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Abstract  

Aim. The aim of the study was to identify what abilities that elite players in badminton 

develop through playing. The purpose of doing this, was to get an insight into the most 

skillful player’s specific abilities. To investigate what you ”can do when you can do” is of 

great importance for teaching sports. Hopefully this study can contribute to developing 

methods for teaching net-, and wall games and in the larger perspective also other categories 

of sports. The research question is therefore: What does it mean to master badminton? 

Method. Four elite players in badminton, divided into two pairs, played a singles game 

against each other, over three sets. The match was video-recorded. The participants watched 

the recorded material and subsequently a semi-structured interview was carried out. At the 

interview both of the players, as well as the researcher participated. Data has been processed 

using a step-by-step method described by Tenenbaum & Driscoll (2005).  

Results. A total of seven categories of abilities were identified: 

- Abilty to assess the ball trajectory and impact point.  

- Ability to very quickly reevaluate your decision, during ongoing play. 

- Ability to assess risk versus opportunity during play, by assessing your own and the 

opponent’s abilities. 

- Ability to adjust movements with the purpose of changing one’s tactics. 

- Ability to perform actions that can give you a mental advantage. 

- Ability to evaluate and reevaluate one and several strokes ahead. 

- Ability to assess probabilities and responding by making desicions on the court. 

Conclusion. A clear emphasis, with the elite players, lies on tactic understanding based on 

experience ot the game. It gives us an indication that focus in training should lie on a game 

based approach that trains the complex abilities needed to play the game. Therefore one 

should be doing less of repetitive training and focus more on exercises based on the game’s 

tactical idea, so called idea based training and devote themselves a lot to playing the game in 

modified exercises, adapted to the participant’s level. Development happens in interplay 

continually with your opponent. 

 

 



  

Sammanfattning  

Syfte och frågeställningar. Målet med studien var att identifiera vad det är för förmågor 

som Elitspelare i badminton besitter. Syftet med att göra detta, var att få en insikt i de 

duktigaste spelarnas specifika förmågor. Att utröna vad man ”kan när man kan” är av stor vikt 

för att utveckla metoder för undervisning i idrottslära. Förhoppningen är att denna studie skall 

bidra till att vidareutveckla metoder för undervisning i nätspel och i ett större perspektiv även 

andra kategorier av idrotter. Frågeställningen är därför: Vad kan en spelare som behärskar 

badminton? 

Metod. Fyra elitseriespelare i badminton, indelade i två par, har spelat en singelmatch mot 

varandra över tre set. Deltagarna har därefter fått se det filmade materialet och en semi-

strukturerad intervju har genomförts. Vid intervjun var båda spelarna, samt intervjuforskaren 

deltagande. Data har bearbetats enligt stegvis metod beskriven av Tenenbaum & Driscoll 

(Tenenbaum & Driscoll 2005).  

Resultat. Totalt delförmågor identifierades: 

- Förmåga att bedöma bollens bana och nedslagsplats.  

- Förmåga att mycket snabbt omvärdera sitt beslut under pågående spel. 

- Förmåga till bedömning av risk kontra möjlighet under pågående spel, utifrån en 

bedömning av sina och motståndarens egenskaper. 

- Förmåga att anpassa sina rörelser med syfte att förändra sin taktik. 

- Förmåga att utföra handlingar som ger ett mentalt övertag. 

- Förmåga att värdera och omvärdera ett och flera slag framåt. 

- Förmåga till sannolikhetsbedömning och att omsätta denna i beslut på banan. 

Slutsats. Tydlig tonvikt, hos elitspelarna, ligger på taktisk förståelse baserad på erfarenhet av 

spelet. Det ger oss en indikation på att fokus i träningen bör ligga på spelliknande övningar 

som tränar de komplexa förmågor som krävs i spelet. Detta pekar mot att man bör minska på 

mängden repetitiv träning och fokusera mer på övningar som baseras på spelets taktiska idé, 

s.k. idébaserad träning och ägna sig mycket åt att spela spelet i modifierade övningar, 

anpassade efter utövarnas nivå. Utvecklingen sker i ständig växelverkan med din motståndare.  
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1. Inledning 

Didaktiska diskussioner är en ständigt pågående process som pedagog inom idrottsområdet. 

Vilka metoder som skall användas inom olika områden debatteras ständigt. En utmaning kan 

vara att flytta över fokus i diskussionen till vilka förmågor som är eftersträvansvärda inom en 

idrott. Vad betyder det till exempel att kunna utöva en idrott? Vad är det man kan då? Först 

när denna fråga är besvarad är det rimligt att börja tala om hur undervisningen ska gå till. Min 

studie kommer därmed syfta till att utröna vad man kan när man kan spela badminton, för att 

senare i diskussionen även utveckla mina tankar kring hur man metodiskt kan undervisa för 

att utveckla dessa förmågor. Under mina 18 år som idrottslärare i ungdomsskolan så har jag 

noterat ett ökat intresse för badminton bland elever och jag skulle bedöma att sporten tillhör 

de absolut mest populära bland mina gymnasieelever under de senaste 8-10 åren. Jag har 

också erfarenhet av att undervisa i badminton inom nätspelskurserna på GIH. 

Internationella Badmintonförbundet har presenterat ett omfattande utbildningsmaterial för 

skolor, som håller på att implementeras i 132 länder. Här ligger tydligt fokus på repetitiv 

träning av specifika tekniska färdigheter (BWF 2016). En metodik som istället utgår från 

spelets idé och utövarnas taktiska förståelse, kallas Teaching Games for Understanding 

(Bunker & Thorpe 1986, Mitchell, Oslin & Griffin 2013) och har under 1990-talet, men 

framförallt 2000-talet, vuxit fram som en alternativ metod till det som förenklat kallas för 

teknikvägen (Teng 2013). Ett av områdena i ämnesstudierna vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm benämns Idrottslära. Området är inriktat på läran om idrotternas 

idé, dess former och konstruktioner och omfattar teori- och modellbildning som metodik för 

utveckling av tillämpbar idrottsdidaktik i olika kontexter (Teng 2014). 

Inom idrottsläran på GIH har det i olika forum uttryckts en vilja att förtydliga vad det är som 

studenter förväntas kunna inom olika områden. Som undervisande lärare för 

idrottslärarstudenter har jag vid åtskilliga tillfällen mött studenter, som jag bedömer som 

mycket duktiga på att uttrycka hur de skall lära ut någonting (metodik). Exakt vad de skall 

lära ut är inte lika självklart. När vi kommer in på områden såsom bedömning och 

betygsättning av elever, så blir det ofta väldigt svepande omskrivningar och svårt att 

konkretisera. Att dessutom sätta ord på en känsla i kroppen när någonting ”blir rätt” är ännu 

svårare (Schön 1984). Det finns en hel del forskning på ämnet rörelseförmåga, ur en mängd 

olika perspektiv. Det område som jag avser att undersöka närmare handlar alltså om 

pedagogik kopplat till nätspel, ett område där det visat sig finnas begränsat med tidigare 
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forskning och framförallt med målet att utröna vad de duktigaste spelarna kan, för att använda 

resultaten för att utveckla metoder för undervisning. Kunskapen om vad det innebär att 

faktiskt kunna något är mycket begränsad. I synnerhet vad det innebär för utövaren att kunna 

något. Ambitionen med den här studien är att fylla denna kunskapslucka 

 

1.1 Tidigare forskning  

Jag har strävat efter att sammanfatta relevant tidigare forskning inom området rörelseförmåga. 

Olika forskare och författare använder olika begrepp och belyser frågan utifrån olika 

perspektiv. I denna studie används begreppet rörelseförmåga för att beskriva en persons 

förmåga att röra sig ändamålsenligt i olika sammanhang (Skolverket 2011, Tidén 2016). 

Begreppet förmåga används för att beskriva en mer övergripande förmåga, såsom förmåga att 

spela badminton. För att behärska badminton så krävt ett antal olika delförmågor. Dessa 

beskrivs som just delförmågor i studien. De begrepp som används är alltså förmåga, 

delförmåga och rörelseförmåga. 

 

Om själva bedömningen av rörelseförmåga har Tidén skrivit i sin avhandling vid GIH (Tidén 

2016). I hennes studier har stor vikt lagts vid att göra rörelseförmågorna mätbara genom olika 

typer av tester. Tidén trycker också på att testerna skall vara av funktionell karaktär och 

vänder sig mot flertalet konventionella motoriktest, som enligt henne är dekontextualiserade 

och inte mäter verklig funktionell förmåga, dvs de förmågor som exempelvis kan göra dig till 

en utmärkt badmintonspelare. Tidén beskriver att man ofta inom forskningen beskriver 

rörelser som ”Motor skills” eller ”Movement skills”. Hon väljer att på svenska kalla det för ett 

samlat ord ”rörelsefärdigheter”. Frågan här är var förmågan att spela MOT en motståndare 

kommer in, dvs det som skulle kunna kategoriseras som ”tactical skills”. Tidén slår fast att 

”rörelseförmågan förändras och påverkas av rörelseerfarenhet genom livet”. När man 

inledningsvis börjar lära sig en ny rörelse så involverar man inte lika stor del av kroppen, men 

med mer träning ökar komplexiteten i rörelsen och en större del av kroppen involveras. Här 

kan man sannolikt också se att olika sporters rörelser involverar olika frihetsgrader (Bernstein 

1967). En sport där man utför en specifik rörelse upprepade gånger (t.ex. stavhopp) är 

komplex i sig (Nyberg 2014), men kräver inte lika hög grad av rörelsefrihet som en sport där 

man på bråkdelen av en sekund måste fatta beslut om vilken rörelse som skall utföras (t.ex. 

badminton). 
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I sin doktorsavhandling vid Stockholms Universitet undersökte Gunn Nyberg vad det är 

utövare av olika specifika idrotter verkligen kan och hur de olika typerna av kunnanden kan 

identifieras och kategoriseras (Nyberg 2014). Nyberg har studerat tre olika idrotter: 

freeskiing, stavhopp och dans. Inom dans genomfördes en interventionsstudie i skolmiljö och 

den studien kommer jag inte att bygga vidare på. I de övriga två studerade Nyberg elitutövare 

inom deras specifika områden. I studien om stavhoppare jobbade de aktiva tillsammans med 

sin tränare, i ett aktivt samspel för att utveckla sina förmågor. I studien om freeskiing följde 

Nyberg en mindre grupp elitaktiva i deras träning, som sker utan handledning av någon 

tränare. I båda fallen (stavhopp, freeskiing) filmade hon deras träningar och följde sedan upp 

med djupintervjuer. Detta resulterade i att Nyberg som resultat kunde identifiera olika typer 

av kunnanden inom de två idrotterna.  

 

Inom stavhopp identifierade Nyberg fyra specifika kunnanden. Dessa är ”Finding alternative 

ways of moving”, ”Keeping ways of moving invariant while varying others”, ”Discerning 

one’s way of moving”, samt ”Navigating awareness”. Nyberg menar att stavhopparna behöver 

hitta alternativa sätt att utföra en rörelse och genom att ständigt sträva efter att utveckla 

förmågorna så kan man förfina rörelserna i detalj. En viktig egenskap då är förmågan att 

kunna förändra en del av rörelsen, medans en annan del är oförändrad. Nybergs tankar om 

”navigating awareness” går att koppla direkt till Polanyis tankar om fokal och subsidiär 

uppmärksamhet, där den fokala uppmärksamheten handlar om det man fokuserar tydligast på 

och den subsidiära uppmärksamheten handlar om sådant som finns i periferin och som 

utuvaren är ”halvt medveten” om (Polanyi 1962). Inom freeskiing identifierar Nyberg sex 

specifika kunnanden. Dessa är ”Discerning one’s velocity”, ”Solving movement problems”, 

”Grasping the relationship between movement actions”, ”Discerning one’s own way of 

moving”, ”Creating frames of reference”, samt ”Navigating one’s focal awareness”. Jag tolkar 

inte Nybergs resultat som att rörelserna inom freeskiing nödvändigtvis är mer komplexa än 

inom stavhopp, även om kategorierna av kunnanden blev fler enligt Nyberg. Flera av Nybergs 

kategorier är snarlika inom de två olika idrotterna. Dels handlar det i båda idrotterna om att 

förfina sina rörelser och dels handlar det i båda idrotterna om att kunna flytta sin 

uppmärksamhet på olika delar mellan sin fokala och subsidiära uppmärksamhet. En fråga jag 

ställer mig är om dessa gemensamma nämnare för de två idrotter som Nyberg har undersökt, 

även kommer återkomma inom badminton. Alltså kan man se att de förmågor som är viktiga 

för både stavhoppare och freeskiers också är viktiga för badmintonspelare. 
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En aspekt som stavhopp och freeskiing har gemensamt är att utövaren har att förhålla sig till 

sig själv, sin utrustning och elementen runt omkring, men man behöver inte förhålla sig till en 

motståndare. Mot bakgrund av detta har jag valt att studera vad man ”kan när man kan” spela 

badminton, ett av de nätspel som undervisas inom idrottsläran på GIH och där man utöver sig 

själv, sin utrustning, elementen, också måste förhålla sig till en eller flera med- och 

motspelare. Just det faktum att en motståndare tillkommer i dessa idrotter, innebär att 

utövaren måste växelverka med sin motståndare för att kunna skapa ett utvecklande spel, dvs 

en relationell aspekt tillkommer och även en högre grad av oförutsägbarhet. 

 

Om växelverkan mellan de två spelarna i ett nätspel såsom badminton har Gunnar Teng 

skrivit om i sin licentiatuppsats om samspelskunnande i bollspel inom ämnet Idrott och Hälsa 

(Teng 2013). Han fokuserade där på elevers kommunikation och samspel inom bollspel. I 

uppsatsen beskrivs racketspelens rörelser som ”reaktiva”, dvs man reagerar på vad 

motståndaren gör. Teng diskuterar även han kring olika grader av rörelsefrihet. Den 

eftersträvansvärda kvaliteten på en rörelse är när man uppnår ”individuell operationell nivå”, 

dvs utan handledning själv kan välja rätt rörelse och utföra den korrekt. Utövaren skall bli sin 

egen problemlösare, dvs en reflekterande praktiker (Schön 1984). Jag kommer att framledes 

att diskutera problemet med att sträva mot denna nivå, samtidigt som träningen är repetitiv 

och inte innehåller sekvenser där utövaren måste fatta snabba beslut. Teng beskriver, som 

nämns ovan, nätspelen som ett spel där utövarna växelverkar med varandra. Den ene spelaren 

är beroende av den andra och vice versa, för att kunna utveckla sina förmågor och öka graden 

av komplexitet i sin repertoar. Ronglan beskriver samspelet i bollspelen med att de 

kännetecknas av ”kamp, samhandling och problemlösning” (Ronglan 2008). Även här kan vi 

se denna tanke om detta tävlingsinriktade spel, där man ändå ser det som en ”samhandling”. 

Trots att man som spelare strävar efter att göra det svårt för sin motståndare så är man 

samtidigt beroende av denne för att kunna utveckla sina rörelseförmågor. 

 

Som pedagog så är det naturligt att ständigt brottas med funderingar kring dels vilka förmågor 

som behövs för att behärska ett spel, dels hur man som pedagog skall undervisa för att hjälpa 

sina elever att utveckla dessa förmågor. Det har vid sex tillfällen organiserats 

forskningskonferenser på temat ”Science and Racket Sports”. Vid dessa träffas forskare från 

hela världen för att vidareutveckla kunskaper inom ämnet forskning och racketspel. De tre 
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senaste kongresserna hölls 2006 i Madrid (Spanien), 2015 i Suzhuo (China) och nu senast i 

maj 2018 i Bangkok (Thailand). Genom att titta igenom listan över abstracts och fördjupa mig 

i utvalda studier från kongresserna, så kan jag konstatera att mycket fokus ligger på fysiologi 

och biomekanik. En tydlig majoritet av forskningen är av kvantitativ karaktär. Exempelvis så 

hade man vid konferensen 2006, delat in presentationerna i sex områden, där ”Pedagogy, 

sociology and coach education” var ett av de sex (Lees, Cabello & Torres 2009). Ingen av 

presentationerna fokuserade på pedagogik inom området badminton. Vid den senaste 

konferensen fanns det någon enstaka presentation, som handlade om pedagogik, men då med 

fokus på tennis (Racketsports 2018). Jag kan konstatera att inom aktuell forskning inom 

racketspel, så förefaller området pedagogik vara eftersatt och det verkar finnas stora 

kunskapsluckor att fylla.  

 

Som jag redogjort för ovan så går det i olika studier att läsa om sätt att beskriva en förmåga att 

använda rätt rörelse i sitt sammanhang. Den rimliga frågan att ställa sig som didaktiker är 

därmed hur man skall kunna träna dessa förmågor. I sin bok Teaching sports concepts and 

skills (Mitchell, Oslin & Griffin 2013) beskriver författarna ett sätt för hur man rent metodiskt 

kan undervisa olika bollspel, såsom badminton. De lyfter exempelvis perspektivet ”tactical 

complexity”, eller på svenska taktisk komplexitet i spelet. Detta tangerar hur Skolverket har 

formulerat kunskapskraven för grundskolans äldre åldrar och gymnasiet där man använder 

just begreppet komplex karaktär för att beskriva en rörelsekvalitet på A-nivå (Skolverket 

2011). Detta är en av orsakerna till att jag bedömer att det är angeläget att se om det går att 

lägga till ytterligare ett perspektiv (dvs en motståndare och därmed oförutsägbara händelser) 

till Gunn Nybergs studier och försöka utröna om det är aktuellt att komplettera de 

”kategorier” av kunnanden som Nyberg identifierade, med ytterligare, eller kanske helt andra, 

kategorier, mot bakgrund av en ytterligare utmaning med en motståndare. 

 

Med hjälp av tidigare forskning så har ett problem och en kunskapslucka identifierats. Anna 

Tidén (2016) har konstaterat att det är angeläget, men svårt, att skapa funktionella mätmetoder 

för rörelseförmågan. Gunn Nyberg (2014) har identifierat olika kunnanden hos utövare av 

idrotter med hög grad av komplexitet, men som har gemensamt att inte någon ytterligare 

utmaning i form av en motståndare spelar in. Gunnar Teng (2013) har konstaterat att 

bollspelen kan bidra till att utveckla viktiga förmågor hos unga, främst förmågan till samspel 
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och kommunikation. Mitchell, Oslin & Griffin (2013) presenterar en metodik för att öka den 

taktiska förståelsen för bollspelen hos unga utövare. Sammantaget bedömer jag att det därmed 

är angeläget att utröna vad det är man egentligen kan, när man behärskar en sport, som 

involverar både komplicerad motorik och taktisk komplexitet. Jag har valt badminton, då det 

är en populär skolsport och jag har inte kunnat hitta någon tidigare forskning inom ämnet.  

 

1.2 Teoretisk referensram 

Jag kommer i följande avsnitt att redogöra för vilka teoretiska modeller som studien utgår 

från, samt hur dessa teorier kan appliceras på utövandet av badminton. Mycket av den 

kunskap och de förmågor som en professionell utövare besitter, oavsett om det handlar om 

sport eller ett yrkeshantverk, kan vara svårt att beskriva med ord. Denna ”tysta kunskap” eller 

”tacit knowing”, som Michael Polanyi benämner det, är kunskap som duktiga utövare besitter, 

men inte alltid kan förklara (Polanyi 1967). Han ger exemplet att en person kan känna igen en 

annans ansikte, bland tusen, eller t.o.m. miljoner andra, men har väldigt svårt att sätta ord på 

vad det är som gör att man kan känna igen personen. Polanyi beskriver också när man lär sig 

använda ett verktyg för första gången. Inledningsvis ligger personens fokala uppmärksamhet 

på själva verktyget och känslan av att hålla i den. Med fokal menas det som personen främst 

fokuserar på. När personen utvecklar sin förmåga att använda verktyget så flyttas 

uppmärksamheten till exempelvis huvudet på spiken som skall slås i. Då förflyttas själva 

verktyget till personens subsidiära uppmärksamhet. Personen känner fortfarande hammaren i 

sin hand, men fokuserar på huvudet på spiken. Med subsidiär menas det som personen 

uppmärksammar mer perifert (Polanyi 1962). Utvecklingen av förståelsen och förmågan sker 

i ett samspel, där man inte kan skilja det kroppsliga från tanke och intellekt.  

 

Översatt till badminton, så kan man tänka sig att spelarna utvecklar en känsla för racketen 

både intellektuellt och fysiskt. Polanyi skulle sannolikt hävdat att det inte går att skilja dessa 

åt. Nästa steg är att utveckla sin förmåga att förstå vad racketen har för påverkan på bollen. 

Förmågan att känna igen ansikten, eller att lära sig använda ett redskap, såsom en hammare 

eller en racket, är det en kroppslig förmåga eller en intellektuell? Polanyis svar är att det inte 

går att skilja dessa åt. Denna filosofi är även applicerbar på andra förkroppsligade kunnanden, 

särskilt någonting så komplext som badminton. För att utveckla denna förmåga som beskrivits 

på olika sätt, dvs förmågan att på bråkdelen av en sekund omsätta olika intryck, till rörelser 
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och handlingar, krävs att man reflekterar över hur man agerar i olika situationer. Handling 

utan reflektion innebär enbart en handling, men en reflekterad handling kan i bästa fall leda 

till att förmågorna utvecklas. (Schön 1984) 

 

Donald Schön diskuterar kring samspelet mellan utförande och reflektion i sin bok The 

Reflective Practitioner (Schön 1984). Han skriver att när en spelare säger sig ha en känsla för 

bollen, betyder det att han/hon förstår vad det är som fungerar bra och därmed kan upprepa 

detta på ett lika bra sätt. Även en mindre erfaren utövare kan lyckas med ett bra slag, men 

utan att vara reflekterande och utan erfarenhet, så är chansen att kunna upprepa den lyckade 

rörelsen betydligt mindre. Med erfarenhet så utvecklar spelaren en förmåga att reflektera 

kring det de utför och därigenom utvecklas de genom sina erfarenheter. I boken skriver Schön 

bl.a. ”…professional practitioners often think about what they are doing, sometimes even 

while doing it”. Med detta menar författaren att en professionell utövare utvecklar sin 

förmåga att reflektera samtidigt som han/hon gör eller utövar sin sport eller sitt yrke. 

Reflektionen växer enligt Schön fram ur utövandet. Schön myntar uttrycken ”knowing-in-

action”, ”reflection-in-action” och ”reflection-on-action”, Det förstnämnda beskriver Schön 

som hur man applicerar sin kunskap i praktiken. För en badmintonspelare skulle det kunna 

innebära att man genom att få instruktioner om hur man t.ex. genomför en typ av slag, eller 

hur man bör röra sig på banan, även kan utföra detta i praktiken och i relation till en 

motspelare. Kunskapen växer fram i ett samspel mellan övning, erfarenhet och reflektion. Det 

går inte att skilja de olika delarna åt, utan det är en ständigt pågående process där reflektionen 

sker samtidigt som handlingen. Det korrekta utförandet behöver alltså bottna i någon form 

utav teoretisk kunskap, som sedan appliceras i praktiken och den teoretiska kunskapen växer i 

sin tur parallellt fram genom det praktiska utförandet. Den reflekterande praktikern kan sedan 

dela med sig av sin kunskap.  

 

Via utövandet av sin profession eller sin idrott, utvecklar en person sin förmåga att reflektera 

över det som han/hon gör, medans det görs. Detta benämns då ”reflection-in-action”. Detta 

skulle för en badmintonspelare t.ex. kunna innebära att under spelets gång kunna ändra taktik, 

eller att rätta till tekniska misstag, genom en sådan djup förståelse för det praktiska utövandet, 

samt den teori som utövandet har skapat, att spelaren själv kan se vad som behöver förändras 

och dessutom göra det i samma stund. Den tredje aspekten; ”reflection-on-action”, handlar 
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om förmågan att kunna reflektera över ett utövande som man ser. Inom badminton kan det 

vara en tränares förmåga att se vad hans/hennes adept gör och kunna ge relevant feedback för 

utveckling. Det kan också vara två erfarna utövare som ger varandra återkoppling, s.k. peer-

teaching (mer om detta i diskussionen). I denna studie kommer jag att utröna vilka förmågor 

som kan identifieras, när elitutövare får reflektera kring sina rörelser och handlingar. Kan de 

själva identifiera kunnanden ”knowing-in-action”? I uppsatsens diskussionskapitel kommer 

även olika didaktiska perspektiv att diskuteras, utifrån de resultat som studien visar. 

 

Schön och Polanyis tankar kompletteras av bl.a. Halling et al (2005), som menar att 

ämnesområdet bollspel omfattar tre dimensioner; en teoretisk, reflekterande dimension, en 

social dimension och en kroppslig dimension. Tidigare nämnda forskare/filosofer hade nog 

hävdat att dessa tre egentligen är en dimension och att de ej går att skilja från varandra. Lave 

& Wenger (1991) lyfter även de det sociala perspektivet på lärande och menar att lärandet är 

beroende av rätt kontext. Författarna menar att en nybörjare kan utvecklas till en fullvärdig 

utövare i samspel med mer erfarna personer inom ett område. De beskriver en social process 

där en nybörjare kan bli del av en ”community of practice”. Som didaktiker är det därmed en 

viktig utmaning att skapa positiva inlärningsmiljöer, där socialt samspel och en utvecklande 

växelverkan kan ske (Teng 2013).  

 

Dessa tankar om utveckling från nybörjare till expert återkommer i många olika sammanhang, 

inte minst i lärarutbildningen i Sverige. Både Stockholms Universitet och GIH använder sig 

av beskrivningen ”Från Novis till Professionell” (SU 2013), i samband med den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Detta är den del av lärarstudenternas utbildning 

som sker i ungdomsskolan och med just en erfaren praktiker som handledare. Där använder 

man en matris som beskriver fyra steg från novis till professionell inom olika områden, med 

syfte att kunna arbeta med självvärdering, men framförallt för att underlätta för handledning 

på rätt nivå. Ett annat sätt att beskriva olika nivåer av förmågor, främst hos den som 

undervisar, är att använda sig av Lee Shulmans kategorier (Shulman 1986). Han delar in de 

olika nivåerna av förståelse och förmåga att undervisa i Common content knowledge och 

Specialized content knowledge. Om vi sätter detta i en badmintonkontext, så skulle det 

förstnämnda kunna vara grundläggande kunskap om regler och teknik, medan det sistnämnda 

skulle kunna vara mer ingående förståelse för komplexa delar av sporten. Shulman konstaterar 
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också att det inte räcker med teoretisk kunskap i sitt ämne för att kunna undervisa, utan det 

krävs också Pedagogical content knowledge, vilket innebär att kunna använda sina fördjupade 

kunskaper, för att undervisa på ett effektivt sätt. 

 

En nyligen publicerad studie på fotbollsspelare har visat på att de allra duktigaste spelarna 

inom fotboll besitter en unik så kallad ”exekutiv förmåga” (Vestberg et al 2018). Man har i 

studien kunnat se att en del personer, kanske så få som en på tusen, har en osedvanligt väl 

utvecklad förmåga till att på millisekunder ta in information och agera utifrån det. Författarna 

till boken är psykologer och hjärnforskare och har utgått från kunskaper om hjärnans 

funktioner när man har forskat i ämnet. Trots att de haft en helt annan teoretisk referensram i 

sin forskning än de forskare som jag har nämnt ovan, så är deras tankar om en unik förmåga 

hos en del av de duktigaste utövarna intressant då det utifrån ett helt annat perspektiv även de 

beskriver en sorts tyst kunskap, som är svår att beskriva med ord (Polanyi 1967). 

  

Samtliga studier som har nämnts ovan diskuterar kring olika grader av rörelsefrihet och 

kvaliteter på rörelser. Man väljer olika begrepp, men det förefaller i grund och botten handla 

om samma sak, att kunna sätta ord på denna tysta kunskap. Det handlar med andra ord om det 

som Schön (1984) beskriver som ”hantverket”, Ryle (2000) beskriver som ”knowing how”, 

eller Vestberg et al (2018) beskriver som ”exekutiv förmåga”: alla dessa sinnesintryck, som 

omsätts i rörelser och som utövare lär sig över tid och med mycket träning, men som ofta är 

svåra att uttrycka i ord. När det gäller Schöns (1984) tre begrepp knowing-in-action, 

reflection-in-action och reflection-on-action, behöver den reflekterande praktikern behärska 

alla tre perspektiven på reflektion. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

I Gunn Nybergs studier, utförda på stavhoppare och freeskiers, har olika delförmågor 

identifierats (Nyberg 2014). Syftet med de studierna var att med en ökad kunskap om vad de 

duktigaste utövarna kan, så kan man också utveckla skolans undervisning inom olika 

områden. Syftet med min studie är att undersöka om det finns ytterligare delförmågor att 

uppmärksamma, när man tittar på en idrott av lite annorlunda karaktär, i jämförelse med de 

som Nyberg undersökte. I ett nätspel såsom badminton så tillkommer  en dimension som inte 
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finns i stavhopp eller freeskiing, i form utav en motståndare. Därefter kommer jag att 

diskutera kring hur identifierandet av vilka delförmågor som de undersökta elitspelarna 

beskriver kan användas för att utveckla undervisning i badminton och liknande aktiviteter. Jag 

kommer alltså att bygga vidare på Nybergs studier, med syfte att identifiera de specifika saker 

som en elitutövare inom badminton kan och säger sig kunna.  

 

Detta mynnar ut i följande frågeställning: Vad kan en spelare som behärskar badminton? 

I diskussionen som följer kommer jag också att diskutera hur fördjupad kunskap kring vilka 

slags delförmågor som kan identifieras hos elitspelarna, kan användas för att utveckla 

undervisning i badminton och i förlängningen även i andra liknande sporter. 
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2. Metod 

 

2.1 Övergripande ansats 

Som metodologisk utgångspunkt för studien har jag använt mig av en struktur för 

genomförande och analys som Kvale och Brinkmann presenterar i boken Den kvalitativa 

forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann 2017, s. 141-182). Författarna beskriver intervjun 

som forskningsmetod som ”ett samtal som har en struktur och ett syfte”. Bokens handledning 

i att planera och genomföra intervjuer har använts för att utarbeta en semi-strukturerad 

intervjuguide (bilaga 2). Författarna poängterar vikten av att skilja på forskningsfrågor och 

intervjufrågor, där forskningsfrågorna i princip handlar om vilka frågeställningar du har för 

din studie (i det här fallet, vad kan de spelare som behärskar badminton, dvs spelar på yttersta 

elitnivå). Intervjufrågorna å sin sida har till syfte att få fram data för att besvara 

forskningsfrågorna. Intervjufrågorna är därför många fler till antalet och bör bidra till att få 

flera infallsvinklar på samma forskningsfråga. Kvale och Brinkmann betonar också att 

”Frågorna bör vara korta, lätta att förstå och befriade från akademisk jargong”. Andra 

konkreta tips som författarna erbjuder och som bidragit till intervjuguidens utformning, är 

bl.a. att ”den inledande frågan kan gälla en konkret situation”. Därför inleddes intervjun 

(enligt författarnas instruktioner) med inledande frågor av öppen karaktär, ställda till de två 

intervjupersonerna, en i taget, samt därefter en fråga kopplad till en konkret situation från det 

filmade materialet. Någonting annat som man lyfter i boken är de olika typerna av 

intervjufrågor, samt deras syfte och när de kan användas. Man skiljer på inledande frågor, 

uppföljningsfrågor, sonderande frågor, specificerande frågor, direkta frågor, indirekta frågor, 

strukturerande frågor, tystnad, samt tolkande frågor. Jag har i utformningen av intervjuguiden, 

samt i själva intervjusituationen, försökt använda olika typer av frågor. Detta i syfte att få en 

fördjupad insikt i spelarnas uppfattning om sina förmågor. 

 

I valet av intervjupersoner så valde jag att fokusera på elitspelare. De är experter inom sitt 

ämne och dessutom har de sannolikt viss vana av att analysera sig själv och sitt spel. Tanken 

var även att studien skulle vara en fortsättning på Gunn Nybergs avhandling, men fokusera på 

en sport med ytterligare en komponent (motståndare) som bidrar till högre komplexitet och 

oförutsägbarhet och valet blev då naturligt att undersöka de som verkligen kan och är experter 
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inom ämnet: elitbadmintonspelare. Att undersöka elitutövare kan möjligen också innebära 

problem när det gäller validiteten. Jag kommer kunna dra slutsatser om elitspelarnas 

kunnanden och det är den ansats jag har i studien. Sedan är utmaningen att reda ut vilka 

slutsatser som kan dras kopplat till undervisning av elever i skolan. 

 

Gunn Nyberg beskriver sin metod i tidigare nämnd avhandling som ”video observations in 

conjunction with stimulated recall-interviews with skilled practitioners” (Nyberg 2014). Hon 

har filmat erfarna utövare när de utövar sin sport och därefter låtit dem se det filmade 

materialet och då fått beskriva vad de ser. Intervjuaren har kunnat ställa följdfrågor eller bett 

dem utveckla sina resonemang. Detta är den metod jag också har valt att använda mig av. 

Metoden innebär vad Kvale & Brinkmann skulle beskriva som semi-strukturerad intervju 

(Kvale & Brinkmann 2017). Det innebär man har ett tydligt syfte med intervjun. Detta styr 

riktningen på samtalet. Intervjuforskaren har förberett frågor, men det lämnas utrymme för 

följdfrågor, eller att fånga upp intressanta tankar som presenteras av intervjupersonerna. 

Intervjuguiden som använts bifogas i slutet av uppsatsen (bilaga 1). Vaike Fors och Åsa 

Bäckströms fastslår in sin bok Visuella metoder att ”film kan såklart inte hjälpa till att 

undersöka allt, men det är utmärkt för att synliggöra exempelvis vem, vad, när, var och hur 

något sker, det vill säga människors praktiker” (Fors & Bäckström 2015). 

 

Med syfte att kunna jämföra resultaten, så beslutade jag mig för att använda mig av samma 

metod som Gunn Nyberg gjorde i sin avhandling (Nyberg 2014). Metoden blir alltså 

kvalitativa djupintervjuer, med stimulated recall med hjälp av filmat material, med syfte att få 

en fördjupad förståelse i elitutövares uppfattning om vad de kan specifikt. Stimulated recall 

innebär alltså i detta fall att man hjälper intervjupersonerna att minnas och att konkretisera 

genom att de får se sitt utövande på video, i direkt anslutning till, och även under, 

intervjusituationen.  

 

2.2 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes med syfte att prova metoden och även för intervjuforskaren att 

skaffa sig erfarenhet av intervjusituationen och lära sig bättre hur man kan strukturera 

intervjun, både innan, under och efter genomförandet. Två GIH-studenter på 
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Lärarprogrammets årskurs 2 valdes ut. De valdes specifikt för att jag tidigare varit deras 

undervisande lärare i just momentet Nätspelens didaktik och de hade därefter uttryckt att de i 

samband med den kursen hade utvecklat ett stort intresse för badminton och börjat spela flitigt 

på sin fritid. Min egen bedömning av studenternas spelmässiga nivå, var att den låg tydligt 

över den genomsnittlige idrottslärarstudenten, men samtidigt en bra bit ifrån en elitspelare. De 

två studenterna ombads att spela en singelmatch badminton över tre set. Matchen filmades i 

sin helhet. Därefter tittade jag igenom materialet flera gånger och valde också ut korta 

sekvenser i matchen (oftast en specifik boll), som kunde fungera som ett bra exempel på olika 

kunnanden. Tid bokades in för en intervju. 1,5 timme bokades in. 30 minuter för att titta på 

filmen och 60 minuter för intervju eller strukturerat samtal. Innan visningen av det filmade 

materialet påbörjades, så utrustades intervjupersonerna med papper och penna och 

uppmanades att själva anteckna tidsangivelser för situationer under matchen, som de själva 

ansåg kunde ligga till grund för ett bra samtal, dvs stimulated recall (Nyberg 2014). Jag som 

intervjuforskare poängterade också inför intervjun att syftet var att utröna och identifiera vad 

det är de kan. Därefter genomfördes intervjun enligt intervjuguiden.  

 

Lärdomar från pilotstudiens intervju var att intervjuguiden på ett bra sätt hjälpte mig att hålla 

frågorna till ämnet och att fokusera på frågor som bidrog till att besvara forskningsfrågan. 

Däremot blev det tydligt att intervjupersonerna hade svårt att fokusera på vad de kan och 

gärna istället ville fokusera på eventuella fel de gjorde, eller specifika delar att utveckla. En 

viktig notis inför de kommande forskningsintervjuerna var därför att jag som intervjuforskare, 

har ett viktigt uppdrag att ”hämta tillbaka” intervjupersonerna till ämnet, om de tenderar att 

fokusera på andra saker än de som på ett eller annat sätt bidrar till att besvara 

forskningsfrågan. En tänkbar förklaring till att intervjupersonerna gärna vill fokusera på 

felletande kan vara att de är vana vid en sådan pedagogik, där läraren eller tränaren försöker 

”rätta till” fel i tekniken eller utförandet. I detta sammanhang var fokus det helt omvända, dvs 

att identifiera vad de kan, inte vad de misslyckas med. Möjligen kan en tänkbar slutsats vara 

att elitutövarna är duktigare på att se konstruktivt på sitt utövande. Motionärerna kan se att de 

gör något fel, medan elitutövarna kan se vad och hur de skall förändra det. Man skulle då 

kunna argumentera för att deras förmåga till reflection-in-action och reflection-on-action 

(Schön 1984) har tränats och utvecklats genom målmedveten träning av de förmågorna.  
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2.3 Urval 

Jag etablerade kontakt med en elitserieklubb i Stockholmsområdet. Fyra spelare i 

elitserielaget, tre män och en kvinna, rekryterades för studien. Detta skedde genom ett 

selektivt urval. I samråd med huvudtränaren för elitserielaget, så diskuterade vi vilka spelare 

som både bedömdes besitta den rent spelmässigt elitmässiga nivån, men även, av tränaren, 

uppfattades som duktiga på egen reflektion. Med dessa urvalskriterier tillfrågades några 

utvalda spelare. I samband med elitgruppens ordinarie träning och i samråd med 

huvudtränaren, så bestämdes vilka två som skulle spela en singelmatch, bäst av tre set, mot 

varandra. De två matcherna filmades i sin helhet. Jag förberedde intervjuerna, genom att titta 

igenom det filmade materialet, uppskattningsvis fyra gånger per match och noterade 

tidsangivelser för sk critical incidents (Byrne 2001), som bedömdes kunna vara ett underlag 

för ett givande samtal kring vad de kan, när de behärskar sporten. Med critical incidents 

menas i sammanhanget situationer i spelet, som kan ge upphov till samtal kring vad man kan 

när man kan. Det kan exempelvis vara en sekvens där en av spelarna visar någon eller flera 

rörelseförmågor på ett tydligt sätt, eller att något händer som på ett eller annat sätt avviker 

från de flesta andra situationer i spelet. Med andra ord situationer som kan vara extra 

intressanta att spelarna får beskriva.  

 

Samtliga intervjupersoner informerades, både i tal och i skrift, om syftet med studien, samt 

hur det skulle gå till. De fick skriva under ett medgivande att delta i studien (bilaga 3), innan 

intervjun startade. De informerades också om möjligheten att ångra sitt deltagande när som 

helst och att då skulle det material som redan fanns tillgängligt kunna användas. 

 

2.4 Genomförande 

Gershon Tenenbaum och Mary P. Driscoll lyfter vikten av att inte bara observera, utan även 

intervjua och man trycker på att det handlar om att få en annan persons perspektiv. Forskaren 

kan inte se allting, utan måste ställa frågor. Man vill veta hur den personen ”organiserar 

världen” (Tenenbaum & Driscoll 2005, s. 591-632). I detta fall handlar det om perspektivet 

från mycket erfarna utövare, som är att betrakta som experter inom ämnet badminton. 

Angående den semi-strukturerade intervjun skriver författarna att denna form av intervju är 

mycket lättare att genomföra och kontrollera än en ostrukturerad intervju eller ett samtal. I 
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den semistrukturerade intervjun så styr ämnet och med hjälp av frågor och följdfrågor så 

bidrar intervjuaren till att få fram intervjupersonernas perspektiv. För detta ändamål, så 

utformade jag en intervjuguide (bilaga 2). Guiden innehåller ämnen och områden att utforska, 

men personerna som intervjuas har också möjlighet att fylla på och oförberedda följdfrågor 

kan ställas med syfte att fördjupa sig mer specifikt i ämnet, eller lyfta ett annat perspektiv. Det 

var viktigt att poängtera detta för intervjupersonerna, så de kände att det uppmuntrades att 

ställa följdfrågor och utveckla sina resonemang. Jag var ute efter deras syn och perspektiv, 

eller som Catherine Ennis och Senlin Chen uttrycker det: ”qualitative interviews can open 

researchers’ eyes to the thoughts, concerns, anxieties and jublications experienced by their 

participants as they unfold within a research study” (Ennis & Chen 2012). 

 

Precis som Kvale & Brinkmann så betonar Tenenbaum & Driscoll vikten av att i slutet av 

intervjun ge intervjupersonerna möjligheten att lägga till saker, eller komplettera sina svar. 

Det kan även dyka upp intressanta insikter från intervjupersonerna efter att inspelningen 

stängts av, möjligen pga att de slappnar av då de inte längre spelas in. Om en intervjuperson 

skulle säga något intressant efter att inspelningen stängts av, så kan forskaren fråga om det 

som sades efter avslutad inspelning också kan få inkluderas i studien (Kvale & Brinkmann 

2017, Tenenbaum & Driscoll 2005).  

 

Intervjuerna genomfördes enligt presenterad metod, dvs först gavs instruktioner till 

intervjupersonerna, därefter tittade vi gemensamt på filmen i sin helhet (c:a 30 min). Detta 

följdes av att vi tittade igen på critical incidents, utvalda av spelarna själva i första hand och 

av mig i andra hand. Avslutningsvis genomfördes intervjun enligt bifogad intervjuguide (c:a 

60 min).  

 

Datainsamlingen gick till så att de fyra spelarna informerades i detalj om studiens utformning. 

De filmades två och två i matchspel i singel mot varandra. Därefter följde den 

semistrukturerade djupintervjun, då jag styrde samtalet, men hade för avsikt att låta 

intervjupersonerna tala tämligen fritt och de uppmuntrades även att ställa följdfrågor till 

varandra och fylla på med infallsvinklar. Intervjun spelades in och all data transkriberades 

därefter. Utskrifterna mailades till intervjupersonerna för att de skulle få möjlighet att läsa och 



  
22 

reagera på om något hade feltolkats, eller skulle strykas. Inga sådana synpunkter inkom från 

elitspelarna. De data som studien bygger på är alltså de transkriberade intervjuerna med 

elitspelarna. 

 

2.5 Analys 

Efter avslutade intervjuer, transkribering, samt att intervjupersonerna hade fått möjlighet att 

inkomma med synpunkter, så vidtog analys av data. En lärdom från pilotstudien till den 

slutliga studien var att syftet inte är att kategorisera svaren och ”ranka” dessa efter hur många 

av deras svar som kan placeras i en viss kategori, utan att ge en bild av vilka kvalitativt skilda 

aspekter kunnandet består av. Det kan vara just det udda svaret som är det mest intressanta 

och relevanta och det försökte jag ta fasta på i dataanalysen. Det innebar alltså att då antalet 

intervjupersoner i studien var fyra, så var inte ambitionen att generalisera utifrån en stor 

population, utan att ge en fördjupad och ingående bild av de specifika spelarnas förståelse för 

sitt eget kunnande. Om jag igen utgår från Tenenbaum och Driscolls (2005) beskrivning, så 

skulle man kunna beskriva dessa som fyra ”case studys” där alla fyra syftar till att identifiera 

vad elitspelare i badminton kan, men utan att göra anspråk på att det ska vara vad alla 

elitspelare kan.   

Som grund för dataanalys har främst använts Tenenbaum & Driscolls beskrivning från kapitel 

5.4 Making sense of qualitative data (Tenenbaum & Driscoll 2005). De skriver bl.a. att 

”Analyzing and interpreting qualitative data is undoubtedly the scariest part of conducting 

qualitative research”. Anledningen till detta är, enligt författarna, att det inte finns en formel 

att förlita sig på. Det finns inget standardiserat sätt att analysera data, som innebär att olika 

forskare kommer fram till exakt samma resultat. Det kräver en hel del kunskap och erfarenhet, 

när det gäller att tolka och bedöma vad som är relevant och av betydelse. Data kommer att 

analyseras enligt den ordning som författarna beskriver som lämplig, dvs: 

1) Organisera data 

Innan analysen kunde inledas, behövde jag organisera mina data. Det betyder enligt 

Tenenbaum och Driscoll att allt skall vara utskrivet som ”printed transcripts”. De 

poängterar också att det inte finns någon exakt regel för hur mycket man skall notera i 

skrift kring intervjupersonernas kroppsspråk, eller på vilket sätt de uttrycker 

någonting. Författarna menar att forskaren måste bedöma vad som är relevant. I dessa 

intervjuer noterades vid ett par tillfällen att intervjupersonen verkade tycka frågan var 
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något obekväm. Det handlade vid dessa tillfällen om rörelseförmågor hos kvinnor och 

män. I övrigt analyserades vad de sa och inte hur, då jag bedömde att det inte var 

avgörande i denna kontext. Bedömningen jag gjorde var också att det inte var 

kontroversiella frågor eller känsliga ämnen, där man kan misstänka att 

intervjupersonen skulle säga en sak, men visa med kroppsspråket att hon/han 

egentligen är av en annan uppfattning. 

 

2) Kodning i teman 

Utifrån mitt transkriberade material, försökte jag därefter att se mönster och teman. 

Författarna är tydliga med att detta måste ske genom en aktiv analys och att det inte 

räcker att ”bara” läsa materialet ett antal gånger. Enligt Gary D. Shank är det en vanlig 

missuppfattning, att teman och mönster tydligt kommer visa sig utifrån dina data 

(Shank 2002). Han menar, precis som Tenenbaum och Driscoll, att det enbart sker 

genom en aktiv analys och att man därmed aldrig kan göra anspråk på att presentera en 

sanning, utan det är forskarens tolkning. Shank citerar Morse (1994) som beskriver 

problematiken på följande sätt: ”…theory does not magically emerge from data. Nor is 

it true that, if only patient enough, insight wondrously enlightens the researcher”. 

Kodning i teman innebär i fallet med min studie i princip att kategorisera svaren och i 

förlängningen är dessa kategorier också resultaten av studien, dvs att se vilka olika 

typer av rörelseförmågor som dessa elitutövare har och kan sätta ord på. 

 

3) Tolka och förklara data 

Jag använde det som Tenenbaum och Driscoll beskriver som ”A conceptually-ordered 

display”. Det innebär att man fokuserar på relevanta koncept för att förklara ett 

fenomen. Man kodar sina intervju-data efter olika typer av problem eller strategier. I 

mitt fall kodning efter olika typer av kunnanden. Detta innebär i denna studie att jag, 

med utgångspunkt i intervjupersonernas svar, söker efter återkommande teman i 

svaren, eller efter svar som sticker ut på olika sätt, vilka synliggör och beskriver vad 

det innebär att kunna något, i detta fall spela badminton. Detta renderar i slutändan i 

min tolkning av intervjupersonernas svar, i form utav kategorier av kunnanden eller 

förmågor.  

 

4) Skriva rapporten 

Författarna beskriver här rapportskrivandet inom kvalitativ forskning enligt följande: 
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”Writing a qualitative research report is very much like telling a story”. Med det 

menar man att det inte finns en exakt norm för hur man skall skriva, utan forskaren 

väljer hur han/hon vill redogöra för sina resultat och det handlar mycket om forskarens 

erfarenhet och kompetens när det handlar om att tolka sina data och resultat. Fokus i 

denna studie kommer i resultatdelen att ligga på vilka kunnanden som identifierats och 

i diskussionsdelen, vilka didaktiska implikationer som följer av resultatet.  

  

2.6 Etiska ställningstaganden  

Inga fysiska tester skulle genomföras och ingenting som jag bedömde att det kunde betyda 

obehag för deltagarna planerades i studien. I studien har utgångspunkten varit följande 

beskrivning från Uppsatsguiden, som är den guide som GIH använder sig av för 

uppsatsskrivning: ”All forskning måste bygga på respekt för de människor som deltar i 

studien” (GIH 2018). I dokumentet listas sex etiska aspekter att ta hänsyn till, däribland att 

deltagarna ska erhålla en rättvisande beskrivning av forskningsmetoden, att de när som helst 

skall ha möjlighet att ställa frågor och få dessa sanningsenligt besvarade, att de skall försäkras 

om att deras anonymitet skyddas. I planering och genomförande av studien så har dessa 

aspekter hela tiden varit vägledande. 

 

Samtliga intervjupersoner informerades om att de skulle vara anonyma i rapporten, men att då 

det inte finns ett speciellt stort antal Elitseriespelare i Stockholmsområdet, kunde det möjligen 

vara möjligt att gissa sig till vem eller vilka som hade deltagit. Mot bakgrund av detta så har 

ej namnet på föreningen presenterats och heller inte deltagarnas ålder. 

 

Deltagarna informerades om att de när som helst kunde ställa frågor om studien och även att 

de när som helst kunde välja att inte delta längre. De fick innan studien påbörjades fylla i en 

samtyckesblankett, där de godkände sitt deltagande (bilaga 3). De informerades även om att 

all data från studien endast kommer att användas i syfte att besvara frågeställningen i 

föreliggande studie och att det filmade materialet inte kommer att publiceras. 
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3. Resultat 

De fyra intervjupersonerna (elitbadmintonspelarna) benämns nedan som IP1-4. 

Intervjuforskaren, dvs jag, benämns IF. De olika delförmågorna har sorterats efter en av mig 

bedömd grad av komplexitet, med den mest komplexa sist. I den bedömningen har hänsyn 

tagits till teknisk, taktisk och fysisk svårighet samt tidsaspekten. Intervjuerna har analyserats 

enligt metod som beskrivits tidigare. Följande delförmågor har identifierats: 

 

3.1 Förmåga att bedöma bollens bana och nedslagsplats. 

En viktig del i spelarens beslutsfattande är förmågan att bedöma bollens bana. Är den hög, så 

hon/han inte kan nå den långt fram i banan? Är den flack och inte går så högt, men däremot 

snabbt droppar nedåt? Är den lite kortare och möjlighet öppnar sig att möta upp den tidigare i 

banan och att spelaren därmed kan skapa sig ett övertag i bollen? Spelaren behöver också 

kunna bedöma om motståndarens boll kommer landa innanför eller utanför linjen, för att 

avgöra om hon/han skall spela på bollen eller släppa den.  

IP1, den mest erfarna spelaren av de jag intervjuat, resonerar nedan kring just det ämnet och 

poängterar vikten av erfarenhet: 

IP1: Man har ju ungefär samma bollhastighet när man spelar. När man provar den från 

baslinjen så ska den landa ungefär vid första baslinjen, så att bollarna man spelar med under 

en hel säsong eller under en hel livstid är ungefär lika snabba. Sen kan det skilja sig lite si 

och så, men normalbollen där har du känslan i kroppen om den kommer flackt som 

(motståndarens namn) säger. Den här kommer gå ut eller den här kommer gå in. Sen är det 

inte alltid att du hinner släppa den. Ibland kan du få den på dig, ibland kan du redan ha 

bestämt dig att ”jag ska ta den” och så tar man den ändå. Det sitter i… det är jättesvårt att 

säga att ”det har med det här att göra”, utan det sitter… det är en känsla som man bygger 

upp när man har spelat och spelar på den nivån som vi gör. Det är som en inskolning till att 

bli en bättre badmintonspelare, det är att ha den känslan. 

IP1 och 2 diskuterar med varandra kring detta tema och vad de väger in i beslutet att spela 

bollen eller släppa den: 

IP1: Jag såg inte nån boll som jag släppte som var fel tror jag. (Skratt) …oftast… jag kan inte 

riktigt förklara… det handlar lite om tror jag var man känner att man är på banan. Man har 
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spelat i så många år och man har hyfsad koll på hur många steg man har tagit ungefär från 

där man började och nu bör bollen vara ute eller inte. 

IP2: … men också när man kör på hemmaplan, där vi alltid tränar, så är det lättare, man är 

så hemma där, man vet när den går ut, det kan vara lite annorlunda när man kommer till en 

annan hall, med lite annat ljus. Det kan vara lite ovant i början, men nu har vi kört så mycket 

här så man känner när den är ute. Speciellt om den går mer än bara några cm ut, så är det 

ganska enkelt att känna. 

IF: Vad är det när du säger ”jag känner att den går ut”, är det att du ser, är det farten, vad 

väger man in där? 

IP2: Jag skulle säga att det är lite både och, alltså delvis om den är såhär 10 cm ut, då 

brukar man känna det för det blir långt att gå då. Det blir ganska stor skillnad på bara den 

lilla biten och sen är det väl också, om det är såhär flacka slag att man får en känsla hur 

snabbt den går, om den är på väg uppåt eller om den är på väg nedåt typ. 

IP beskriver det hela som ”en känsla”, men den känslan förkroppsligas genom en i det 

närmaste automatiserad reaktion att instinktivt spela på bollen, eller släppa den. Det är 

intressant att diskutera kring hur man kan träna upp den ”känslan” för bollbanan och var den 

kommer ta vägen. Polanyi beskriver hur vi använder oss av två grader av medvetande 

(Polanyi 1962). Vår fokala uppmärksamhet är det vi känner och fokuserar på tydligast. 

Exempelvis när vi ska slå i en spik med en hammare, så fokuserar vi på känslan av hammaren 

mot spikhuvudet. Samtidigt så håller vi i hammaren med handen och känner även detta, men 

lägger mindre uppmärksamhet på detta. Den känslan hamnar mer i periferin, i vår subsidiära 

uppmärksamhet. I spelet skiftar spelarens fokala uppmärksamhet hela tiden mellan olika 

saker. IP2 lyfter ytterligare en aspekt på detta när han menar att det skiljer sig mellan hemma- 

och bortaplan. När belysningen inte är den som spelaren är van vid, så behöver fokus på 

bollbanan och att bedöma om bollen skall gå in eller ut, flyttas från subsidiär uppmärksamhet, 

till fokal. När spelaren har vant sig vid belysningen och lärt sig läsa bollbanan i just denna 

rackethall, så kan fokus på detta successivt bli mer och mer subsidiärt. 

 

Att olika aspekter i spelet skiftar mellan fokal och subsidiär uppmärksamhet och att IP:s 

känsla förkroppsligas genom olika rörelser, återkommer i flera kategorier av rörelseförmågor, 

men det handlar i denna kategori, till stor del, om just erfarenhet av spelet, erfarenhet av att på 
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bråkdelen av en sekund ta ett beslut, där faktorer som motståndarens placering, bollens fart, 

racketens fart, kraft och vinkel, ljuset m.m. allt skall beaktas och ett beslut förkroppsligas. 

Den första kategorin är alltså den kategori som jag har bedömt som mest grundläggande, men 

man kan konstatera att redan i denna kategori, så är graden av komplexitet hög. I diskussionen 

kommer jag att lyfta frågan om vilka rörelseförmågor som inte nämndes av elitutövarna och 

som kan antas vara ”för givet tagna”. 

 

3.2 Förmåga att mycket snabbt omvärdera sitt beslut under pågående spel. 

I spelet så gör spelaren en bedömning att motståndaren sannolikt ska göra på ett visst sätt. När 

det visar sig att hon/han agerar annorlunda, t.ex. flyttar sig snabbt fram och täcker av framme 

vid nät, när spelaren har tänkt lägga ett kort slag, så krävs det sinnesnärvaro nog för att 

mycket snabbt ändra sitt beslut. 

IP3 beskriver här just ett sådant scenario: 

IP3: Där tänkte jag mer att jag ville stoppa min serveretur så tajt som möjligt, så att 

(motståndarens namn) har svårt att lyfta den och då blir oftast lyftet högt och kort, så då kan 

jag… Jag tänkte först smasha där, men sen så hamnade jag inte riktigt i balans så jag drog 

den diagonala istället. 

IP4 på samma tema: 

IP4: Jag är väldigt sen till bollen, så jag fick nog den här känslan att diagonalt slag är 

väldigt oväntat, så det var ett vinnande slag där. Hade jag varit lite tidigare och mer i fas till 

bollen, då hade hon inte gått dit, men nu eftersom jag var så efter så blev hon överraskad. 

Jag bedömer att den stora utmaningen för spelarna, i denna kategori av rörelseförmåga, är att 

de har ställt in sig på att utföra ett visst slag, på ett visst sätt. Det innebär att de i tanke och 

handling förberett sig för detta. Exempelvis kan de ha förflyttat sig för att öppna upp för en 

forehand eller backhand och flyttat racketen i syfte att förbereda det kommande slaget. När 

motståndaren utför en överraskande manöver, exempelvis i form av ett oväntat slag, eller en 

oväntad rörelse/förflyttning, så måste spelaren för att bemästra den nya situationen, på mycket 

kort tid, ändra sina förberedelser för det kommande slaget. Det kan innebära att antingen vara 

mycket snabb i sin nya förberedelse, eller att på ett tekniskt extra avancerat sätt, utföra nästa 

slag, från en mindre gynnsam position.  
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3.3 Förmåga till bedömning av risk kontra möjlighet under pågående spel, 

utifrån en bedömning av sina och motståndarens egenskaper. 

En viktig egenskap, som uppenbarade sig ur intervjuerna, var förmågan att bedöma sina egna 

spelmöjligheter, i förhållande till motståndarens möjligheter. Här måste den bedömningen ske 

på bråkdelen av en sekund, under pågående spel. Många aspekter skall också vägas in i detta, 

såsom sin egen förmåga, motståndarens förmåga, läge i matchen och risk i förhållande till 

potentiell avkastning. Med potentiell avkastning menas precis som inom finansvärlden, att 

med en ökad risk, så ökar också möjligheten till bättre avkastning. På badmintonplanen så är 

avkastningen i form utav övertag i bollen och därmed fler poäng. Vågar spelaren öka 

risktagandet i sitt spel, exempelvis genom en interception, de vill säga att bryta bollbanan 

tidigt med syfte att minska den tid som motståndaren får på sig att utföra nästa slag? Allt detta 

vägs in på mycket kort tid, i beslutet vilket nästa slag skall bli. 

 

IP4 beskriver här hur han höjer risken i pågående boll, genom att ta sig närmare nätet för att 

kunna bryta bollbanan tidigare. Med ökad risk följer också ökad chans till snabb bollvinst, 

vilket visar sig i den sekvensen.  

IP4: Det är ett exempel på hur den korta serven kan ge utdelning. Just att det går snabbt. 

Spelar en flack boll. Hon kan ju inte göra någonting annat. Antingen flack eller högt, när jag 

lyckas komma runt med intercept, alltså att jag avbryter bollbanan. Jag tar den ganska tidigt 

liksom. Just att jag följer med upp… att jag är här uppe (visar på datorskärmen). 

IF: Om jag förstår dig rätt så, genom att vara långt fram så kan du bryta den nästan på vägen 

upp istället för att vänta in den och ta den där bak med en clear? 

IP4: Precis. Just att man lär sig… bryter bollbanan tidigare än vad man borde göra liksom. 

Sen komma högt upp på nät. Just här har jag många möjligheter och det blir svårt för 

(motståndarens namn). Tidigare har jag nästan alltid stoppat, men nu fintar jag nästan lite 

med tryck och då blir det jättesvårt för henne. 

Samma spelare beskrev också i en annan sekvens hur han ökade risktagandet i en boll och 

belönades för det: 

IP4: Alltså just att diagonalt slag använder man generellt mer när man vill pressa, eller om 

man vill få motståndaren att röra sig mer. Fast då måste slaget vara bra och långt ut i hörnet. 



  
29 

Jag slår ett diagonalt slag kort, vilket betyder att jag har jättelång bit att… och 

(motståndarens namn) kan bara lägga ner den. 

IF: Så ett diagonalt slag innebär ett högre risktagande? 

IP3/IP4: Ja! 

IF: För att den går över spelcentrum där man kan möta upp den? 

IP3/IP4: Ja, precis. 

Även i denna kategori så måste spelarnas bedömning ske mycket snabbt. De erfarna spelarna 

har förmånen att de har erfarenhet av olika scenarion i bollarna och kan blixtsnabbt plocka 

fram de olika alternativen ur sin erfarenhet. Baserat på en bedömning av motståndarens 

egenskaper, så kan spelaren fatta beslut som innebär låg risk och liten chans till utdelning, 

eller hög risk med stor chans till utdelning. I de sekvenser som exemplifierar denna kategori, 

så beskriver IP hur han väljer att chansa lite mer och tar ett steg fram, i syfte att bryta 

bollbanan och därmed ta bollen tidigare och ge sin motståndare betydligt mindre tid att 

förbereda nästa slag. Vid en lyckad ”intercept” hinner inte motståndaren förbereda sig för 

nästa slag och den spelaren som har tagit bollen tidigt, kan därmed skaffa sig övertag i bollen. 

Om detta alltid gav utdelning i form av övertag i bollen, eller direkt vunnen poäng, så skulle 

spelarna spela på detta sätt hela tiden. Det negativa, som också måste vägas in i det mycket 

snabba beslutet, är att lyckas man inte skaffa sig övertag i bollen, som önskat, så hamnar 

spelaren i sin tur i en missgynnsam position, om motståndaren spelar en snabb, lång, flack 

boll. Förmågan att ta rätt beslut i dessa komplexa situationer kräver även det en hel del 

erfarenhet av spel och att man har upplevt liknande situationer och kan basera sina beslut på 

den erfarenheten. Beslutet förkroppsligas sedan i hur spelaren väljer att angripa nästa boll. 

 

3.4 Förmåga att anpassa sina rörelser med syfte att förändra sin taktik 

Som rubriken antyder, så innebär denna förmåga att spelaren kan uppfatta trender i spelet och 

läsa av vem som har ett övertag, inte bara sett till resultatet. Spelaren kan identifiera vad det är 

i spelet och i sin egen insats, som påverkar trenden i ena eller andra riktningen. Utifrån det 

kan spelaren förändra sina rörelser och därmed sin taktiska disposition av spelet. Kanske kan 

spelaren aktivt styra vad som hamnar i den fokala uppmärksamheten (Polanyi 1962), med 

syfte att förändra matchbilden?  
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Under intervjun med IP1-2, så beskriver IP1 hur han förändrade sin taktik i slutet av första 

set, när han märkte att IP2 fick för många enkla poäng. 

IP2: En grej jag tänkte på, speciellt i första set, så som du säger, jag är kanske lite mer rörlig 

och du är lite mer teknisk kanske, lite bättre på snabbt spel, så i början på det setet, så 

spelade jag, även fast jag har mött (motståndarens namn) en massa gånger, så spelade jag 

ändå… dumt. Jag spelade snabbt, jag försöker smasha, jag försöker… och då liksom kontrar 

han bort och lägger undan med stoppen, men sen lite senare började jag slå mer droppar och 

sen hålla in slagen och bara spela runt i stället, för att han ska bli trött och sen i slutet där så 

spelade jag väldigt säkert och då får jag mycket gratis också, för då blir han lite trött och då 

får han jobba mera och jag är den som, antagligen, borde orka lite mer. 

IF: Om vi ska fånga upp det lite då. Du sa någonstans under tiden här när ni började prata 

redan under filmen att du ändrade taktik under matchen. Kan du inte berätta lite mer om det? 

IP2: Ja, men det var väl såhär… först är det ju att jag märker själv att jag spelar bort mig 

själv när jag slår för hårt och då kommer den snabbt tillbaka och han är väldigt bra på att 

kontrollera bollen. Sen… då börjar jag spela lite långsammare, så då gick det lite bättre. Sen 

var det vid nån tidpunkt såhär , i slutet av andra, jag tror när jag har runt 15 (poäng), han 

leder lite, så märker jag efter nån boll att han börjar bli trött liksom. Han börjar missa enkla 

slag och då börjar jag spela väldigt mycket clear, väldigt mycket säkert och bara vänta ut 

honom, för jag hinner upp de flesta slagen och då får han jobba jättemycket och jag märkte 

på hans kroppsspråk och allt sånt där att han var trött. 

IF: När du pratar om vilken taktik som du väljer, så handlar det mer om vem du spelar mot, 

men det handlar också om hur du värderar dina egna egenskaper då? 

IP2: Jo, det handlar väl lite om både och. Just när jag möter nån som… han är rutinerad eller 

vad man ska säga. Han är lite äldre, väldigt bra i dubbel och mixed också, så då är det väl 

dumt att spela för snabbt liksom, det är det han är bra på liksom. Jag har bra kondition. Jag 

är bollsäker typ och jag är snabb så jag hinner ofta ta bollen, så om jag spelar då säkert när 

han blir trött så kommer han ha svårt att avgöra och jag kommer inte göra bort mig. 

Spelaren beskriver här hur han uppfattat en trend i matchen att motståndaren vinner många 

poäng genom snabba bolldueller framme vid nät. Genom sin erfarenhet och förmåga att förstå 

vilken eller vilka förändringar han behöver göra i sitt spel, för att förändra matchbilden, så 

börjar han därefter att spela en större andel långa bollar, med syfte att tvinga sin motståndare 
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längre bak i banan och förhindra att han får utdelning på sin goda förmåga till snabbt spel 

framme vid nätet. I den tidigare kategorin handlade det alltså om att spelaren genomför en 

förändring av sin taktik under pågående boll, oftast till ett högre risktagande, medan denna 

kategori handlar mer om en taktisk förändring gällande fortsättningen av matchen. Observera 

att en sådan förändring kan vara större eller mindre och att taktisk förändring kan ske flera 

gånger under en match. Detta förkroppsligas genom att IP2 börjar spela fler clearslag och 

framförallt försöker spela långa slag mot sin motståndares backhandsida. Han har i sitt beslut 

vägt in många aspekter, men han nämner även att han bedömer sig själv vara mer 

konditionsstark än sin motståndare och att om han därmed spelar på ett sätt som innebär att 

varje boll tar längre tid och att motståndaren måste springa mer, så kommer det gynna honom 

på längre sikt under matchen. 

 

3.5 Förmåga att utföra handlingar som ger ett mentalt övertag 

Ett återkommande tema i spelarnas beskrivning, är hur de två spelarna hela tiden spelar ett 

mentalt spel mot varandra. Självförtroendet kan gå upp och ner under matchen och den 

skicklige spelaren är medveten om hur han/hon skall använda det mentala spelet till sin fördel 

i olika situationer. Man utför olika handlingar som hos den erfarne spelaren är tydligt 

medvetna. Detta kan ske under pågående spel, men kanske framförallt mellan bollarna. Det 

kan exempelvis yttra sig i form utan olika utrop, gester, eller hur snabbt man väljer att sätta 

igång spelet på nytt. Här pratar IP1 och IP2 exempelvis om vilket tempo de vill hålla mellan 

bollarna, beroende på situation i matchen och varför. IP1 uttrycker hur det blir så utan att han 

ens tänker på det. Han beskriver det som han är ”i bubblan”, medans IP2 tydligare aktivt 

spelar ett mentalt spel mellan bollarna, som förkroppsligas genom hur han tar olika lång tid på 

sig att göra sig redo för att spela nästa boll, beroende på hur trenden är i matchen. De 

resonerar också kring hur de läser av motståndarens kroppsspråk och när de uppfattar detta 

som frustrerat, så försöker de att visa med sitt rörelseschema att de har ett gott självförtroende. 

Det kan handla om att visa att man vill sätta igång serven snabbt, att med olika ord och 

handlingar visa att man trivs på banan, såsom att ropa ”ja!” när man vinner en boll, eller ha ett 

”peppat” kroppsspråk, såsom att förflytta sig snabbt och undvika kroppsspråk såsom nedböjt 

huvud, eller att på olika sätt signalera att man är trött eller har sämre självförtroende. 

Förmågan handlar om att läsa av situationen, motståndaren, samt att förstå hur man själv ska 

agera för att bidra till att i förlängningen skapa sig ett övertag som ger fler poäng.  
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IP1: …så blir det nog, alltså man är så inne när man har vunnit … När man är inne i spelet 

att liksom hålla kvar den bubblan så länge som möjligt, men jag ska inte säga att jag har 

liksom tänkt att ”nu har jag vunnit tre i rad, nu måste jag fortsätta ännu mera”, utan det blir 

nog bara att man vill bara fortsätta för att det känns bra.  

IP2: Jag ska inte säga att jag alltid tänker på det, men jag tänker på det lite och det tror jag 

också är för att när jag spelar tävlingar den här säsongen och speciellt när jag fått en ny 

tränare så har jag fått det tipset några gånger att om han missar, om jag vinner, då ska jag 

serva snabbt för att försöka liksom snabbt sätta press på honom och få upp lite momentum 

och sen om jag torskar bollen, eller jag själv missar, så ska jag liksom, då ska jag ta det lite 

lugnare så jag inte gör ett till enkelt misstag och ger bort några poäng i onödan. Så att jag 

liksom kan ”resetta” och inte vara frustrerad över ett slag tidigare, så jag kan glömma det.  

Senare i intervjun så pratar IP1 om att vara medveten om hur man i spelet skall dra nytta av 

sin förståelse för sitt eget och motståndarens uppfattning av situationen: 

IP1: Som returnerare så är det ju helt rätt, för att man vinner ju på det. Det finns ingen 

anledning att sluta spela ned den andra i backhand när man vet att motståndaren kommer ta 

backhand. Om man istället några gånger i början av matchen chansar upp och sen kanske 

slår ner bollen på en gång, eller bara visar att jag går upp och tar round-the-head och jag 

anfaller, då kommer man sätta mera griller i huvudet på motståndaren och kanske inte lägga 

allting där och har man då sin favoritretur i att lägga där blir det kanske jobbigt.  

IF: Så det blir nån form av mentalt spel också? 

IP1/IP2: Absolut! 

Båda IP beskriver hur de utför olika handlingar med syfte att skapa sig ett mentalt övertag. 

IP1 beskriver det som att vara ”i bubblan”. Inom idrottspsykologin benämner man detta ofta 

”flow” (Swan et al 2017). Det som åsyftas är ett mentalt stadium där det känns som ”allting 

fungerar”. Man får resultaten med sig och saker sker nästan på ”autopilot”. Spelaren i 

intervjun pratar där om hur han omedvetet snabbar på spelet när han upplever att han har det 

där flytet eller är ”i bubblan”. Min slutsats är att även om spelaren beskriver handlingen som 

omedveten, så är det nog snarare så att han är så erfaren spelare, att dessa handlingar inte 

hamnar i hans fokala medvetande, utan snarare i det subsidiära (Polanyi 1962). IP2 beskriver 

hur han medvetet försöker skynda på spelet i en period av matchen då han vinner enkla poäng 

och har i den perioden ett bra ”flow”. Han använder också metoder för att bryta negativa 
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tendenser. Om han har förlorat några bollar så låter han det istället ta lite längre tid mellan 

bollarna. Detta med syfte att motståndaren ska tappa sitt momentum, flow, eller ”bubblan ska 

spricka”. Spelarna i intervjuerna pratar också om självförtroende som någonting som snabbt 

kan förändras under en match. Det mentala spelet mellan de två spelarna, är i mångt och 

mycket en kamp om vem som kan ha bäst självförtroende. Detta förkroppsligas av olika 

handlingar, såsom att visa glädje vid en vunnen boll, hur man rör sig på banan för att utstråla 

självförtroende, det tempo som spelarna håller mellan bollarna och då gärna ett snabbt tempo 

för att dra nytta av en period då det går bra och medvetet sänka tempot i matchen i en period 

då det går sämre. Att vara medveten om dessa svängningar i matchen och dessutom veta hur 

man skall hantera detta till sin fördel, kräver även detta en hel del erfarenhet och 

sinnesnärvaro från spelarna. Precis som tidigare nämnda egenskaper, så kräver detta mycket 

träning av just matchspel, för att utsätta sig för situationerna och lära sig av dem. 

 

3.6 Förmåga att värdera och omvärdera ett och flera slag framåt. 

I pilotstudien, när jag intervjuade mindre erfarna spelare, så pratade de genomgående om ”där 

och då”, dvs vad de skulle göra nästa gång bollen gick över nätet. Elitspelarna däremot, 

visade det sig, försöker planera händelserna flera slag framåt, nästan som en schackspelare, 

som försöker planera sina drag och bedöma vad motståndaren kommer att göra. 

IP3 förklarar här nedan hon planerade spelet i en boll, tre slag framåt, för att kunna vinna 

bollen: 

IP3: Där lyckades jag läsa honom ganska mycket. När han servade kort, så pressade jag 

honom i backhand för att få en clear till mitt forehandhörn, så att jag skulle kunna göra det 

där. (Det där i detta fall innebar en serie av två slag, för bollvinst). 

Hennes motståndare, IP4, pratar här kring samma tema: 

IP4: Jag såg det att… jag kommer inte ihåg vilket slag det var du gjorde först? (IP3: smash!) 

IP4: Hon smashar såhär ganska pressande rakt… just för att din smash inte var så bra… jag 

tror det fanns en lucka liksom. Det är alltid bra att trycka bak om det går och sen minns jag 

att jag gick bra i banan. Jag sökte nät och då kunna ta bollen extra tidigt och kunna göra en 

diagonal undanläggning. 
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Igen beskriver spelaren hur han planerar bollen, flera slag framåt och det slutar med bollvinst. 

Att kunna planera sitt spel flera slag framåt, kräver teknisk finess, dvs att spelaren inte bara 

planerar för att utföra olika slag, med önskad effekt, utan att du faktiskt också klarar att utföra 

dem. Att planera sitt spel på detta sätt kräver också att du inte visar allt för tydligt för din 

motståndare vilka dina intentioner är, för då riskerar du att motståndaren ändrar sitt spel eller 

sitt rörelsemönster, vilket gör att du snabbt måste ändra din plan (se resultat 3.2). Även i 

denna kategori så samarbetar kropp och intellekt på ett så sammanvävt sätt, att det inte går att 

skilja de två åt. När dessa egenskaper tränas och utvecklas så sker det kroppsligt, att man 

utvecklar sin förmåga att utföra olika rörelser och intellektuellt, att man utvecklar sin förmåga 

att snabbt skifta vad som hamnar i spelarens fokala respektive subsidiära fokus. Detta sker i 

ständig samverkan och det går inte att säga att det är två förmågor som samarbetar, utan 

snarare att det är en sammanvävd förmåga. Att utveckla dessa förmågor kräver, precis som 

tidigare kategorier, mycket erfarenhet av spelet. Detta för att kunna förstå den växelverkan 

som sker mellan spelarna och vad mitt agerande, kan förväntas leda till i agerande från min 

motståndare. Den spelare som är skicklig på att räkna ut detta, baserat på gedigen erfarenhet, 

kan planera bollen till sin egen fördel.   

 

3.7 Förmåga till sannolikhetsbedömning och att omsätta denna i beslut på 

banan. 

Återkommande i båda intervjuerna, så framkommer det tydligt att spelarna i varje boll ägnar 

sig åt sannolikhetsbedömning. Det baseras på kunskap om vilket slag motståndaren brukar slå 

i ett specifikt läge, men också, kanske ännu mer, var de flesta motståndare brukar spela i ett 

specifikt läge. Listan på alla aspekter som de väger in, på bråkdelen av en sekund, kan göras 

lång, men de tar inte alla beslut där och då, utan på det sätt de beskriver det hela, så är de 

nästan förprogrammerade att röra sig i en viss riktning och förbereda sig på ett visst sätt, i en 

specifik situation. Man kan beskriva det som att de har en mycket väl utvecklad exekutiv 

förmåga (Vestberg, Petrovic & Lerner 2018) eller att deras specialized content knowledge 

(Shulman 1986) är mycket välutvecklat.  

IP1 beskriver en boll de har spelat, på följande sätt: 

IP1: Det där var ju det där diagonala slaget, ner i forehand. Det är ett ganska bra slag, men 

om man tittar. Min racket hänger liksom uppe i forehandhörnet så fort jag ser att 
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(motståndarens namn) släpper ner bollen nere i forehand, så hänger min racket uppe i min 

egen forehand diagonalt. Istället för att man kanske, som vi pratade om tidigare, när man 

pressar ner honom så långt så borde man lägga sitt eget spelcentrum mer mot det hållet där 

bollen är, men jag står nästan mer åt andra hållet. Tänker att den här kommer komma 

diagonalt. 

IP2 på samma tema: 

IP2:…möter man (motståndarens namn) ofta, man vet vad han kan, man vet vilka slag som 

KAN komma. Pressar man ner honom i forehand… jag vet inte om det var elva, eller om det 

var kl. nio trettio (tidsangivelser i videoklipp), när han är pressad ner i forehand, men ett 

ganska troligt slag som kommer är en hård diagonal och den vet man kommer, därför täcker 

du den. Möter man en annan spelare, som kanske tekniskt inte klarar av det, så släpper du det 

hörnet. 

Kanske är det trots allt spelaren med allra mest erfarenhet, som på det allra tydligaste sättet 

sätter ord på detta när han förklarar på följande sätt: 

IP1: Oftast så blir det ju att man måste tänka bort ett hörn. Det mest osannolika hörnet tänker 

du bort. Sen med att tänka bort, så innebär det inte att du inte kommer att ta bollen, utan det 

kanske blir det ”här kommer jag rädda upp den”. Om motståndaren pressar ner mig hårt ner 

i backhand, så är det ganska osannolikt att det kommer en hård boll ner i hans backhand. Det 

kan komma en hög boll dit, men den hinner han. Den snabbaste bollen kommer kort rakt, eller 

kort diagonalt. Det är de han måste vara snabb på, för att fortsätta hålla samma press. 

Jag menar att denna kategori i någon mån sammanfattar alla de ovanstående kategorierna. 

Förenklat och kortfattat så är den viktigaste förmågan hos elitspelarna att kunna utföra 

rörelser baserat på sannolikhetsbedömning.  

 

Kan man lära sig denna sannolikhetsbedömning, utan att spela? Ja, det går möjligen att sitta 

och räkna bollar och göra ett schema för vilket som är det optimala sättet att agera i varje 

given situation. Problemet är det att besluten måste fattas på bråkdelen av en sekund och då 

måste besluten ske instinktivt och med tanke och handling sammanvävda. Spelaren måste 

också kunna fatta beslut, baserade på en bedömning av sin egen förmåga. Om jag har mindre 

erfarenhet av att utföra de olika rörelserna och inte är lika säker på att jag klarar av dem, så 

kommer det rent tekniska utförandet av ett slag eller en förflyttning på banan, att uppta mitt 
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fokala medvetande. Här kan jag dra slutsatsen att de mer erfarna spelarna i större utsträckning 

kan förflytta det tekniska utförandet till sin subsidiära uppmärksamhet (Polanyi 1962) och 

fokusera på att utföra rätt rörelser baserat på en bedömning av en rad olika aspekter, som 

exemplifierades ovan. Här kommer vi tillbaka till beskrivningen av den reflekterande 

praktikern (Schön 1984). De rörelser som du väljer att utföra har du valt baserat på gedigen 

erfarenhet och en förmåga att utifrån det bedöma sannolikheten för att olika saker sker i 

spelet. Den förmåga som intervjupersonerna beskriver är mycket tydligt ”knowing-in-action”. 

Tanke och handling samspelar hela tiden i spelet och valet av rörelse och handling sker utifrån 

beprövad erfarenhet hos spelaren. I den kommande diskussionen kommer jag även att 

resonera kring hur man som pedagog kan undervisa för att eleverna skall kunna utveckla 

dessa förmågor.  
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4. Diskussion 

I följande avsnitt har jag utgått från resultaten, för att föra en diskussion kring hur de kan 

tolkas och förklaras ytterligare. Detta med utgångspunkt i den tidigare forskning som finns 

inom ämnet. Jag kommer vidare att jämföra resultaten med de som Gunn Nyberg presenterade 

i sin avhandling (Nyberg 2014) och där snarlik metod användes. Slutligen kommer jag även 

att diskutera kring metodval och kring didaktiska implikationer av resultaten, samt vad denna 

studie kan tänkas leda till i form av vidare forskning. 

 

4.1 De viktigaste resultaten 

Med utgångspunkt i mina insamlade data, så identifierade jag sju olika delförmågor hos de 

undersökta elitspelarna i badminton. En av slutsatserna är att det som jag hade förväntat mig i 

form utav olika tekniska och fysiska rörelseförmågor uteblev i intervjuerna och det som 

spelarna beskrev främst visade sig ofta vara kopplat till någon form utav 

sannolikhetsbedömning, mentalt spel, eller taktisk kompetens. Allt detta omsätts av spelarna i 

olika rörelser på banan.  

 

Jag måste erkänna att resultaten kom som lite av en överraskning för mig. Jag trodde spelarna 

skulle prata om olika tekniska finesser, eller olika fysiska egenskaper. Utan att kunna sätta en 

siffra på det, så kan jag med säkerhet säga att en majoritet av allt de beskrev kring sina 

delförmågor handlade om att bedöma sannolikheten för att olika saker skall ske i matchen och 

att agera baserat på detta. Sannolikheten att motståndaren spelar ett visst slag, sannolikheten 

att bollen går in eller ut, sannolikheten att jag får övertaget i bollen genom att agera på ett 

visst sätt. Listan kan nästan göras hur lång som helst. Min bedömning och som också stärktes 

av följdfrågor som ställdes till spelarna, är att de olika rörelseförmågor som är rent tekniska, 

såsom att spela ett visst slag eller att förflytta sig på banan, anses på elitnivå vara för givet 

taget, dvs alla spelarna klarar av det så pass bra att de kommer fokusera främst på andra 

delförmågor. 

 

Jag kommer här att gå in lite mer på varje kategori och föra ett resonemang kring hur man kan 

tolka resultaten.  
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Delförmåga 1: Förmåga att bedöma bollens bana och nedslagsplats.  

IP beskriver en förmåga att bedöma bollens bana med stor ackuratess. De bedömer hur hårt 

motståndarens slag är, bollbanans vinkel och hur bollen rör sig i förhållande till var de själva 

är placerade i sitt spelcentrum (position på banan, dit spelaren återgår efter varje slag, i syfte 

att snabbt kunna ta sig till olika delar av banan). I ett spel med syfte att vinna, vilket det är på 

elitnivå, så är detta en viktig egenskap, då en korrekt bedömning om en boll kommer att gå in 

eller ut, ger bättre förutsättningar att kunna släppa bollar som kommer gå ut och därmed 

plocka ”enkla” poäng. Samtidigt kan man argumentera för att denna egenskap inte är den man 

bör prioritera i första hand när det handlar om spelare under utbildning. Jag ser hellre att 

ungdomar som skall lära sig spelet, spelar på bollen även om de tror att den kanske kommer 

att gå ut, just för att få spela så mycket som möjligt och hålla uppe ett gott flyt i spelet. Spelets 

grundidé med växelverkan (Teng 2013) motverkas av att spelare väljer att inte spela bollen. 

Att släppa bollen när den går ut kan dock fungera som en feedback till motståndaren att 

justera längden eller bredden på sina slag och då kan man motivera varför detta ändå bidrar 

till en god växelverkan mellan spelarna. 

Delförmåga 2: Förmåga att mycket snabbt omvärdera sitt beslut under pågående spel. 

Detta baseras på IP:s beskrivning av hur de tror att motståndaren ska spela ett visst slag, men 

slaget blir ett annat och det krävs då att på bråkdelen av en sekund anpassa sig och förbereda 

sig på en annan typ av slag än det som spelaren hade förberett sig på. Det kan också handla 

om situationer där spelaren har tänkt sig att slå en viss typ av slag, men ser att motståndaren är 

förberedd på det och därför ändrar sig under pågående spel och spelar en annan typ av slag. 

Erfarenheten från dessa matcher var att när en spelare lyckades ändra sitt slag, beroende på 

motståndarens rörelse, så blev det också ofta ett vinnande slag. Den här förmågan kräver att 

man har provat att slå många olika typer av slag, från olika vinklar och i olika situationer. Den 

förmåga som beskrivs, skulle tala för ett behov av varierad träning för ungdomar. Att stå och 

slå samma typ av slag i en kontrollerad situation, kan knappast i någon större utsträckning 

förbereda unga spelare för  snabba val och omval. 

Delförmåga 3: Förmåga till bedömning av risk kontra möjlighet under pågående spel, utifrån 

en bedömning av sina och motståndarens egenskaper.  

Denna förmåga baseras också på en erfarenhet av det komplexa spelet. Spelaren behöver här 

kunna se vilka möjligheter spelaren har och även bedöma riskerna. Det kan handla om att 

bedöma om hon/han skall slå ett attackslag, för att försöka vinna bollen, eller ett mer defensivt 
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slag för att vinna tid och kunna positionera sig. Det defensiva slaget medför sannolikt en lägre 

risk, men samtidigt en mindre chans att vinna bollen. Med erfarenhet och spelförståelse samt 

en kunskap om motståndarens förmågor, så utvecklar spelarna denna förmåga och de kan 

dessutom reflektera under pågående match och se när de fattar rätt beslut och dra lärdom av 

detta. Spelaren behöver ha provat att välja olika slag i olika situationer, för att bli bättre på att 

värdera sina slag. Även denna förmåga kräver ett matchliknande spel för att kunna övas. 

Delförmåga 4: Förmåga att anpassa sina rörelser med syfte att förändra sin taktik. 

Elitspelare har normalt sett bra koll på varandras egenskaper. Genom en god insikt i sina egna 

styrkor och svagheter och detsamma vad gäller motståndaren, så väljer en spelare att ha ett 

visst taktiskt upplägg inför en match. I intervjuerna framgår det som en viktig egenskap att 

kunna omvärdera detta upplägg under pågående match och vara beredd att ändra taktik för att 

uppnå ett visst mål. En spelare beskrev t.ex. hur han började spela fler långa bollar och ville 

ha slagserier som pågick längre, då han märkte att motståndaren började bli trött och att han 

ofta förlorade duellerna framme vid nät. Återigen krävs erfarenhet av olika situationer och 

insikt i hur olika ageranden påverkar resultatet. Mitchell et al (2013 s. 455) rekommenderar 

att den taktiska komplexiteten hos elever skall ökas allteftersom elevernas förmåga utvecklas.  

Delförmåga 5: Förmåga att utföra handlingar som ger ett mentalt övertag. 

När två duktiga och erfarna spelare möter varandra i matchspel, så spelar de ett mentalt spel. 

Det går inte att hålla isär vad som avgörs av det tekniska och vad som avgörs av det mentala. 

Det är egentligen inte två egenskaper, utan de är sammanvävda. För att bli lite mer filosofisk, 

kan man använda ett citat från Gilbert Ryle: ”The concepts of learning, practice, trying, 

heeding, pretending, wanting, pondering, arguing, shirking, watching, seeing and being 

perturbed are not technical concepts. Everyone has to learn, and does learn, how to use them” 

(Ryle 1949/2000). Man kan alltså argumentera för att denna egenskap kan och bör tränas 

precis som övriga identifierade egenskaper. Hur skall man då träna sig i att utföra handlingar 

som ger ett mentalt övertag? Ett första steg kan kanske vara att återigen sätta sig i 

matchsituationer och med målet att bli en reflekterande praktiker (Schön 1984) så är det att 

ständigt reflektera kring och värdera/omvärdera det man gör. De intervjuade elitspelarna 

beskrev hur de utförde olika handlingar som kunde påverka känslan av självförtroende under 

spelet och att genom att medvetandegöra detta för sig själva så kunde de också ha fördel av 

det i spelet och i valet av rörelser på banan. 

Delförmåga 6: Förmåga att värdera och omvärdera ett och flera slag framåt. 
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Elitspelarna visade i praktiken och även under intervjuerna hur de under pågående spel 

planerar inte bara sitt nästa slag, utan ofta också både bedömer vad det är sannolikt att 

motståndaren kommer att göra och vad hon/han själv ska göra i nästa skede. Exempel fanns 

t.o.m. på situationer där spelaren planerade ett flertal slag framåt. Det kommer igen tillbaka 

till aspekterna av erfarenhet och sannolikhetsbedömning. Om en spelare slår ett visst slag, 

vilka möjligheter ger det då motståndaren och vad för möjligheter ger det i sin tur mig själv i 

nästa skede? Spelarna beskriver en väldigt välutvecklad knowing-in-action för att använda 

Schöns ord (Schön 1983).  

Delförmåga 7: Förmåga till sannolikhetsbedömning och att omsätta denna i beslut på banan. 

Den sjunde och sista förmågan har jag bedömt som allra mest komplex, eftersom den täcker 

in alla aspekter av spelet. Spelarna återkommer till detta om och om igen under intervjuerna. 

De beskriver hur de utifrån erfarenhet och kunskap, bedömer sannolikheten att motståndaren 

kommer spela ett visst slag och sannolikheten att lyckes med givna förutsättningar. Utifrån 

dessa bedömningar, som sker på bråkdelen av en sekund, så kan de erfarna spelarna fatta 

beslut om vilket deras nästa slag skall bli och hur det skall utföras. De placerar sig på banan 

baserat på sannolikheten att bollen kommer till respektive yta. Det är omvälvande att som 

motionsspelare få en insikt i hur många aspekter dessa elitspelare väger in i sina beslut och 

hur snabbt de värderar allt detta, för att omsätta det i olika handlingar på banan. Spelarna 

värderar sitt eget spel och sina egna egenskaper, såväl som motståndarens motsvarande. Det 

går att se på film, eller få detta förklarat för sig i teorin, men erfarenheten måste byggas upp 

först och främst genom att själv spela spelet. Det blir tydligt att det som vi motionsspelare 

tvingas ha i vårt fokala medvetande, dvs främst rent tekniska aspekter, det hamnar i 

elitspelarnas subsidiära medvetande (Polanyi 1962), då de med sin erfarenhet och tekniska 

kvalitet, inte behöver fundera särskilt mycket på hur de ska utföra ett slag, det sker 

automatiskt. De duktigaste spelarna har med andra ord en mycket god förmåga att på 

bråkdelen av en sekund fatta korrekta beslut och genomföra de rörelser som beslutet innebär. 

De har med andra ord en mycket välutvecklad exekutiv förmåga (Vestberg, Petrovic & Lerner 

2018) 

 

4.2 Jämförelse med pilotstudien  

Som tidigare nämnts i metoddelen, så genomfördes en pilotstudie i början av 2018, med syfte 

att testa metoden och för intervjuforskaren att skaffa sig mer erfarenhet och dra lärdomar inför 
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huvudstudien. I pilotstudien så genomfördes filmat matchspel och intervju på samma sätt, så 

det kan vara intressant att jämföra de resultaten med resultaten från huvudstudien. Det kan 

också ge en indikation på skillnaderna mellan amatör och elit i förmågor som är av störst vikt. 

I pilotstudien kunde följande delförmågor identifieras: 

1) Förmåga att förutse motståndarens nästa slag. 

2) Förmåga att ha en god rumsuppfattning, både spelare och boll. 

3) Förmåga att värdera sina egenskaper och välja slag utifrån det. 

4) Förmåga att spela ett slag för att få övertaget i ett senare skede. 

5) Förmåga att förflytta sig snabbt, effektivt och målmedvetet på banan. 

6) Förmåga att ha precision och placeringsförmåga i sina slag. 

7) Förmåga att förutse motståndarens förflyttning på banan. 

Det man kan konstatera är att flera av kategorierna är snarlika de hos elitspelarna, men att de 

allra mest komplexa kategorierna saknas. I intervjun med motionsspelarna så var fokus på 

sannolikhetsbedömning i det närmaste obefintligt, medan det var det som elitspelarna 

fokuserade på och återkom till i båda intervjuerna. Fokus hos motionsspelarna handlade i 

större utsträckning om att bedöma sin tekniska förmåga, tex kategori 3, där elitspelarna enligt 

min bedömning inte fokuserar alls på detta, då de redan förväntas behärska tekniken.  

 

Sammanfattningsvis så är slutsatsen att spelare på motionsnivå, som inte fullt ut behärskar 

tekniken, fokuserar på detta i kombination med taktiska förmågor, medans elitspelarna även 

de fokuserar på taktiska förmågor, men i kombination med mentala aspekter och 

sannolikhetsbedömning. Motionsspelarna tenderar också att fokusera på det aktuella slaget, 

även om en aspekt av att spela ett slag för att dra nytta av det senare i bollen, finns med. I 

kontrast så fokuserar elitspelarna ofta flera slag framåt. Det går att argumentera för att spelare 

därför dels behöver träna sin teknik, så att man ej behöver ha sin fokala uppmärksamhet på 

det. Dessutom behöver spelarna utsätta sig själva för komplexa situationer, där de tvingas ta 

många beslut, för att träna förmågan att ta rätt beslut snabbt och på ett korrekt sätt förutspå 

vad som kommer att ske på banan. 

När jag jämför resultaten från pilotstudien med de från den slutliga studien, så visar det också 

på risken med att utgå från elitspelare och därmed dra slutsatser kring hur skolelever bör 

träna. Redan hos motionsspelarna så ligger mer fokus på att klara av tekniska detaljer och det 
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kan tala för att träna dessa mer isolerat. Jag menar att det ena inte utesluter det andra. Det 

handlar inte om att antingen enbart stå och nöta olika tekniska detaljer repetitivt eller att 

kastas in i en matchsituation utan att ha fått med sig verktygen att hantera det. Om man som 

nybörjare kan få en ökad insikt om varför man tränar de olika tekniska detaljerna, genom att 

tidigt få omsätta dem i spel, så är det sannolikt att nybörjarna hittar högre motivation till att 

träna olika delar i spelet. Att tidigt få möjlighet att träna på matchlika situationer innebär 

sannolikt att steget till att kunna få njuta av ett spel i växelverkan med en kamrat inte är lika 

långt. Dessa tankar stämmer väl överens med de som ligger till grund för TGfU och som 

beskrivs av Mitchell, Oslin & Griffin (2013) och som ursprungligen myntades av Bunker & 

Thorpe (1986). Detta ställer krav på oss didaktiker att skapa spel och övningar som innebär en 

lagom utmaning för individerna på sin nivå. Det faktum att jag valde att intervjua elitspelare 

och inte motionärer har med hög sannolikhet inneburit att resultaten handlar mer om 

sannolikhetsbedömning och taktiska val än om rena tekniska och fysiska förmågor. Det ger 

dock en tydlig bild av vilka rörelseförmågor som är eftersträvansvärda och med detta för 

ögonen kan det underlätta en långsiktighet i träningen även för unga nybörjare. 

 

4.3 Jämförelse med tidigare forskning 

Min studie utgick från Gunn Nybergs forskning kring kunnanden inom stavhopp och 

freeskiing (Nyberg 2014). Ambitionen med Nybergs forskning var: ”developing students’ 

movement education in physical education, irrespective of the context of competitive elite 

sport”. Jag har med Nybergs studier som utgångspunkt, undersökt en sport, där ytterligare en 

dimension tillkommer i form utav en motståndare och därmed att rörelserna bygger på en 

taktisk förmåga (Mitchell et al 2013). Nyberg identifierade fyra specifika kunnanden 

(delförmågor) hos stavhoppare och sex hos freeskiers. Att jag i denna studie har identifierat 

sju delförmågor, förefaller logiskt och är att betrakta som förväntat, då ytterligare en 

dimension tillkom. Nyberg kunde i sina studier, se att någon eller några av kategorierna hos 

freeskiers och stavhoppare var snarlika.  

 

Jag kan också se att någon av de kategorier som jag identifierat i min studie, känns igen från 

det som Nyberg kunde identifiera. Exempelvis presenterade Nyberg en kategori hos 

freeskiers, som hon kallade ”creating frames of reference” eller hos stavhopparna för 

”navigating awareness”. Detta går att känna igen när badmintonspelarna använder sig av 



  
43 

banans linjer, belysning, sitt spelcentrum, för att kunna bedöma bollens bana och 

nedslagsplats. Det förefaller som att förmågan att navigera i den aktuella miljön, under snabb 

rörelse, är en viktig egenskap i samtliga tre områden. När Nyberg pratar om freeskiers 

förmåga till ”solving movement problems”, så handlade det om att något oförutsett inträffar, 

som tvingar utövaren att snabbt justera sin rörelse. Det är snarlikt den förmåga som 

badmintonspelarna beskrivit när de mycket snabbt omvärderar sitt beslut under pågående spel. 

Annars handlar en hel del av de egenskaper som Nyberg beskriver, om finjusteringar i 

utövarnas teknik. Detta är ingenting som badmintonspelarna lyfter fram i intervjuerna, utan 

min bedömning är att deras sport också är en tekniksport, men att den taktiska förmågan är 

mer avgörande för prestationen. Slutsatsen blir att dessa elitspelare besitter en så pass 

utvecklad teknik, att de förväntas att, på en hög nivå, klara av de olika delarna av spelet rent 

tekniskt och därför blir tekniken något som de endast har i sin subsidiära uppmärksamhet. 

Rimligen är också den grundläggande tekniken för badminton lättare att lära sig, än tekniken i 

stavhopp och freeskiing. Det faktum att man snabbt kan komma igång med att spela, gör 

också badminton till en bra sport att utöva på skolidrotten. 

 

4.4 Teori- och metoddiskussion 

Resultaten visar på hur spelarnas viktigaste egenskaper är de som har en hög grad av 

komplexitet och där den exekutiva förmågan är central (Vestberg, Petrovic & Lerner 2018). 

Spelarnas rörelser är i mindre utsträckning än förväntat reaktiva (Teng 2013), utan sker 

baserat på erfarenhet och sannolikhetsbedömning. Min slutsats är att detta är just exempel på 

den tysta kunskap som ”skilled practitioners” besitter (Schön 1984, Polanyi 1967). Kanske 

hade slutsatserna sett annorlunda ut med en annan teoretisk referensram? Hade jag fokuserat 

mer på det sociala samspelet som exempelvis lyfts fram av Lave & Wenger (1991) eller 

kanske på hjärnans funktioner såsom Vestberg, Petrovic & Lerner (2018) så är det mycket 

möjligt att jag kommit fram till andra slutsatser. Den teoretiska referensramen har legat till 

grund för vilka frågor som har ställts och hur frågorna har ställts. Det kan ha påverkat vilka 

svar jag fick och vilka slutsatser som drogs. 

 

Att använda sig av semi-strukturerade intervjuer med stimulated-recall, visade sig vara ett 

effektivt sätt att få deltagarna att själva sätta ord på sina kunnanden. Att intervjua deltagarna i 

par, gav effekten att de ställde följdfrågor till varandra och utvecklade varandras tankar. 
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Intervjuerna inleddes med att deltagarna fick se sin match på film, samt anteckna specifika 

händelser under tiden. Det innebar att de fick tid mellan det att matchen spelades, till att 

intervjun genomfördes, för att reflektera och genom att de först fick se filmen, så påmindes de 

om saker som de kanske hade glömt sedan matchen genomfördes. Jag använde mig av en 

etablerad metod för databearbetning i olika steg (Tenenbaum & Driscoll 2005), vilket 

underlättade det hela för en mindre erfaren kvalitativ forskare.  

 

Kanske beror det på min brist på tidigare erfarenhet, men jag ser inga uppenbara tankar kring 

att jag borde ha genomfört studien på något annat sätt. Man kan alltid diskutera hur många 

personer jag borde ha intervjuat. Var fyra för många? För få? Det är svårt att svara på utan att 

pröva att intervjua fler eller färre. Jag har inte utgett mig för att presentera en absolut sanning, 

eller att påstå att alla elitspelare i badminton besitter samma egenskaper. Jag presenterar 

resultaten av vad just dessa fyra spelare själva har satt ord på och mina slutsatser av deras 

delförmågor. De fyra har dock varit förvånansvärt samstämmiga och samtliga sju delförmågor 

går att se i data från var och en av de fyra spelarna. 

 

4.5 Samspel och växelverkan 

Innan jag går in mer på didaktiska tankar, så skulle jag vilja lyfta en aspekt som inte kommer 

med i resultatet, men som ändå är värd att belysa. Badminton på elitnivå är en idrott som går 

ut på att utmanövrera sin motståndare så att hon/han inte klarar av att spela tillbaka bollen till 

min sida av banan. Jag skall med kraft, finess, slughet och genom att taktiskt använda mina 

styrkor och svagheter för att utnyttja motståndarens svagheter, försöka vinna fler bollar än 

min motståndare och därmed också vinna matchen. Cyniskt och solklart kanske? Något som 

ändå är intressant i intervjuerna är hur de två spelarna ändå är beroende av varandra. Utan den 

ene spelarens egenskaper, så får den andre inte användning för sina egenskaper.  

 

Badminton tillhör kategorin nätspel (Bolling 1997) eller ”net and wall games” för att använda  

Mitchell, Oslin & Griffins definition (2013). Nätspelen kallas ibland för de demokratiska 

spelen (Teng 1999). Med det menas att man normalt sett spelar bollen varannan gång, man 

har lika stor del av planen och dessutom är man beroende av varandra för ett gott samspel. 

Även serveregeln bidrar till en allsidighet, genom att man servar varannan gång på höger och 
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varannan gång på vänster sida, så att både forehand och backhand skall användas. Gunnar 

Teng fokuserade på just samspelet i bollspelen i sin avhandling Uppdrag Samspel (Teng 

2013). Där skriver han bl.a. att ”synonymt med samspel är samverkan, växelverkan, 

överensstämmelse och lagspel”. Ordet växelverkan passar väl in på nätspelen, såsom 

badminton. Hela spelet är en typ av växelverkan. Vad jag gör på ena sidan nätet är beroende 

av vad min motståndare har gjort på andra sidan nätet. På samma sätt avgörs min 

motståndares agerande av vad jag gör på min sida. Vi slår bollen varannan gång, vi 

växelverkar. Vi utför en ”samhandling” (Ronglan 2008).  

 

Det blir vid ett flertal tillfällen tydligt i intervjuerna, att även dessa spelare, på yppersta 

elitnivå, spelar ett spel med växelverkan, där de är beroende av varandra för ett utmanande 

spel. I en sekvens i de filmade matcherna blev bollen spektakulär. Min slutsats och som 

bekräftades av vad spelarna berättade i intervjusituationen, var att den ene spelaren valde att 

spela med högre risk i just den bollen och detta tvingade motståndaren att göra samma sak. 

Det innebar att de fick spela flera slag som blev betydligt mer utmanande än i övriga bollar. 

Många bollar i deras match såg ut på liknande sätt, men när en boll blev mer spektakulär, så 

berodde det (enligt min tolkning) i princip alltid på att en av spelarna beslutade sig för att 

bryta mönstret eller spela mer chansartat eller med mindre marginaler. Det fick då direkt 

effekten att motståndaren också vågade mer (eller tvingades att våga mer). Slutsatsen jag kan 

dra är att spelets grundidé med de demokratiska principerna och ett spel med växelverkan 

mellan två utövare, genomsyrar spelet både för elitspelaren och för nybörjaren och att vi alltid 

är beroende av någon typ av samspel, även när elitspelare spelar för att vinna bollen. 

 

Varför är detta intressant ur ett didaktiskt perspektiv? Jo, man måste ha klart för sig att en 

ensam utövare kommer ha mycket svårt att utveckla de mer komplexa förmågorna. Som 

lärare eller tränare måste du förstå spelets idé och komplexitet och att detta sker i ett samspel 

med en eller flera andra personer. Man utvecklar förmågorna i samspel med varandra.  

 

4.6 Didaktiska implikationer  

De olika egenskaperna som utvecklas inom badminton rimmar väl med målen som 

presenteras i grundskolans och gymnasieskolans kursplaner och ämnesplaner (Skolverket 
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2011). Från åk 7 skall aktiviteterna även innefatta ”komplexa rörelser”, som ett matchspel i 

högt tempo, i badminton, definitivt är. Internationella Badmintonförbundet (BWF) 

presenterade 2012 ett omfattande undervisningsmaterial för skolor kallat ”Shuttle Time” 

(BWF 2016). Enligt BWF själva så implementeras detta utbildningsprogram i 132 länder. De 

tillhandahåller både utbildningsmaterial och utrustning till skolor genom programmet. 

Sannolikt ökar programmet möjligheterna att utöva sporten i många delar av världen. Målet 

med programmet är att badminton skall bli en av världens mest populära skolsporter. Man såg 

en kunskapslucka då endast 54 av de 174 medlemsländerna i BWF hade ett 

utbildningsmaterial för skolor. I detta material så lyfter man fram varför badminton är 

lämpligt som skolidrott (BFW 2016) och där nämns t.ex. samspelet, låg kostnad, samt att 

många olika förmågor tränas.  

 

Elever jag har talat med i gymnasieskolan lyfter fram att det är effektiv träning i högt tempo, 

samtidigt som man inte behöver vara i närkamp med någon. Som lärare ser jag också att det är 

ett spel som går att modifiera så att det går att spela i olika former i alla olika åldrar och 

oavsett förkunskaper. Jag har som lärarutbildare träffat många idrottslärare som ägnar sig åt 

olika typer av modifierade nätspel i sin undervisning och ett vanligt argument till varför man 

väljer denna typ av aktivitet är just det att det blir mycket fysisk träning, samt att eleverna har 

sin egen del av banan och därför inte behöver oroa sig för att bli tacklade eller 

omkullsprungna. 

 

Ett konstaterande som jag kan göra och som förvånade mig, när jag gick igenom mina 

insamlade data, var att i princip så pratar ingen av spelarna någonting om deras tekniska 

färdigheter. Kanske är den enkla förklaringen att om man spelar på elitnivå, så har man tränat 

så mycket på de tekniska detaljerna, att det får anses som självklart att man behärskar dessa? 

Det spelarna fokuserar tydligt på är inte det rent tekniska, utan hur man skall använda sina 

färdigheter till sin egen fördel. Frågan man kan ställa sig är: om det som elitspelarna fokuserar 

på och är specifikt bra på, inte handlar om de rent tekniska färdigheterna, utan om mer 

komplexa egenskaper, skall man då fokusera på att stå och nöta 100 servar och försöka pricka 

ett litet mål på andra sidan nätet?  
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Ett sätt att tänka kring träning av unga spelare, eller barn i skolmiljö, är att om man inte har 

lärt sig de tekniska grunderna först, så kan man heller inte applicera dessa i en spelsituation. 

Med den grundtanken, så vore det motiverat att stå och nöta tekniska detaljer, såsom serve, 

backhand- och forehandslag. Det skulle innebära att man successivt, när barnen lär sig dessa 

grundläggande förmågor, kan utveckla det mot mer komplexa utmaningar, t.ex. en 

motståndare. Ett annat sätt att tänka kan vara att om man tränat i kontrollerade former, där 

kanske en tränare, lärare, eller kompetent kamrat, har serverat dig bollen på ungefär samma 

plats och du har fått stå och slå ett specifikt slag ett stort antal gånger, så blir du bra på att slå 

just det slaget, i just den situationen, men inte lika duktig när plötsligt någon försöker slå 

bollen dit du inte är van. Det skulle i så fall vara ett argument för att ägna sig åt mer matchlik 

träning, där man som utövare får öva dessa mer komplexa förmågor. 

 

Jag har som en kritisk didaktiker fördjupat mig i materialet och lektionsinnehållet som erbjuds 

genom Shuttle Time. Med nya insikter, efter att ha genomfört denna studie och med de 

konstaterade förmågorna hos elitspelarna, så vill jag påstå att utbildningsmaterialet har 

utvecklingspotential. Genomgående för de olika kategorierna av kunnanden som framkom i 

studien, är att de bygger på erfarenhet av spelet. I Shuttle Time:s lektionsinnehåll så handlar 

mycket om att med upprepning träna olika tekniska detaljer, såsom serve eller backhandlyft. 

Det finns många goda tankar i materialet, men det jag saknar, om jag utgår från mina resultat i 

studien, är att tidigt få spela badminton, gärna i förenklade former och att få ha en 

motståndare på andra sidan av nätet.  

 

Här kan man argumentera för att det är en absolut nödvändighet att barn och ungdomar i sitt 

eget tempo får bekanta sig med racket och boll och lära sig de grundläggande teknikerna, utan 

en motståndare som stör. Man kan också argumentera för att metoden innebär att barnen inte 

utmanas att lära sig de mer komplexa delarna av badminton, dvs spelet, utan fastnar i repetitiv 

träning av grundläggande teknik. Med utgångspunkt från de resultat som min studie har visat, 

så kan man argumentera för det sistnämnda. Om badminton skall användas i skolans 

idrottsundervisning som metod för att träna olika förmågor, så är det angeläget att eleverna 

snabbt får uppleva att badminton just tränar olika förmågor. För att dessa inte skall bli för 

specifika för just sporten badminton, utan mer anpassade efter skolans kursplan i Idrott och 

Hälsa (Skolverket 2011), så behöver eleverna snabbt nå till en nivå där de kan börja spela 
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badminton och utvecklas därifrån, snarare än att fastna i repetitiv träning av specifika 

förmågor, såsom att slå en underarmsserve (Mitchell, Oslin & Griffin 2013). 

 

Redan år 1986, presenterade Bunker och Thorpe sina idéer kring utveckling av bollspelen i 

skolan (Bunker & Thorpe 1986). Författarna poängterade vikten av förståelse för spelets idé 

och att ställa sig frågan varför? Man trycker på den taktiska förståelsen för spelet och att med 

en sådan förståelse, så kan också barnen uppskatta att träna en specifik teknisk detalj, då de 

också förstår varför de gör detta. Många didaktiker har sedan dess arbetat vidare med Bunker 

och Thorpes idéer. Bland många forskare inom ämnet, måste jag lyfta fram Stephen Mitchell, 

Judith Oslin och Linda Griffin, som skrivit boken Teaching Sport Concepts and Skills (2013). 

Den används idag flitigt som kurslitteratur bl.a. i GIH:s bollundervisning. Man trycker även 

här på en ”tactical games approach”, dvs att utgå från spelens grundidé och att lära barnen att 

utveckla en taktisk förståelse och därigenom förstå vikten av att lära sig en specifik teknik.  

 

Gunnar Teng beskriver i sitt undervisningsmaterial i nätspel, med syfte att användas i 

undervisning på GIH, en metod som kallas ”Idébaserat lärande” (Teng 1999). De idéerna har 

många likheter med TGfU. Teng redogör för olika sätt att modifiera spelet, tex genom att 

ändra på spelytan, materialet, regler etc, så utgår man från spelets idé, med två planhalvor, ett 

nät och där spelarna spelar bollen växelvis. Dessa modifieringar kallas för ”didaktiska 

nycklar”. På samma sätt försöker man inom TGfU att utgå från spelets idé och utifrån denna 

modifiera spelet, med syfte att träna på olika specifika aspekter av det. Målet är dock 

detsamma i båda modellerna, att lära sig att spela spelet. Just denna egenskap, att spela spelet 

och skaffa sig erfarenhet av detta, förefaller mycket gångbart, om målet är att utveckla de 

egenskaper som gör elitspelarna till det de är.  

 

Innebär dessa slutsatser att jag rekommenderar att från dag 1 i undervisningen enbart ägna sig 

åt att spela det färdiga spelet badminton? När jag intervjuat elitspelarna så har de knappt 

nämnt de tekniska förmågor som de besitter. Min slutsats är att det tas för givet att så 

skickliga spelare klarar de olika tekniska aspekterna av spelet på ett utmärkt sätt. Att spela 

badminton förutsätter att du har kunskap om, och färdigheter i, de olika rörelser du måste 

klara av för att kunna spela. Det innebär givetvis att man måste träna på dem. Mitchell, Oslin 
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& Griffin (2013) exemplifierar den här utmaningen på ett, enligt mig, väldigt tydligt sätt. De 

beskriver hur många som undervisar i badminton börjar med att visa hur en serve går till. 

Därefter får eleverna prova att serva en underarmsserve. De som inte klarar detta får fortsätta 

att öva på att få till en serve till den andra sidan av nätet. Författarna menar här att det då är 

bättre att kasta över bollen till motståndaren, för att på så sätt kunna påbörja ett spel. Om man 

får chansen att prova på spelet och förstår grunderna, så ger det sannolikt också en större 

meningsfullhet hos utövarna när de får öva på mer specifika tekniska detaljer. Genom att 

förstå spelet och ha provat på det, så förstår man vad man har för nytta av att utveckla olika 

förmågor som behövs i spelet. 

 

4.7 Förslag till fortsatt forskning 

Min förhoppning är att denna studie kan bidra till en större medvetenhet om vilka 

rörelseförmågor som en spelare behöver utveckla, för att kunna spela spelet badminton. Att 

identifiera detta, skall förhoppningsvis också kunna bidra till utvecklingen av metoder för 

undervisning inom nätspel. Jag ser två uppenbara spår för vidare forskning inom ämnet. 

 

Det ena handlar om undersöka de sporter där graden av komplexitet är ännu högre. Ett 

exempel kan vara ett målspel eller ”invasion game” (Mitchell, Oslin & Griffin 2013), såsom 

fotboll. I studien har jag tittat på singelspel i badminton. Du har en motståndare och hon/han 

är åtskild från dig med hjälp av ett nät. I fotboll så har du elva motståndare (seniorspel) och 

samtliga av dessa får enligt reglerna ha kroppskontakt med dig. Du har också tio medspelare 

som interagerar med dig och rör sig på olika sätt. I nyligen presenterad forskning har man 

också kunnat se att de allra duktigaste spelarna, besitter unika kunskaper i att omvandla 

komplex information, till förkroppsligade beslut, inom loppet av millisekunder (Vestberg, 

Petrovic & Lerner 2018). Med utgångspunkt i den studien, kan man vidare undersöka vad det 

är som elitspelare i målspelen kan, med syfte att utveckla undervisningen även inom det 

området. 

 

Det andra handlar om att försöka omsätta resultaten från min studie i praktisk handling. Det 

vore intressant att jämföra olika metoder för att utveckla de taktiska, komplexa förmågorna. 

Jag argumenterar i diskussionen för att använda sig av en metodik som utgår från spelets 
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taktik och spelidé och som innefattar mycket matchspel, där utövaren måste fatta många och 

snabba beslut. Här vore det av stort intresse att t.ex. utföra interventionsstudier för att kunna 

jämföra olika didaktiska metoder. 
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6. Bilaga Intervjuguide 
 

Kvale & Brinkmann uttrycker sammanställningen av data efter en intervju på följande sätt: 

”den ideala intervjun är redan analyserad då bandspelaren stängs av” (Kvale & Brinkmann 

2017). Med det menar författarna att man skall vara så pass förberedd att man inte överraskas 

av den datamängd man har samlat på sig. Fortsatt trycker de på vikten av att fokusera rätt, 

vilket enligt K&B innebär att man som forskare har tydligt fokus på målet. Vad syftar 

intervjun till? Har man det klart för sig är det lättare att t.ex. ställa rätt följdfrågor och att 

strukturera sina data. I detta fall handlar det då om att reda ut var intervjupersonerna ser av sitt 

eget kunnande och därefter kunna strukturera detta.  

Intervjun är tänkt att inledas med att intervjupersonerna informeras om syftet med intervjun, 

samt hur de kommer att genomföras. Syftet är att de skall berätta vad de ser att de kan i det 

filmade materialet. De skall inte leta efter misstag hos sig själv, utan fokusera på vad det är de 

gör och kan. Vad var de uppmärksamma på i olika situationer och vad kunde de urskilja? Om 

intervjupersonerna är på väg bort från ämnet och samtalet inte längre bedöms kunna bidra till 

att besvara forskningsfrågan, så är det av stor vikt att intervjuforskaren, ”hämtar tillbaka” 

samtalet till det ursprungliga syftet, med s.k. strukturerande frågor (Kvale & Brinkmann 

2017). 

Därefter får de se det filmade materialet och uppmanas då att på egen hand anteckna 

intressanta tidsangivelser i filmen att sedan återkomma till. De uppmanas också att ställa 

följdfrågor till varandra och att fylla på med kommentarer kring saker som den andra 

personen beskriver.  

Efter att ha sett filmen kommer de två intervjupersonerna att få berätta vad de har sett. 

- Inledande, öppna frågor (Kvale & Brinkmann 2017). Berätta om vad du har sett! Vad 

kan du säga om det du just har sett i det filmade materialet? Fokus på vad är det du 

kan? Vad gör du och varför? 

 

- Kan du ge exempel på saker du kan utifrån det filmade materialet? (Vid behov ställs 

följdfrågor, som syftar till att få IP att utveckla sina svar).  

 

- Uppföljningsfrågor (Kvale & Brinkmann 2017), kopplat till de inledande frågorna. 

Det kan vara i stil med ”hur menar du när du säger?”, eller ”kan du utveckla det där 

lite mer?”. Sonderande frågor. (Kvale & Brinkmann 2017). 

 

- Därefter uppmanas IP att ange de tidsangivelser som de har antecknat. IP får själv 

berätta vad han/hon ser vid respektive sekvens. Följdfrågor ställs med syfte att få IP att 

utveckla sina resonemang kring vad han fokuserar på i olika situationer. T.ex. ”hur 

visste du att du skulle slå just det slaget?”, eller ”hur gjorde du för att bedöma hur din 

motståndare skulle agera i den situationen?” (Vid behov ställs följdfrågor). 

 

- IP uppmanas också att redogöra för vilken taktik hon/han använde sig av i matchen 

och varför. (Vid behov ställs följdfrågor). 
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- Intervjuaren har förberett egna tidsangivelser och i den mån de inte redan har 

diskuterats så ser alla gemensamt de sekvenserna och IP uppmanas att beskriva vad 

hon/han ser sig själv göra. 

  

- Utifrån observationer av det filmade materialet har intervjuaren redan själv kunnat se 

delar hos de två spelarna som kan exemplifiera olika saker de kan. IP kommer att få 

frågor om saker de gör på banan och som intervjuaren har noterat som extra intressant. 

Följdfrågor vid behov. Intervjuforskaren bör också vara beredd på att ställa tolkande 

frågor (Kvale & Brinkmann 2017), såsom ”jag tolkar detta som att…, menar du så?”, 

eller ”det jag hör dig säga är…, har jag tolkat dig rätt?”. 

 

- Beräknad tid för att se det filmade materialet, 30 minuter, intervju 60 minuter. När 

intervjun närmar sig slutet ges båda IP möjligheten att tillägga om hon/han tycker att 

något ytterligare borde kommit med, eller förtydliga om något kan ha uppfattats fel. 

Frågan ställs också om IP saknat någon fråga i intervjun och den ställs i så fall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


