi kopplas till Meckbach (2004) och Jensen 

(2016). Även Stensmo (1997) påvisar att en positiv relationen mellan lärare och elev är en 

viktig aspekt för att gynna elevens lärande. Baserat på tidigare forskning anser vi att 

inkludering av eleverna och låta eleverna kommunicera samt fatta beslut i den dagliga 

verksamheten som bedrivs på NIU-utbildningar leder till ett större lärande hos eleven. Vi 

delar respondenternas uppfattning om att eleverna ska inkluderas och ta ansvar för sitt 

lärande. Genom denna process anser vi att lärandet blir större på grund av att eleven får en 

känsla av att den bidrar, utvecklar sig själva genom en tydlig kommunikation och inkludering 

i de praktiska träningarna. Genom att kunna inkludera och kommunicera med eleven bidrar 

det till att eleven själv kommer på olika läsningar för att kunna bearbeta och lösa problem, 

vilket Dewey (1999) anser är ett lämpligt tillvägagångsätt för att uppnå lärande (Dewey 

1999). 
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R1 och R5 använder sig både av att eleverna själva får lösa problem i undervisningen men 

också direkta instruktioner till sina elever, vilket Romars, Henrikssons & Ketomäkis (2016) 

studie visar. Eleverna engagerar sig och samarbetar i större utsträckning när lärarna använder 

sig av direkta instruktioner. (Romar, Henriksson & Ketomäki 2016) Att R1 och R5 låter 

eleverna själva lösa problem i vissa situationer och dessutom använder sig av direkta 

instruktioner påvisar att R1 och R5 använder olika metoder beroende på situationen. Detta är 

något som enligt Mohnsen (2006) en lärare är i behov av för att mäta elevernas förmågor. 

 

Vi kan, utifrån resultatet, se att respondenterna vill ge eleverna möjligheten att nå nationell 

elit. De delar således Deweys (1999) tankar kring hur lärande uppnås, att ge eleverna 

färdigheter och kunskaper som gynnar dem i sitt framtida yrkesliv Dewey (1999). Vidare 

inkluderade respondenterna eleverna i undervisningen och satte in eleverna i autentiska 

situationer. Vilket Dewey betonar som en viktig del för att uppnå lärande. (Dewey 1999).  

4.2 Hur tolkar och arbetar tränarna med ämnesplanen i specialidrott med 

inriktning på fotboll, utifrån den praktiska delen av ämnet?  

Respondenterna ansåg att ämnesplanen var svårtolkad samt svårigheter med att bedöma 

eleverna utifrån betygskriterierna. Det är även något som Annerstedt & Larsson (2010) 

påvisar i sin studie om att lärare har svårt att bedöma och betygsätta enligt ämnesplanen i 

specialidrott, vilket beror på lärarnas bristande kunskaper. (Annerstedt & Larsson 2010) Dock 

påvisar Blair & Capel (2011) i sin studie att bristande kunskap inte var en aspekt som deras 

resultat pekade på. I föreliggande studie var det bara en av våra respondenter som inte riktade 

kritik mot ämnesplanen. Vidare ansåg hen att det krävs en lärarutbildning för att skaffa sig 

verktyg för att tolka ämnesplanen. Att tränarna i specialidrott inte har en lärarutbildning 

påvisar Ferry & Olofsson (2009) i sin studie, där endast 50% av tränarna i specialidrott hade 

en lärarutbildning (Ferry & Olofsson 2009). Hedberg (2014) påvisar i sin studie att 

majoriteten av tränarna inte uppfyllde de utbildningskrav som ställs. Ferry & Olofssons 

(2009) och Hedberg (2014) studier överensstämmer med vårt resultat; hälften av våra sex 

respondenter hade en lärarutbildning.  

 

Att respondenterna upplever att ämnesplanen är svårtolkad, vilket även Annerstedt & Larsson 

(2010) påvisar i sin studie kan, utöver att hälften saknade en lärarutbildning också förklaras 

utifrån ämnets avgränsning och inramning. Ferry & Olofsson (2009) anser i sin studie att 
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ämnet har en svag avgränsning och inramning och att det i stor utsträckning styrs av 

respondenternas egna erfarenheter. Ämnesplanen ger  inte en styrning av undervisningen i 

samma utsträckning som i vissa andra ämnen, till exempel matematik. Eftersom 

respondenterna har svårt att tolka ämnesplanen får de förlita sig på sina egna erfarenheter och 

sin repertoar (Linde 2012). Tränarens erfarenheter och kunnande riskerar att bli det som ligger 

till grund för vad som förmedlas under lektionerna. Utifrån respondenternas svar tolkar vi det 

som att lärarnas kunskapsregister spelar en stor roll för vad som realiseras, och ämnesplanen 

kommer i skymundan på grund av ämnets svaga avgränsning och inramning.  Liksom 

Hedberg (2014) konstaterar vi i vår analys av resultaten att  det är lärarens/tränarens egen 

erfarenhet och tolkningar av ämnesplanen som styr undervisningen i ett svagt inrammat och 

avgränsat ämne som specialidrott (Hedberg 2014). 

 

Utbildning är en viktig faktor som i sin tur påverkar kvalitén på det realiserade innehållet. 

Samtliga respondenter håller en hög nationell nivå gällande tränarutbildning och 

fotbollskunskap. Dock påvisar vårt resultat att hälften av respondenterna i vår studie saknar en 

lärarutbildning vilket även Ferry & Olofssons (2009) studie påvisar. Enligt Bergmann Drewe 

(2000) kan tränare och lärare dra nytta av varandras kunskaper, vilket vi anser kan leda till att 

tränarna får mer kunskaper om ämnesplanens struktur och hur den kan tolkas om tränarna 

både har en lärarutbildning och en tränarutbildning när de undervisar på NIU. Vi anser att fler 

tränare på NIU ska få utbildning i hur de ska tolka ämnesplanen. På så sätt minskar de stora 

skillnaderna i hur tränarna tolkar ämnesplanen, som Ferry & Olofsson (2009) nämner i sin 

studie. Vidare anser vi att tränarna på NIU då får ett gemensamt utgångsläge gällande hur de 

kan arbeta och tolka med ämnesplanen.  

 

Flera av respondenterna jobbar utifrån en matris som de själva har arbetat fram utifrån 

ämnesplanen i specialidrott. De har valt att tolka ämnesplanen utifrån sina egna uppfattningar 

och de anser att de får en tydligare struktur i sitt arbete när de utgår från sin egen matris. 

Enligt Arem (2009) ska undervisningen vara kopplad till det eleverna bedöms på. 

Respondenterna utarbetar sin egen matris utifrån ämnesplanen. De anser att de genom denna 

får en lättare bedömningsprocess och ett större betygsunderlag på detta sätt. Arem (2009) 

förespråkar istället att det är först när eleverna vet vad de bedöms på, i det här fallet de 

förmågor som finns framskrivna i ämnesplanen som undervisningen får en tydlig struktur 

(Arem 2009). Eftersom respondenterna har svårt att formulera och realisera ämnesplanen 
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utarbetar de sina egna matriser. Detta görs på grund av att respondenterna själva ska kunna 

skapa sig en förståelse för vad ämnesplanen vill förmedla och för att göra det begripligt för 

eleverna. Detta resulterar i att ämnets innehåll och vad eleverna bedöms på, varierar beroende 

på hur tränarna tolkar och väljer att realisera innehållet. Detta påvisar Lindes (2012) 

uppfattning om att ämnet är svagt avgränsat och att ämnesplanen tolkas olika från person till 

person.  

 

Lindes (2012) tankar kring den transformerade läroplanen överensstämmer med hur 

respondenterna i vår studie arbetar med ämnesplanen i specialidrott. Linde (2012) anser att 

lärarna tolkar ämnesplanen och sedan tar bort och lägger till innehåll. I ett svagt avgränsat 

ämne sker detta i högre grad än i ämnen med stark avgränsning. Således finns en risk att  

ämnesplanen i specialidrott enbart delvis ligger till grund för vad som faktiskt realiseras i 

undervisningen. Tre av respondenterna i vår studie arbetar fram en egen matris för att kunna 

applicera ämnets kunskapskrav i den praktiska delen av ämnet. De övriga tre respondenterna 

har svårt att applicera ämnesplanen i den praktiska delen och har inte arbetat fram sina egna 

matriser.    

4.3 Hur tolkar tränarna ämnesplanen i den praktiska delen av ämnet 

specialidrott med inriktning på fotboll? 

Fyra av de intervjuade respondenterna arbetar kontinuerligt med sin bedömning på eleverna. 

De fyra respondenterna arbetar med olika moment i sin verksamhet och utgår från dessa 

moment i sin bedömning. De klargör att genom detta arbetssätt blir deras bedömningsprocess 

enklare och deras elever förstår vad de blir bedöma utifrån på grund av att momenten är 

tydligt kopplade till respondenternas tolkning av ämnesplanen, vilket överensstämmer med 

Arems (2009) studie. Enligt Arem (2009) resulterar detta arbetssätt att tränarna får en enklare 

bedömningsprocess och ett större betygsunderlag. De fyra respondenterna (R3, R4, R5 och 

R6) försöker göra en så rättvis bedömning som möjligt utifrån hur de tolkar ämnesplanen. R3, 

R4, R5 och R6 strävan efter rättvis bedömning stärks genom Annerstedt & Larssons (2010) 

studie där de poängterar att bedömningsprocessen ska vara så rättvis som möjligt. 

Respondenternas kontinuerliga arbete med bedömningen av eleverna kan enligt oss härledas 

till Wright & Van der Mars (2004) tankar om lärares bedömning och hur lärare kan engagera 

sin elever i skolan. Enligt Wright & Van der mars (2004) leder detta engagemang till att 

eleverna har större möjlighet att införskaffa sig kunskap. Genom respondenternas arbetsätt 
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försöker de att tydliggöra vad det är för kunskaper och färdigheter eleverna behöver 

införskaffa sig. Trots det påvisar resultatet att de har fortsatt svårt att formulera och realisera 

ämnesplanen i ämnet. Detta anser vi påverkas av att ämnet i sig är svagt avgränsat Linde 

(2012). 

 

R1 och R2 arbetar inte med moment i sin bedömning. R1 och R2 beskriver att de arbetar med 

en helhetsbedömning i slutet av året vilket R1 medger är en dålig arbetsprocess. Dessa två 

respondenter ser svårigheter med bedömningen utifrån ämnesplanen och kan inte avgöra vad 

som är ett A kontra ett annat betyg. I Annerstedts & Larssons (2010) studie lyfts 

problematiken med att lärarna saknar kunskaper i hur de ska bedöma eleverna. Utifrån R1 och 

R2s tankar anser vi att dessa två tränare behöver fortbilda sig och skapa sig en metod i 

bedömningen för att underlätta sin arbetssituation. Om respondenterna inte är medvetna om 

vad eleverna skall bedömas på, påverkar det hur de tolkar ämnesplanen samt hur de realiserar 

ämnesplanen (Linde 2012). Således resulterar det i att undervisningen i ämnet specialidrott 

gestaltar sig olika på skolorna i Sverige. Detta är även något som Ferry & Olofsson (2009) 

påvisar i sin studie. 

4.4 Metoddiskussion 

Vår studies metodval lämpar sig väl i relation till studiens syfte. Intervjuguiden är noga 

utformad utefter de valda teoretiska utgångspunkterna och frågeställningarna, vilket stärker 

den valda metoden i uppsatsen. För att ytterligare stärka vår studies reliabilitet och validitet 

kunde vi ha använt oss av en kombination av metoder (Dalen 2015). Vi kunde ha använt oss 

intervjuer men även av observationer för att se på relationen mellan vad respondenterna säger 

och vad de faktiskt gör. En observation hade kunnat leda till att relevanta situationer, utifrån 

vår studies syfte, hade kunnat identifieras. Exempelvis situationer som respondenterna inte 

själva hade kunnat identifiera i en intervjusituation men som vi hade kunnat uppmärksamma 

med hjälp av en observation. 

4.5 Slutsats 

Respondenterna tolkar ämnesplanen olika utifrån sin egen uppfattning om ämnesplanens 

innehåll. Detta är ett resultat av att respondenterna transformerar läroplanen olika och således 

realiseras innehållet på olika sätt. Respondenterna bedömer även eleverna på olika sätt. En del 

av respondenterna ansåg att det var svårt att applicera ämnesplanen rent praktiskt i sin 

undervisning, således varierar de autentiska situationer eleverna sätts in i, beroende på hur 
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tränarna väljer att tolka och realisera ämnesplanen. Respondenterna har en gemensam 

uppfattning om vad lärandet ska resultera i och vad lärandet i ämnet innebär, vilket är att 

eleverna ska nå nationell elit. Detta överensstämmer med Deweys sätt att se på lärande. Han 

anser att utbildningens funktion handlar om att ge eleverna förmågor och kunskaper som dom 

kan dra nytta av i sitt yrkesliv och vardag. Respondenterna anser att ämnesplanen i 

specialidrott är svårtolkad och det leder till att respondenterna får bilda sig sin egen 

uppfattning om vad de ska bedöma och lära ut. Specialidrott är ett svagt avgränsat ämne och 

att ämnesplanen är svårtolkat är ett resultat av det.  Det är, för att citera studiens titel, ”Inte så 

jävla lätt liksom”.  

4.6 Fortsatt forskning 

Om vi utgår från vår studie så har vi studerat tränarnas syn på lärande, bedömning och 

ämnesplanen utifrån en lärandeteori och en läroplansteori. För att bygga vidare på denna 

studie kan man utöka det valda undersökningsområdet, som i vårt fall är Stockholm. En studie 

kan bygga på hela Stockholms län eller hela Sverige.  

 

Vidare forskning inom vårt område kan vara att fördjupa studier av tränarnas syn på 

betygsättning och lärande i ämnet specialidrott. Vidare kan forskaren även studera de 

teoretiska delarna av ämnet specialidrott och inte endast den praktiska delen som i vårt fall. 

Genom att studera både de teoretiska och praktiska kan forskaren studera hur ämnet 

specialidrott är uppbyggt och sedan studera hur samarbetet mellan tränarna i de praktiska 

delarna och lärarna i de teoretiska delarna fungerar. Att påbörja en sådan studie kan ge svar 

hur lärarna i de teoretiska delarna förhåller sig till tränarnas betygs-rekommendationer i de 

praktiska delarna av ämnet.  

 

En annan studie som man skulle kunna göra är att göra en komparativ studie där man jämför 

lärarnas uppfattning om vad som ska bedömas med det som faktiskt ska bedömas utifrån vad 

ämnesplanen säger. Alternativt, hade det varit intressant att jämföra utbildningsministerns syn 

på bedömning och/eller lärande med tränarnas syn. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med vår studie är att skapa en djupare förståelse av 

tränarnas syn på lärandet och bedömning i den praktiska delen av specialidrott, 

idrottsspecialisering 1, 2 & 3. Vidare ämnar vår studie till att undersöka tränarnas uppfattning, 

hur tränarna tolkar samt hur tränarna tillämpar kunskapskraven i idrottsspecialisering 1, 2 & 3 

i ämnet specialidrott. 

1. . Hur beskriver tränarna deras syn på lärandet i den praktiska delen av ämnet specialidrott 

med inriktning på fotboll? 

2. Hur arbetar tränarna med bedömning i den praktiska delen av ämnet specialidrott med 

inriktning på fotboll? 

3. Hur tolkar och arbetar tränarna med ämnesplanen i den praktiska delen av ämnet 

specialidrott med inriktning på fotboll 

 

Vilka sökord har du använt? 
Assessment, learning, Learning in sports, Assessments in PE teachning, Soccer learning, 

Soccer assessment, Grade in PE teaching, Soccer development, Teori in learning, Teori in 

assessment. 
 
Var har du sökt? 
Discovery, Google schoolar, Pub Med, Sport Discus 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Discovery: Assessment PE teaching, Learning in PE teaching Soccer assessment, Soccer 

learning 
 

 
Kommentarer 
Svårt att hitta relevanta artiklar om specialidrott då Sverige är rätt unika med detta ämne. 

Tog hjälp av förbundet för att hitta relevanta artiklar. Discovery gav relevanta artiklar till 

vår studie. 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Inledning: 

- Är du utbildad specialidrottslärare? 
- Är du utbildad fotbollstränare? 
- Är du anställd av skolan eller din förening? 
- Hur länge har du arbetat som specialidrotts-tränare? 
- Har du arbetat med någon annan roll inom skolansvärld? 
- Hur många träningar/lektioner inom specialidrott har du varje vecka? 
- Vilket syfte tycker du ämnet specialidrotts praktiska del uppfyller i skolan? 

-  Vad anser du om ämnet specialidrott i sin helhet? 

Lärande: 

- Vad är lärande för dig, i din roll som specialidrottstränare?  
- Vad är din metodik för ett lärande åt eleven? Använder du olika metoder, isf vilka och 

på vilket sätt? 

- Är det viktigt att eleven får ett lärande under de praktiska momenten, förklara gärna 
varför? 

- Blir du bemött av elever som frågar om lärandet i ämnet? Vad svarar du dessa elever 
isf? 

- Vad anser du att eleverna lär sig i ämnet specialidrott? 

- Ger du som tränare elever möjligheter till att själv lösa olika problem i olika 
situationer?  

Bedömning: 

- Hur arbetar du med bedömningen i specialidrott? 

- Vad anser du är svårigheterna med bedömning i specialidrott? 

- Vad bedömer du som tränare/lärare i specialidrott? 

- Hur är din syn på bedömningen i ämnet specialidrott? 

- Ser du några möjligheter med bedömningen i specialidrott? 

- Hur uppfattar du skolverkets bedömningsstöd i ämnet specialidrott? 

- Möts du av svårigheter/möjligheter i din roll som tränare/lärare med bedömningen av 
spelare? 

- Vet du vad du ska bedöma i ämnet specialidrott? 

- Känns din bedömningen orättvis/rättvis på något sätt? 

- Blir det ofta svårigheter att förklara för eleverna om vad de bedöms på? 

- Vad anser du att eleverna blir bedömda på? 

- Vad anser du är det viktigaste som eleverna ta med sig från ämnet? 

Läroplans teori: 

- Vad är din syn på kunskapskraven i ämnet specialidrott? 
- Har du fått någon utbildning inom ämnesplanen för specialidrott och dess bedömning? 

Isf vilken? 



 

 

- Vems ansvar anser du det är att du som fotbollstränare ska bli utbildad inom 
skolansvärld?  

- Vad säger ämnesplanen om vad som ska bedömas i ämnet specialidrott? Ge gärna ett 
exempel. 

- Anser du att det finns svårigheter att förverkliga det som ska bedömas i praktiken?  
- Vad väljer du för uppgift/er att bedöma eleverna på? Ge gärna ett exempel.  
- Anser du att du har tillräckligt med kunskap för att bedöma, sätta betyg och tillämpa 

det som står i ämnesplanen? 
 

 

 


