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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om bedömning i specialidrott mot bakgrund av 

lärarnas beskrivning. Vidare syftar studien till att ge en djupare förståelse inom bedömning av 

det tekniska momentet i två olika idrotter, en individuell och en lagidrott. Därtill är syftet att 

undersöka vilka faktorer som kan komma att påverka undervisningen. 

Frågeställningar: 1. Hur beskriver lärarna arbetet med bedömning av den tekniska 

färdigheten? 2. Hur bedömer lärare i specialidrott den tekniska färdigheten? 3. Hur tolkar 

lärarna kursplanen utifrån ett elitperspektiv? 

Metod 

Uppsatsen utgår från fem kvalitativa intervjuer i semistrukturerad form. Urvalet bestod av 

fem systematiskt utvalda lärare aktiva på nationellt godkända idrottsutbildningar med 

inriktning basketboll och orientering. Studiens teoretiska utgångspunkt bygger på 

läroplansteori och dess tillhörande begrepp. 

Resultat 

Resultatet visade att lärarna upplevde kursplanen som otydlig och komplicerad att applicera i 

praktiken. Vidare upplevde lärarna att begreppet teknik var svårt att definiera med tydlighet 

utan att det istället handlar om funktionaliteten i varje moment. De flesta lärarna strävar efter 

att arbeta formativt med bedömningen där individens utveckling är centralt.  

Slutsats 

Det finns inga tydliga linjer för vad elitidrott är men studiens resultat pekar mot att en elev 

som är medveten om sin förmåga och utvecklingsmöjlighet utövar sin idrott på elitnivå. Då 

ämnet har en svag inramning och klassificering finns det möjlighet för flera aktörer att 

påverka innehållet i styrdokumenten. De lärare som har tillgång till kunskap om läroplanen 

och bedömningsstödet upplever att arbete med bedömning av det tekniska momentet fungerar 

i stor utsträckning. Detta kan kopplas till lärarnas kunskap och erfarenhet som påverkar 

utformningen av undervisningen.  

  



 

Abstract 

Aim of the study 

The aim of the study is to increase the knowledge of assessment in special physical education 

based on the teachers’ report. Furthermore, the study seeks to give a deeper understanding of 

assessing the subject of technique in two different sports, one individual and one team sport. 

Moreover, the aim is to study which factors that could affect the education. The research 

questions are: 1. How do the teachers describe the work of assessing the technical skill? 2. 

How does the teachers assess the technical skill in special physical education? 3. How do the 

teachers interpret the curriculum from an elite perspective? 

Method 

The essay is based on five qualitative semi-structured interviews. The sample contained of 

five systematic selected teachers actively involved at national approved sports courses with 

focus on basketball and orienteering. The theoretical framework is based on curriculum 

theory and its concepts.  

Results 

The findings showed that the teachers experienced the curriculum as unclear and complicated 

to apply in practice. Furthermore, the teachers experienced that the technical term was 

difficult to define with precision; instead it is about the functionality of every element. Most 

of the teachers strive to work with a formative assessment where each individual's 

improvement is fundamental. There are no distinct guidelines to describe what elite sport is 

but for all teachers in general the belief is that a student who is aware of its ability and its 

development potential exercise sports at an elite level.   

Conclusion 

There are no clear guidelines describing elite sports but the results of the study points out that 

a student that is aware of its ability and development potential is exercising sports at an elite 

level. Since the subject has a weak framing and classification, the possibilities for more 

operators to affect the curriculum occurs. The teachers who have access to knowledge about 

the curriculum and the assessment support experience that the work with assessment of the 

technical element works extensively. This can be linked to the teachers' knowledge and 

experience that affects the shape of the education.  
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1 Inledning 
Som lärare är arbetet med betyg och bedömning centralt för att ämnet ska vara legitimt och 

kunna fånga elevens kunskapsnivå och behov av utveckling. Som blivande lärare är området 

med bedömning av elevers förmågor lärorikt och utvecklande. Intresset för föreningsidrott 

finns hos oss båda och vi vill därför knyta an till våra respektive idrotter dels för att förstå 

fenomenet med bedömning, dels få ett mervärde utöver uppsatsens syfte. Resonemanget kring 

bedömning av tekniska färdigheter har skapat frågor hos oss då vi upplever att det finns en 

utmaning och en komplexitet hur teknik formuleras och appliceras i praktiken. Att ta reda på 

lärarnas upplevelser om bedömning skapar en fördjupad kunskap och förståelse för det 

framtida yrket. Att hitta tidigare forskning inom ämnet har varit utmanande och upplevelsen 

är att det finns ett tomrum att fylla. I bedömningsstödet för specialidrott finns det heller ingen 

tydlig bild för hur det tekniska momentet ska bedömas oberoende av vilken idrott som 

undervisas. Att undersöka och beskriva hur lärarna arbetar med detta område i praktiken är en 

drivkraft för uppsatsen. Här väcktes vårt stora intresse. Hur sker bedömningen av teknik i 

undervisningen i specialidrott? 

1.1 Bakgrund 

Nedan följer en beskrivning av det forskningsläge som berör bedömning och teknik i ämnet 

samt är av relevans för vår studie.  

1.1.1 Betyg och bedömning i skolan 

En del av lärarens uppgift är att bedöma sina elever utifrån de lärandemål och kunskapskrav 

som ställs utifrån kursplanen. Det finns olika typer av bedömning, en av dessa är den metod 

som användes fram till 1994 års läroplan och kallades för normrelaterad bedömning. Denna 

bedömning syftade inte till att ta reda på vad en elev kan utan hur dennes kunskap hävdade 

sig i förhållande till de andra eleverna. Idag har vi istället ett system som kallas för mål- eller 

kunskapsrelaterat betygssystem. Elevens kunskaper jämförs då istället med tidigare på 

förhand formulerade kunskapsnivåer och elevernas kunskap i förhållande till varandra spelar 

ingen roll. Bedömningen idag handlar således om att bedöma kvalitén på prestationen snarare 

än kvantiteten. (Jönsson 2013) 
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En vanlig uppdelning inom bedömning är att dela in den i formativ bedömning och summativ 

bedömning. Med summativ bedömning så bedöms eleven efter att kursmomentet är avslutat. 

Bedömningen syftar således till att mäta eller summera det som eleven lärt sig. Den formativa 

bedömningen utgår istället från eleven och dess nuvarande kunskap. Den kunskapen används 

sedan för att lägga upp undervisningen så den blir intressant och relevant att lära sig. Eleven 

bedöms sedan var på kunskapsstegen den befinner sig och hur den ska nå till målet. Detta 

betyder också att eleven hela tiden måste få kunskap om hur hen ska göra för att komma 

vidare mot målet. Black och Wiliam (2009) menar att bedömningen inte får betraktas som 

formativ om informationen om elevens prestation inte används för elevens fortsatta lärande. 

(Jönsson 2013; Skolverket 2013) 

 

Betyg som sätts efter avslutad kurs och efter ett slutprov kallas som tidigare beskrivits för 

summativ bedömning (Klapp Lekholm 2010). Om betyget består av flera tidigare 

bedömningar kommer den lärare som undervisar påverka betyget i form av vilken lärandeteori 

som används och huruvida den formativa bedömningen sker. Jönsson (2013) menar även han 

att en form av summativ bedömning måste ske vid betygssättning och utvärdering. Men det 

Jönsson menar är att en bokstav inte kan ge eleven möjlighet att utvecklas och uppnå målen 

utan att den istället riskerar att sänka elevens självförtroende och därmed missgynna eleven. 

Betygen bör därför ges med en tydlig nyansering och förklaring.  Detta för att eleven ska få en 

förståelse för vidare målsättningar. Denna typ av bedömning ska därför hela tiden genomsyra 

undervisningen och tillsammans med den summativa bedömningen skapa betyget. Betyget 

syftar inte hellre längre till att mäta elevernas kunskap i termer av memorering utan istället 

kvalitén på kunskapen vilket gynnar en formativ bedömning menar Kjellström (2011).  

 

En studie gjord av Klapp Lekholm och Cliffordson (2009) visar att elevers betyg varierar 

beroende på hur väl de presterar inom ämnet. De elever som visade stort intresse och hade 

föräldrar som var väldigt engagerade bedömdes på andra preferenser och därav fick andra 

betyg än sina klasskamrater. Liknande resultat tar Pilcher (1994) upp där det framkom att 

lärare och föräldrar som värdesatte betyget mycket, inte värdesatte lärandeprocessen lika 

mycket. En likvärdig bedömning ska enligt Skolverket (2011b) leda till att alla elever får en 

rättvis och jämförbar bedömning. Men även om alla lärare ska förhåller sig till kursplanen och 

lärandemålen är inte detta självklart och en stor anledning till det menar Jönsson (2013) beror 
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på tolkningen av läroplanen. Lärare tolkar kunskapskraven olika och det påverkar således 

även betyget.  

 

Enligt Wahlström (1987) kommer lärarens subjektivitet påverka bedömningen. Detta kan 

dock uppstå även i kvantitativ bedömning såsom prov. Bedömningen av individen bör därför 

ske över tid och genom att ha en kompetent lärare skapas möjlighet för den mest rättvisa 

bedömningen menar Måhl (1994). Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012) visar på några av 

de aspekter som bidragit till just orättvis bedömning såsom examinationsuppgifter som inte 

gav eleven möjlighet att visa sina kunskaper i förhållande till läromålen, lärarens förhållande 

till läroplanen, lärarens krav för betyg och lärarens syn på sammanvägning av betyg under en 

längre tid. Som ett resultat av detta menar Måhl följaktligen att genom att ställa rätt frågor på 

rätt formulerat sätt skapas möjligheten för eleven att verkligen visa sina kunskaper med 

kvalitativa mått. På detta sätt blir det lättare för läraren att verkligen se den kunskap som 

eleven har. Genom att låta eleverna visa sina kunskaper och ge formativ återkoppling går det 

att bidra till en bättre lärandemiljö med mindre press vilket annars kan skapas genom enbart 

summativ bedömning (Jönsson 2013). (Måhl 1994)  

 

Föreställningen av betygssättning som målas upp av bland andra Gustavsson, Måhl och 

Sundblad (2012), Redelius (2007), Måhl (1994), Jönsson (2013) och Klapp Lekholm (2010) 

fungerar väl i teorin men frågan är hur det ser ut i praktiken. Tholin (2006)  kan ge svar på 

denna fråga genom en studie gjord om betyg och bedömning i skolan. Han beskriver två 

bilder där den ena är en bild av läraren som inte är särskilt professionell eller analytisk i sin 

lärarroll, den omfattar även en väldigt traditionell syn på betyg där elevens kunskaper inte 

sätts i fokus utan fokus snarare hamnar på att disciplinera sina elever. Den andra handlar om 

en lärare som verkligen försöker men som varken har tid eller kunskap för att utforma ett sätt 

att sätta betyg på som är legitimt. (Tholin 2006) 

 

Vid betygssättning har Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012) tagit fram en modell med 

utgångpunkter för hur det går att jobba med betygssättningen. De ser betygssättningen som en 

cirkel där betygssättningen skapar starten och slutet på cirkeln. Cirkeln tar utgångspunkt i 

kurs- och ämnesplanerna för att utifrån dem arbeta fram en arbetsperiod. Vad eleverna ska 

bedömas på bör ha sin utgångspunkt i den läroplan som existerar och det blir därför viktigt att 

förstå läroplanen och dess syfte (Redelius 2007). Därefter går läraren vidare med att ta fram 
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förväntade studieresultat inom ämnet, examinationsuppgifter etcetera. Kunskapsomdömen 

säkerställs sedan under arbetets fortskridning. Utvecklingsscheman utvecklas med eleven 

under arbetsperioden och slutligen sätts ett betyg i förhållande till de kunskapsomdömen som 

utförts. Kunskapskraven jämförs med eleven och sammanvägningar görs utav de olika 

uppgifterna från momentet. (Gustavsson, Måhl och Sundblad 2012) 

 

Håkanson (2015) presenterar i sin forskningsöversikt att lärare i idrott och hälsa trots 20 år av 

målrelaterad betygssättning inte lyckats med att följa de intentioner som kursplanen har vad 

gäller betyg och bedömning. Trots att många lärare jobbar mer och mer med dokumentation 

av bedömning ändrar de inte sin lärandepraktik vilket bidrar till att eleverna fortfarande får 

samma kunskaper som tidigare där kunskapen räknades mer genom resultat. Men trots detta 

menar Håkanson att det är en möjlig uppgift. De lärare som inte såg en problematik med 

kursplanen i Håkanssons studie hade också lyckats bryta sina invanda mönster och kunde 

eftersträva den kursplan som lyder idag. Slutligen menar Håkansson att arbetet och 

upplevelserna av dokumentationen för idrott och hälsa i stort speglar den kunskap som lärs ut. 

(Håkanson 2015) 

 

Vid bedömning i idrott och hälsa verkar den fysiska prestationen vara en viktig del men 

forskare menar att eftersom bedömning är en så stor del av idrottsämnet bör även lärandet 

utgå från bedömningen istället för att utgå från prestationen för att bidra till ett bra lärande 

(Desrosiers, Genet- Volet & Godbout 1997). Att prestationen i ämnet idrott och hälsa mätt 

meter och minuter/sekunder tema från 1960-talet och lite tycks ha hänt på en internationell 

basis (Hensley 1990). Även senare studier som är gjorda visar på ett liknande mönster, lärare 

ifrågasätter mer och mer relevansen i den fysiska prestationens betydelse för lärande. Elever 

med en sämre praktisk förmåga betygssätts mer på deras engagemang vilket resulterar i ett 

lägre betyg och troligtvis en förlust av det livslånga lärandet (Birky 2013; Klapp Lekholm & 

Cliffordson 2009). Som ett resultat av detta menar Hay och Penney (2009) att idrottsämnet är 

i behov av en mer autentisk bedömning. En bedömning som är mer valid och mer inriktad 

mot lärande och lärandeprocessen. De menar likt tidigare angivna författare att bedömningen 

ofta sker till den enskilde individens fysiska prestation och då framförallt inom lagsporter. Ett 

sätt att komma ifrån detta bedömningssätt och lärande är att jobba med en konkretisering av 

bedömningen för eleverna. Genom att synliggöra vad det är som bedöms och varför, bidrar 

läraren till att skapa en bättre lärandemiljö för eleverna. (Hay & Penney 2009) 
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Den uppgift som väljs för bedömning av momentet för lärande ska också motsvara det lärande 

som läraren haft som syfte att utveckla under momentet. Den formativa bedömning och det 

formativa lärandet som appliceras under momentet ska också motsvara den bedömning som 

sker inom momentet. Backman och Pearson (2015) menar att om huvudsyftet inte är att ta 

fram en komplett idrottare kanske inte bedömningen av rörelser eller idrottsliga moment ens 

behöver ingå i betygssättningen. Detta skulle kunna kallas för en autentisk bedömning genom 

att det som ska läras under kursens gång även är det moment som ska bedömas. Även Hay 

och Penney (2009) menar att en autentisk bedömning är ett måste för att bedömningen ska 

vara valid. Annars riskerar betyget att motsvara en kunskap hos eleven som inte motsvarar 

den kunskap som eleven faktiskt bör kunna. Här riskerar läraren också att döma eleverna på 

deras fysiska förmåga och därmed missgynna ett livslångt lärande hos de elever som kanske 

inte har de biologiska förutsättningarna för att prestera väl. (Hay & Penney 2009; Backman & 

Pearson 2015) 

1.1.2 Bedömning i specialidrott 

Lindqvist och Älverdal (2013) undersökte i sin uppsats vilken syn lärare i ämnet specialidrott 

har på ämnesplan och kunskapskrav, samt hur bedömning och betygssättning sker. Genom 

semi-strukturerade intervjuer av sju lärare inom specialidrott kom författarna bland annat 

fram till att lärarna upplever kursplanen som luddigt skriven och öppen för tolkning vilket gör 

det svårt för betygssättning och bedömning. Det framkom även att det viktigaste vid 

bedömning av eleverna var deras prestation i tävling- och träningssammanhang. Lärarna 

ansåg det vara viktigt med formativ bedömning för eleverna och deras läroprocess, samtidigt 

som de menar att mycket ansvar ligger hos eleven och att de själva tar ansvar för sin träning. 

Den träning som eleven utövar på fritiden vägs även den in i betyget om läraren även är aktiv 

i idrottarens förening och kan observera eleven där. (Lindqvist & Älverdal 2013) 

 

Ljungholm och Hargesson (2012) undersökte även de i sin uppsats hur bedömningen sker 

inom specialidrott, speciellt med inriktning mot den praktiska färdigheten. Sex stycken 

specialidrottslärare med innebandy som inriktning valdes ut för intervju. Resultaten visade att 

lärarna vid den tekniska bedömningen använde sig utav olika typer av tekniska färdigheter 

som de använde för bedömning så som skott, dribblingar etcetera. Lärarna menade också att 

de använder sig av en subjektiv bedömning för att bedöma huruvida eleven var duktig 
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tekniskt eller inte. Lärarna såg därför också olika tekniska aspekter som viktiga för att 

bedöma eleven. Inget tydligt tillvägagångssätt av bedömningen kunde observeras då olika 

lärare använde sin metod för bedömning av det tekniska momentet. Några av lärarna hade 

även med typer av tekniska tester för att bedöma denna färdighet. (Ljungholm & Hargesson 

2012) 

 

I en rapport om specialidrott framkom det att praktisk färdighetsträning dominerar 

undervisningen i Specialidrott och både elever och lärare uppfattar det som viktigast i 

utbildningen. Även inställningen uppfattas som viktig trots att det inte nämns i kursplanen. 

Det kan bero på att lärare och elever anser andra kriterier än de som finns i kursplanen, som 

viktigare som betygsgrund. Elevernas syn på betygen är att de snarare bedöms på teoretiska 

prov snarare än deras idrottsliga prestation. Lärarna å andra sidan menar att elevernas 

prestation på lektionen är det som väger tyngst därefter deras ambition och inställning till 

ämnet. Mer än hälften av lärarna på specialidrottsutbildningar saknar även egen 

lärarutbildning och benämningen på de som ansvarar för undervisningen är oftare tränare, 

instruktör eller coach. När rapporten genomfördes fanns det heller ingen lärarutbildning med 

inriktning på specialidrott. (Ferry & Olofsson 2009) 

 

Prestationsbedömning inom idrott skiljer sig inte mycket mellanskolan och föreningslivet. 

Lärare och coacher har på så vis ett likartat uppdrag när det kommer till undervisningen. 

Idrottsrörelsen svarar till varje enskilt specialidrottsförbund och varje förening har relativt stor 

frihet att utforma sin verksamhet. Till skillnad mot föreningslivet så har skolan ett striktare 

förhållningssätt då skolan ska svara till en myndighet och därav en skyldighet att följa direktiv 

och de styrdokument som finns tillgängliga. Att sätta betyg ska bygga på en process som är 

rättssäker, medveten och pedagogisk. Detta medför att läraren måste har en tydlig bild av vad, 

hur och när bedömning ska ske för att skapa en hållbar struktur. (Larsson, Redelius, Nyberg & 

Tidén 2015) 

1.1.3 Riksidrottsgymnasium och nationellt godkänd idrottsutbildning 

Då ämnet specialidrott endast erbjuds på Riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt 

godkända idrottsutbildningar (NIU) har vi valt dessa som inriktning. Utbildningen riktar sig 

till elever som vill kombinera sina studier med en elitidrottsinriktning. Dessa utbildningar 

finns bland annat hos RIG eller som inriktning i skolor som erbjuder NIU (Ferry & Olofsson 
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2009). Elever från hela landet kan söka sig till RIG utbildningar medan NIU endast opererar 

på lokal nivå. Utbildningen behöver även få ett godkännande av det specifika 

specialidrottsförbund som idrotten står under. (Skolverket 2014)  

 

Här följer specialidrottsämnets syfte och delar ur kursplanen. De kunskapskrav som nedan 

presenteras är det kunskapsmål som studien valt att utgå ifrån. Ämnet specialidrott syftar till 

att utveckla elevers idrottsliga förmåga. Undervisningen ska ge elever förutsättningar att 

utöva den valda idrotten på elitnivå. I idrottsspecialisering 1, 100 poäng, ska regler, taktik och 

teknik inom vald idrott vara centralt och behandlas i kursen. (Skolverket 2011a) 

Kunskapskravet för betyg E inom detta moment är att "Eleven genomför, med viss säkerhet 

och i samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med viss precision och 

kontroll." (Skolverket 2011a, s.6). Vidare har studien tagit utgångspunkt från ett elitperspektiv 

då ämnet även syftar till ge eleverna förutsättningar att utöva vald idrott på elitnivå. För 

överblick av övriga kunskapskrav och kursmål se bilaga 4.   

 

Att vara förtrogen med kursplanen är en förutsättning för att lärare ska kunna utföra ett väl 

arbete. När bedömning och betygsättning ska ske är det viktigt att läraren vet var eleven 

befinner sig när kursen är slut och vad som förväntas av eleven för ett visst betyg. Att ha en 

förståelse för målen är inte bara väsentligt för betygsättning utan även för elevens lärande 

under kursens gång. Om det finns tydliga ramar och mål har eleven lättare att förstå vilken 

prestation som krävs för ett specifikt betyg. Det är även avgörande för lärarens arbete med 

uppföljning och feedback under kursens gång, så kallad formativ bedömning. (Larsson et al. 

2015)  

1.1.4 Teknik ur ett elitperspektiv 

Som tidigare förklarats är en av utgångspunkterna för denna studie elitidrott, varpå det är 

viktigt att få en förståelse för vad elitidrott kan vara och hur det går att se på det. Det skiljer 

sig mellan olika idrotter vad som är en teknisk färdighet men något som påverkar tekniken är 

elevens förmåga att röra sig i olika riktningar beroende på vad situationen ställer för krav. Att 

med säkerhet utföra idrottens tekniska moment samtidigt som kroppen ska utföra rörelser i 

samband med detta skapar en typ av multifunktionell rörelse som innefattar flera typer av 

tekniska kvalitéer (Gabbett & Sheppard 2013). Att utföra en rörelse kan ses som en teknisk 

kvalité då det även innefattar visuell uppfattning, förmåga att förutspå händelser, förstå vad 
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situationen kräver och att känna igen mönster. Teknik innefattar även fotarbete, förändring i 

tempo och kroppshållning i olika situationer. Larsson et al. (2015) tar upp precision och 

kontroll som två faktorer för att utföra ett tekniskt moment väl. Farrow (2013) menar 

följaktligen att timing i en rörelse och även rörelsens struktur kan ge information om utfallet. 

Larsson et al. (2015) tar även upp automatisering som ett moment för bedömning vilket kan 

översättas som elevens förmåga att känna igen en situation och utföra rörelsen som krävs för 

just den specifika situationen automatiskt. Farrow (2013) tar upp detta moment fast i ett 

taktiskt perspektiv där testpersoner ska uppfatta olika spelsekvenser. Likheter i detta kan vara 

att eleven uppfattar vilken teknik som ska användas och lyckas utföra tekniken med ett visst 

resultat. För att testa till exempel passningsteknik i basketboll kan eleven utsättas för tidspress 

samtidigt som precisionen i passningen mäts (Farrow 2013). Uppnår eleven likartade resultat 

flera försök i rad skulle läraren kunna bedöma elevens automatisering baserat på testet.  

 

Att teknik är viktigt framgår tydligt i forskning och utbildningsmaterial. Hur teknik ska läras 

ut effektivt har även det varit en central fråga hos tränare så väl som lärare i idrott och hälsa. 

Perkos, Theodorakis och Chroni (2002) genomförde en studie som undersökte ett 

tillvägagångssätt där nybörjare fick använda sig av en typ av monolog som skulle hjälpa dem 

att fokusera på det valda tekniska området inom till exempel basketboll (Perkos, Theodorakis 

& Chroni 2002). En annan studie visade på hur en mix av traditionell undervisning och 

digitala hjälpmedel kan underlätta instruktörernas roll samt involvera deltagarna i sin egen 

utveckling. Resultatet visade även en god effekt på deltagarnas tekniska utveckling. 

(Vernadakis, Antoniou, Zetou & Kioumourtzoglou 2004) Dessa är exempel på hur det skulle 

vara möjligt att jobba med tekniska moment i undervisningen. Vidare följer exempel på vad 

tekniska moment kan vara i basketboll och orientering som är de idrotter som studeras i 

uppsatsen.   

Basketboll 

Svenska basketbollförbundet har tagit fram en spelarutvecklingsplan (SUP) som tar upp de 

parametrar som är viktiga för en basketspelare att utveckla. Syftet med SUP är bland annat att 

höja kvaliteten hos en spelare rent tekniskt. För att skapa förutsättningar för taktiska 

färdigheter så krävs det att spelarna besitter en god basketteknik. Det som främst berör teknik 

innefattar till exempel avslut, passa, rotera dribbling och försvarsteknik. Då basket är en 

lagsport har varje individ en position. Varje position kräver olika typer att tekniska förmågor 
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men SUP eftersträvar att alla spelare ska klara av alla positioner. Den teknikbaserade delen av 

basketutvecklingen har oftast störst fokus men ju äldre spelaren är desto fler parametrar blir 

avgörande. Detta hjälpmedel är en del av den grund som basketgymnasier såsom RIG och 

NIU använder sig av när de planerar utbildningen och kunskapskraven. (Svenska 

basketbollförbundet) 

Orientering 

Orientering består från den tekniska synvinkeln av två perspektiv, där det första perspektivet 

är kartläsning. Den tekniska förmågan till orientering är ofta den som avgör vem som 

presterar den bästa tiden då den är en så stor del (Bird, Balmer & Davison 2003) Denna 

tekniska del kan analyseras utifrån flera synvinklar i sin tur. Studier visar att elitorienteraren 

istället planerar vägvalet bakifrån från den kontroll de ska till istället för tvärtom (Eccles, 

Walsh & Ingledew 2002). Elitorienteraren fokuserar även mer på kartan samtidigt som den 

springer vilket optimerar tiden och tar dessutom mindre tid på sig att analysera kartan och 

omgivningen (Eccles, Walsh & Ingledew 2006; Spetz 2015). Elitorienteraren är slutligen 

mycket bättre på att analysera kartan och med hjälp av många intränade strategier (Macquet, 

Eccles & Barraux 2012).   

 

Den andra delen är den löptekniska förmågan. Det finns en direkt korrelation mellan hög 

anaerob tröskel, löpekonomi och löphastighet i förhållande till en bra prestation (Andersson 

1992; Larsson, Burlin, Jakobsson & Henriksson-Larsén 2002). Elitorienteraren är dessutom 

mycket bättre på att bibehålla den goda löptekniken i skogen i förhållande till en icke-

orienterare eller subelit-orienterare, även fast personen samtidigt som den springer kan läsa av 

kartan (Hébert-Loiser, Platt & Hopkins 2014; Millet, Divert, Banizette & Morin 2010).  

1.2 Sammanfattning 

Bedömningen kommer att påverkas av den undervisningsmetod som läraren använder. 

Lärandet ska synliggöras och eleven ska hela tiden ha möjlighet att få kunskap om hur 

utvecklingen ser ut och vad den behöver jobba med. Bedömningen av det momentet som 

eleverna jobbar med under en tid måste även stämma överens med lärandet vilket betyder att 

bedömningsuppgiften är autentisk och valid. Lärarna i specialidrott anser att det var viktigt 

med formativ bedömning i undervisningen. Det fanns inga tydliga metoder för bedömning av 

det tekniska momentet men ändå domineras undervisningen av praktisk färdighetsträning. 
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Syftet med studien är att öka kunskapen om bedömning i specialidrott mot bakgrund av 

lärarnas beskrivning. Teknik kan skilja sig mellan olika idrotter men i gemensamma drag kan 

teknik uttryckas som automatisering, rytm, balans, timing, säkerhet och ändamålsenligt. 

(Larsson et al. 2015) 

 

Studien utgår från den kursplan som står till grund för ämnet specialidrott varför vi har valt att 

utgå ifrån läroplansteori under detta arbete. 

1.3 Teoretisk bakgrund 

Läroplanen eller ramen för lärande kommer påverka de innehåll som ingår i specialidrott och 

det lärande som sker kring det tekniska momentet i elitidrott. Att utgå från teorier om hur 

läroplanen är utformad och hur den blir en utgångspunkt för den undervisning och bedömning 

som sker inom specialidrott är därför relevant i denna studie. Med utgångspunkt från studiens  

bakgrund har vi utifrån Linde (2012) valt tre begrepp inom läroplansteorin: formulering, 

transformering och realisering (Lundgren 2014; Bernstein 1971).  

1.3.1 Formuleringsarena 

Att formulera en läroplan betyder att föreskrifter tas fram som riktlinjer för vilka ämnen som 

ska läras ut, hur mycket tid som tilldelas varje ämne, mål för ämnet och innehållet som ämnet 

ska ha. Detta blir väsentligt när vi rör oss i skolans värld då behovet av en tydlig verksamhet 

med föreskrifter är av vikt, menar Linde (2012). Utbildningen i skolan, en så kallad offentlig 

institution, kan ses som paradoxal då den ska syfta till att eleven får en förståelse om ämnet 

och lär sig om kritiskt tänkande. Eleven ska kunna fatta egna beslut och värdera kunskap utan 

att bli färgad av vanföreställningar och så vidare. Samtidigt sker en viss maktutövning då 

någon annan har valt vad som ska läras och på så vis tagit beslut om vad eleven ska kunna. 

Politiken som den ser ut idag menar Lundgren har en viss tillit till och misstro mot lärarna 

varpå det alltid finns ett intresse att styra lärandet så mycket som möjligt genom läroplanen. 

(Lundgren 2014; Linde 2012)  

1.3.2 Transformeringsarena 

När läroplanen är formulerad är nästa steg att transformera det som står i föreskrifterna. 

Läroplanen ses som riktlinjer och önskvärda utfall men det betyder inte att verkligheten blir 

så. Det finns vissa faktorer som påverkar hur transformationens utfall blir. Ämnets tradition 
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har betydelse liksom lärarens bakgrund och tolkningar. Undervisningsprocessen är också ett 

exempel på en faktor som påverkar. Vilka begränsningar stöter undervisningen på? Detta kan 

även knytas an till ramfaktorteorin menar Linde (2012). Ramfaktorteorin utifrån Bernstein 

(1971) talar bland annat om klassificering och inramning. Bernstein menar att om det finns en 

stark klassificering så ges inte läraren något utrymme för att själv tolka läroplanen och 

påverka lärandet. Men om klassificeringen istället är svag så ger den möjlighet för läraren att 

själv påverka lärandet och utgå från sig själv (Backman 2010). Inom idrott och hälsa tycks det 

finnas en stark inramning för vad som bör ingå i ämnet dock en svagare inramning när det 

kommer till styrdokument och konkret kunskap (Lundvall, Meckbach & Whalberg 2008). 

Backman talar om ramfaktorteorin i form av de möjligheter för lärande som existerar. Om det 

exempelvis finns mycket tid till förfogande och bra med utrustning samt att elevgruppen är 

liten kommer det att finnas gott om möjligheter och undervisningen att se ut på ett visst sätt. 

Men om ramen (faktorerna) istället har motsatta förutsättningar så kommer undervisningen få 

en annan inriktning. Tolkningen av läroplanen kommer alltså bero på de ramfaktorer som 

finns (Backman 2010). Lundgren (2014) talar om ytterligare en faktor som även den ingår i 

teorin för ramfaktorer och det är elevgruppens kunskapsnivå. Lundgren menar att 

undervisningen framförallt tar utgångspunkt från medelvärdet av elevernas kunskap i 

elevgruppen. Denna grupp elever kallas för styrgrupp då den styr undervisningen. 

Transformeringen av läroplanen kommer alltså att påverkas av den gruppen av svaga elever 

som finns i klassen. En svag klass och en stark klass kommer därför att få olika innehåll i 

undervisningen menar Lundgren (2014).  

 

Lärarens bakgrund och tolkningar kommer även att påverka det som sker på 

tranformeringsarenan. Engström (2012) talar om habitus (Bourdieu 1990), ett begrepp om hur 

de livserfarenheter och inpräglade åsikter vi har påverkar de val vi gör. Den bakgrund och de 

upplevelser läraren har från sitt tidigare liv kommer att påverka de tolkningar och val av 

undervisning som läraren väljer. Även Backman (2010) tar upp detta begrepp med 

utgångspunkt från Bourdieu (1990) och menar även han att de tidiga livserfarenheter inom 

lärandet har tydliga kopplingar till vad som faktiskt lärs ut. Ferry (2014) styrker denna tanke i 

sin avhandling gjord på NIU och RIG där han även tar upp habitus begreppet som en viktig 

faktor för bedömning.  Ferry tar upp utbildning och erfarenhet av idrott som två viktiga 

faktorer som utgör delar av ärarnas och ledarnas habitus vilka denna studie även berör. Ferry 

förklarar också att utbildning inom tävlingsidrotten ofta ses som värdefull i förhållande till en 
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lärarutbildning. Även Larsson (2009) använder sig av begreppet habitus som en viktig faktor 

för detta igenom att lärarstudenter får en smak för idrott igenom sitt habitus.  

1.3.3 Realiseringsarena 

När läroplanen är formulerad och tolkad är nu nästa steg att realisera, enkelt förklarat det som 

sker på lektionen. Två begrepp som är centrala är kommunikationen och aktiviteten hos både 

läraren och eleverna menar Linde (2012). För att få en förståelse för hur eleverna uppfattar 

innehållet kan läraren använda sig av en styrgrupp (Linde 2012; Lundgren 2014). Det betyder 

att läraren väljer innehållet utifrån dessa elever, kallat styrgrupp. (Linde 2012)  

 

Inom realiseringen kommer även begrepp som pedagogik och interaktion med elever att spela 

en stor roll. Ett exempel på ett begrepp inom pedagogik kan vara inramning (Bernstein 1971). 

En elevgrupp som utsätts för stark inramning kommer ges lite möjlighet att själva styra över 

undervisningen och utvecklingen. En grupp som ges en svag inramning kommer istället att 

ges mycket möjlighet att själva skapa sin undervisning och påverka innehållet under lärandet. 

Vi försöker här att hålla isär begreppen inramning och ramfaktorteorin i form av att 

inramningen mer berör interaktionen mellan lärare och elev och hur de förhåller sig till 

varandra medan ramfaktorteorin eller ramfaktorer berör allting inom ramen för lärandet. 

Vidare går det att utveckla begreppet inramning till lärarens kunskap om ämnet. Backman 

(2010) menar att om läraren besitter en hög kompetens inom lärandemålet så kommer läraren 

att ta mer plats och därigenom skapa en starkare inramning. Däremot en lärare som känner sig 

svagare inom ett område skapar en miljö med svagare ramar och därför ger mer ansvar av 

lärandet till eleverna. Detta behöver inte enbart beröra lärarens kompetens inom ämnet utan 

kan även beröra specifika detaljer inom ämnet.  

 

Vi tänker oss att denna teoretiska utgångspunkt tillsammans med de begrepp dels ovan 

beskrivna , dels beskrivna i bakgrunden kommer ligga till grund för analys av resultaten samt 

den diskussion som förs i det avslutande kapitlet.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om bedömning i specialidrott mot bakgrund av 

lärarnas beskrivning. Vidare syftar studien till att ge en djupare förståelse inom bedömning av 
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det tekniska momentet i två olika idrotter, en individuell och en lagidrott. Därtill är syftet att 

undersöka vilka faktorer som kan komma att påverka undervisningen. 

 

Frågeställningar:  

- Hur beskriver lärarna arbetet med bedömning av den tekniska färdigheten? 

- Hur bedömer lärare i specialidrott den tekniska färdigheten? 

- Hur tolkar lärarna kursplanen utifrån ett elitperspektiv? 

2 Metod 
Följande avsnitt redogör för den metod som använts för denna studie.  

2.1 Val av metod 

Studien använder sig av en kvalitativ forskningsmetod med hjälp av intervju  för att förstå 

eller hitta ett specifikt mönster (Trost 2005). Val av metod är grundat i frågor som berör den 

intervjuades upplevelser om vardagsvärlden ur dennes perspektiv. Metoden kan liknas vid ett 

vardagligt samtal fast med en inriktning och en frågeteknik som pekar på ämnet som ska 

undersöka. Studien använder sig av en fenomenologisk utgångspunkt vilket är kopplat till 

människans syn på världen utifrån denne själv (Kvale & Brinkmann 2014). Tillsammans med 

metoden har vi valt att väva in en teoretisk ansats att utgå ifrån.  

2.2 Intervjuer och intervjuguide 

Det finns olika sätt att samla in information till en kvalitativ studie och den teknik som väljs 

ut för insamling beror på vilken som passar bäst för just den studien (Patel & Davidson 2011). 

Kvalitativa intervjuer bygger på en teknik där författaren vill ha svar på frågor och bygger allt 

som oftast på en hög grad av standardisering men en låg grad av strukturering där 

intervjupersonen får möjlighet att svara med egna ord (Patel & Davidson 2011; Trost 2010). 

Patel och Davidson (2011) menar att den kvalitativa intervjun syftar till att identifiera 

egenskaper och beskaffenheter hos någon och det går därför inte heller att skapa förskrivna 

svar eftersom ett ”rätt” svar inte existerar. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

forskningsintervjun försöker förstå världen utifrån undersökningspersonens synvinkel och 

avslöja deras levda värld. Det går att använda intervjun som metod för att söka kunskap om 

hur betyg påverkar lärandet och arbetssituationen i en lärandemiljö menar Kvale och 



 

14 

Brinkmann (2014), vilket ligger i linje med det som vi vill undersöka i vår studie och 

motiverar valet av metod för insamling av data.  

 

Vi skapade vår intervjuguide (se bilaga 2) utifrån en semistrukturerad typ av intervju som 

innebär att guiden innehåller ett förslag till de ämnen som ska beröras och de frågor som ska 

ställas (Kvale & Brinkmann 2014). Frågorna ställdes på ett sådant sätt att intervjupersonen 

skulle ha möjlighet att utforma svaren som hen vill (Patel & Davidson 2011). Trost (2005) 

menar att de första frågorna är avgörande för hur intervjun kommer att fortskrida och det är 

viktigt att de frågorna inte blir otympligt formulerade eller stötande. De inledande frågorna är 

mer övergripande och ska leda in intervjupersonen till att öppna upp sig och känna sig trygg 

(Kvale & Brinkmann 2014). Det blir sedan viktigt att ställa följdfrågor och fokusera på 

”hur?”, ”vad?” och ”varför?” men i intervjuer ska dessa frågor istället ställas i deskriptiv form 

menar Kvale och Brinkman. Med deskriptiv form menas att intervjuaren ställer frågor som 

inte leder intervjupersonen i en viss riktning. 

2.3 Urval 

Deltagarna som studiens resultat bygger på har valts ut systematiskt utifrån två kriterier. Det 

första kriteriet är att deltagarna ska vara aktiva som lärare på en NIU/RIG skola inom de två 

benämnda idrotterna. Det andra kriteriet syftar till geografiska aspekter. Då det inte finns 

tillräckligt med tid för att intervjua deltagare från olika delar av landet har urvalet baserats på 

närliggande skolor. Dalen (2007) samt Holme och Solvang (1997) diskuterar om vikten av att 

ta fram kriterier för att avgränsa sitt urval men även tydliggöra vem som bör intervjuas. Sju 

stycken lärare blev kontaktade och alla valde att ställa upp. Två deltagare valde därefter att 

tacka nej då tid inte fanns och studiens tidsram var även den för snäv för att boka nya 

intervjutillfällen längre fram. Vi valde att genomföra de fem intervjuerna då antalet i enlighet 

med Kvale och Brinkmann (2014) kan ses som tillräckligt för typen och storleken av studien.  

 

Studien innefattar fem intervjuer med lärare i orientering eller basketboll på fem olika 

gymnasier som erbjuder NIU. Tre lärare har den högsta godkända basketutbildningen i 

Sverige från förbundet. Två lärare har lärarutbildning varpå den ena är utbildad i specialidrott 

och den andra har inriktning på teoretiska ämnen. De tre övriga lärarna har antingen 

utbildning inom andra områden än skolan eller ingen eftergymnasial utbildning. Alla lärare 
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har erfarenhet av att arbeta på NIU. Alla lärare är även aktiva i föreningsidrotten utanför 

skolverksamheten. I resultatet kommer lärarna presenteras med ett nummer, ex Lärare 1. 

Lärare 1 = Inriktning Basketboll 

Lärare 2 = Inriktning Basketboll 

Lärare 3 = Inriktning Basketboll 

Lärare 4 = Inriktning Orientering 

Lärare 5 = Inriktning Orientering 

2.4 Tillvägagångssätt 

En pilotintervju genomfördes med hjälp av en lärarstudent som läser ämnet specialidrott.  

Dalen (2007) tar upp fördelar med att genomföra en pilotintervju. Intervjuguiden och dess 

utformning testas men även intervjuarna får möjlighet att träna på att ställa frågorna samt få 

ett bra flyt i intervjun. Efter pilotintervjun omarbetades intervjuguiden där det främsta arbetet 

var att omorganisera frågorna så att intervjufrågorna fick en mer logisk ordning.  

  

Intervjuerna som används i studien är i genomsnitt en timme och 20 minuter långa. Varje 

intervju genomfördes med oss båda närvarande, i lokaler som de intervjuade själva fick välja, 

exempelvis café. Materialet spelades in på två separata enheter för att minimera risken att 

intervjun inte spelades in samt utifall en enhet skulle gå förlorad. Detta är något som Dalen 

(2007) tar upp som en faktor som bör testas redan under pilotintervjun, vilket vi gjorde.  

2.5 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten i intervjumaterialet baseras på deltagarnas svar utifrån de frågor som ställts. Om 

svaren som deltagarna ger kan reproduceras av andra intervjuare vid ett annat tillfälle, anses 

resultatet ha hög reliabilitet. Detta i relation till att frågorna som ställs är deskriptiva, då vi 

inte vill påverka resultatet, och skapar en god reliabilitet (Kvale & Brinkmann 2014). Vår 

intervjuguide var utformad med syftet att inte leda deltagarna att svara på ett visst önskat sätt. 

Under bearbetning av materialet kontrollerade vi relationen mellan frågor och svar och avstod 

från att ta med svar som kan ha påverkats av våra frågor. När transkriberingen genomfördes 

raderades de svar som upplevdes vara påverkade av frågans framställning, ur resultaten. Detta 

gör att resultatets tillförlitlighet kan vara fortsatt hög.  
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Validiteten eller trovärdigheten kan förklaras med att det material som samlats in stämmer 

överens med de frågeställningar som studien har. Intervjuguiden ska därför vara utformad för 

att ge svar på frågeställningarna (Kvale & Brinkmann 2014). Då studiens syfte inte var att 

jämföra eller utföra statiska undersökningar kan storleken på urval ändå ge ett trovärdigt 

resultat. Undersökningen bygger på enskilda individers uppfattningar om ett område som inte 

nödvändigtvis är representativt för resten av populationen. Studien ger alltså inte en absolut 

kvantifierbar sanning utan beskriver olika bilder av ett fenomen. Studien är även förankrad i 

en teoretisk bakgrund som genomsyrar intervjuguiden och tolkningen av resultatet. (Kvale & 

Brinkmann 2014)  

2.6 Bearbetning av data 

När all data är insamlad börjar arbetet med att bearbeta materialet med hjälp av de begrepp 

som studien vill undersöka. Första steget är att transkribera intervjuerna, vilket utfördes av oss 

gemensamt. För att öka reliabiliteten vore det fördelaktigt att låta två utomstående personer 

transkribera varje intervju individuellt för att därefter kunna jämföra resultaten (Kvale & 

Brinkmann 2014). Tiden och resursen fanns dock inte i denna studie. Då studien inte är 

intresserad av någon form av samtalsanalys behövs inte en detaljerad transkription utan en 

grov utskrift där viktiga delar och direkta citat skrivits enligt en formell skriftspråklig karaktär 

(Kvale & Brinkmann 2014; Holme & Solvang 1997). Transkription och analys gjordes 

tillsammans. Efter transkriptionen gjordes en helhetsanalys där all data insamlad sätts in i ett 

sammanhang och får då en mening (Holme & Solvang 1997). Med hjälp av den teoretiska 

ansatsen samt nyckelord kunde vi sortera svarsalternativen efter olika teman. Dessa teman 

följer med i resultatet.  

2.7 Etiskt ställningstagande 

Studien har utgått ifrån Vetenskapsrådet (2002) samt Kvale och Brinkmanns (2014) fyra 

huvudkrav för att skydda de individer som deltar i undersökningen. Det första kravet är 

informationskravet. Deltagarna får reda på vad studiens syfte är och vad undersökningen går 

ut på. Vidare upplyses de att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta när som 

helst utan påföljder. Deltagarna fick i god tid före intervjun information om studiens syfte och 

deras roll i studien. Det andra kravet är samtyckeskravet där forskarna ska samla in 

deltagarnas medgivande att delta i undersökningen. Inför intervjuerna lämnar vi därför ut ett 

samtyckesbrev (se bilaga 3). Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som betyder att 
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deltagarna i studien ska förbli anonyma för läsarna. Det ska inte gå att ta reda på vem som 

deltog i intervjuerna eller annan känslig information som kan leda till att personen 

identifieras. Varje individ kallas därför exempelvis Lärare 1 och det ges heller ingen djupare 

beskrivning om deras bakgrund. Svar som går att koppla till läraren har anonymiserats eller 

tagits bort. Sista kravet är nyttjandekravet som betyder att all information om deltagarna får ej 

användas eller utlånas för icke vetenskaplig forskning eller kommersiellt bruk. All 

information har sparats på säkra ställen och vi har inte för avsikt att dela informationen.  

3 Resultat och analys 
Efterföljande resultat och analys kommer att ha sin utgångspunkt i läroplansteorin. 

Resultatdelen inleds med en tematisering av resultat kopplat till studiens teoretiska ramverk 

och begreppen formuleringsarena transformeringsarena, ramfaktorer, och realiseringsarenan. 

De begrepp som tas upp inom de olika arenorna är inte alla begrepp inom de olika arenorna 

utan endast de som är relevanta för studien.  

3.1 Formuleringsarenan 

I detta stycke presenteras lärarnas upplevelse om hur samarbetet mellan olika NIUs och hur 

stödet från de olika idrottsförbunden samt Skolverket ser ut. Alla lärare säger att de en till tre 

gånger om året träffar alla lärare på NIUs och diskuterar olika frågor men att det inte är så 

djupgående eller givande. Vidare lyfter Lärare 1 att skolan gör ett försök att prata  betyg och 

bedömning genom utbildning då en person från skolverket besöker skolan. Men att ta igen 

fem års utbildning med ett möte i halvåret känner Lärare 1 är problematiskt. Lärare 3 är 

delaktig i en referensgrupp som ska ta fram betygskriterier som är specifika just för den 

idrotten som idrottsförbundet har arrangerat. Som det ser ut just nu är flera av de 

betygskriterier som finns irrelevanta och borde anpassas mer efter varje enskild idrott anser 

Lärare 3 Enligt forskning är det av vikt att ha en tydlig verksamhet för att lärare ska ha bra 

förutsättningar för att bedriva en god undervisning utifrån läroplanen och dess kunskapskrav 

(Linde 2012; Larsson et al. 2015).  

 

En del utav lärarna exempelvis Lärare 3 uttrycker att hen tagit hjälp av specialidrottsförbundet 

vid bedömningen av eleverna. Lärare 5 uttrycker istället att de lärare som är verksamma 

måste förhålla sig till kursplanen. Det uppstår en problematik som går att observera på 

formuleringsarenan. Skolverket har sina mål de vill uppnå och ger vissa direktiv. Men även 
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förbunden har sina mål som har en annan inriktning och ger därför sina direktiv. Här står då 

alltså två stora aktörer och vill påverka en och samma kursplan utifrån olika målsättningar.  

3.2 Transformeringsarenan 

 

Under denna rubrik presenteras allt som berör lärarnas tolkning av kursplanen. Därav kommer 

även lärarnas tolkning av vad teknik och elitidrott är redogöras. Den tolkning som läraren gör 

av teknik och elitidrott kommer vara av relevans för tolkningen av de kunskapskrav i 

kursplanen för specialidrott som denna studie har sin utgångspunkt (se bilaga 4).  

3.2.1 Teknik ska vara funktionellt 

Det kunskapskrav som studien utgår ifrån berör tekniska färdigheter varpå lärarens åsikt av 

vad teknik är blir ytterst relevant för deras tolkning av kursplanen. Vad teknik är beror väldigt 

mycket på den syn som den enskilde läraren har men även på den idrott som observeras. Även 

om de två idrotterna som tas upp i studien skiljer sig åt i de tekniska momenten så finns det 

ändå gemensamma nämnare, en av dessa är farten. Lärare 4 uttrycker ”De flesta klarar av att 

orientera en ganska svår bana i låg fart och då kommer den aspekten in, att man liksom kan 

höja farten men med kontroll. Det kan man se som orienteringsteknik i olika nivåer”. Även 

lärare 2 förklarar att farten är en av de saker som gör att en spelare utför ett tekniskt moment 

bättre. Lärare 2 berättar att när eleverna jobbar med ett tekniskt moment går det inte att bli 

fullärd utan att det alltid går att lägga på mer fart och på så sätt blir övningen svårare. Lärare 3 

nämner precis det som Lärare 2 beskriver, att ett sätt att försvåra en övning är att lägga på mer 

fart i övningen. Att farten är en av de aspekter som är avgörande för en bra prestation går 

bland annat att stärkas utav studier inom orientering (Eccles, Walsh & Ingledew 2006; Spetz 

2015). Förmågan att genomföra de tekniska momenten i en hög hastighet är en av de aspekter 

som lärarna använder vid bedömningen av de tekniska momenten.  

 

En annan faktor som går att se som gemensam nämnare är teknikens funktionalitet. Lärare 1 

förklarar att utseendet inte spelar någon större roll utan att det tekniska momentet faktiskt är 

ändamålsenligt. Dock förklarar Lärare 1 att vi i Sverige ofta fastnar i att bedöma det tekniska 

momentet utifrån hur det ser ut. Lärare 2 stärker förklaringen om funktionalitet och förklarar 

att det handlar om att tekniken ska fungera i specifika situationer. Eleven ska klara av att ta 

till sig tekniken och kunna applicera den lika bra i praktiken. Förr talades det mer om teknik 
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ur ett isolerat perspektiv medan det idag mer handlar om funktionaliteten av tekniken menar 

Lärare 2. Farrow (2013) talar om att det är viktigt att kunna använda tekniken i specifika 

situationer vilket stärker det lärarna beskrivit. Även Larsson et al. (2015) förklarar att 

automatisering kan användas som ett moment för bedömning. Funktionaliteten kommer att bli 

beroende av andra aspekter såsom taktiska och fysiska förmågor och det handlar mycket om 

att vara medveten om detta. ”Man kan ju bryta ner det jättemycket om man vill men det 

handlar ju om att du ska kunna göra allting på en gång om man säger så. Du ska ha en teknisk 

färdighet i löpningen, du ska ha det tekniskt när det gäller kartläsningen och du ska ju också 

veta dina färdigheter och göra det taktiskt.” förklarar Lärare 5. Det som gör den här 

bedömningen komplicerad är att eleverna inte har möjlighet att visa sin fulländade 

funktionalitet under lektionstillfällen då lektionen inte är en match eller tävlingssituation. Det 

går självklart att försöka efterlikna de situationerna under lektionstillfället vilket några utav 

lärarna också gör i olika typer av övningar. Några av lärarna förklarar just hur de använder 

olika hjälpmedel för att försöka efterlikna den situationen. Detta för att lärarna inte har 

möjlighet att åka runt och titta på alla elevers matcher eller tävlingar.  

 

En problematik lärarna uttrycker är att det är svårt att definiera vad teknik är för något. Att 

tekniken ser olika ut till exempel beroende på vilken position du spelar om du utövar  basket.   

Jag skulle först vilja säga att det är väldigt svårt att definiera en teknisk färdighet. En grej är 
ju att ju mer du definierar det ju svårare gör du det för dig. En teknisk färdighet tycker jag 
innebär att du kan lösa en situation, eller att du kan klara av en situation. Men det är väldigt 
väldigt svårt att specificera hur den ser ut. Utan den handlar nästan mer om problemlösning 
än om du studsar med fingertopparna eller handflatan. För det finns folk som studsar med 
handflatan som klarar av det även om jag inte skulle säga att det är det bästa. Men det är 
fortfarande, alltså en funktion. Alltså det är väldigt funktionellt betingat vad som är en 
teknisk färdighet tycker jag (Lärare 3) 

 

Denna problematik återkom även hos övriga lärare. En del lärare gav en klarare definition av 

vad en teknisk färdighet kan vara. Lärare 2 förklarar att tekniken är skottet, passen, 

dribblingen och fotarbetet men beskriver samtidigt att det endast är en grov förenkling av den 

komplexitet som tekniken i basket innebär. I orientering förklarar Lärare 4 att det handlar om 

riktningssäkerhet, kartförståelse och översättning från karta till verklighet med samma 

förklaring att det inte är alla parametrar av teknik inom orientering. Idrotterna skiljer sig 

mycket åt vid det tekniska momentet. Men de lärare som intervjuats anser inte att tekniken 

måste följa ett visst mönster så länge den fungerar i en specifik situation. Det är just dessa 



 

20 

uttryck som gör idrotterna jämförbara trots deras uppenbara skillnader. Till skillnad från 

Ljungholm och Hargesson (2012) framkom likheter i tillvägagångssättet i bedömningen. De 

lärare som deltog i deras studie hade inga specifika tester för bedömning av tekniken utan 

gjorde en subjektiv bedömning av tekniken. Inte heller någon av lärarna i denna studie hade 

några standardiserade tester för bedömning av tekniken.  

3.2.2 Olika definitioner av elitperspektivet 

Då kursplanen i specialidrott syftar till att eleverna ska ha möjlighet att nå en elitnivå blir den 

definitionen relevant för den nivå eleverna strävar mot. Vad en elitnivå är kommer således att 

påverka hur bedömningen sker eftersom lärarna utgår från den nivån i betygssättningen. 

Definitionen av vad en elitidrottare är tycker lärarna är svårt att sätta ord på. Det uttrycks på 

lite olika sätt men Lärare 4 förklarar att en elitidrottare behöver ha en medvetenhet. ”Det går 

inte utföra något i en pressad situation om man inte har övat in det i en lugn situation och 

gjort det till ett beteende”. Vidare menar Lärare 4 att prestationen inte går att optimera om 

inte individen känner till sina begränsningar och styrkor för att utnyttja dessa. Lärare 2 

nämner också att medvetenheten är viktig för en elitidrottare. ”En elitspelare är någon som är 

väldigt medveten som en helhet över sin träning. Både sina kvalitéer, men även sina 

förbättringsområden. Att just kunna bedöma både träningsmässigt men även spelmässigt vad 

jag behöver jobba med. Vad jag kan göra och vad jag inte kan göra”. Lärare 2 ger här en 

väldigt tydlig beskrivning av vad hen anser att en elitidrottare är. Denna definition stämmer 

även bra överens med följande kunskapskrav i kursplanen ”När eleven samråder med 

handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav” (se 

bilaga 4). Lärarnas definition av vad en elitidrottare är stämmer bra överens med den 

definition som uttrycks enligt kursplanen. Bedömningen av det tekniska momentet blir lättare 

om läraren har en tydlig bild av vad en elitidrottare är och vilka kvalitéer som bör finnas.  

 

Även Lärare 5 är inne på definitionen av elitidrottare som någon som är väldigt medveten 

men ser det på ett lite annat sätt. Definitionen tar sin utgångspunkt i individens målsättning. 

Läraren är tydlig med att förklara att det inte bara handlar om att sätta ett mål utan att 

individen även har en plan för hur målsättningen ska uppnås och att planen används för att nå 

målen. Vidare förklarar hen att planen även involverar prioritering. Individen bör vara 

medveten om vilka prioriteringar som behöver göras för att optimera prestationen och få en 

bättre idrottslig framgång. Lärare 5 ger ett exempel kopplat till skolan där en elev kan välja att 
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hoppa över vissa matematiklektioner för att få mer tid till återhämtning. Även om denna 

definition mer handlar om en långsiktighet bygger den ändå på att individen är medveten om 

de krav som ställs och sina egna svagheter och styrkor.  

 

En del av lärarna har tagit hjälp av specialförbundens riktlinjer för att definiera vad elitidrott 

är. Lärare 3 förklarar ”att kunna vara med och prestera i ett av de 8 bästa lagen i U-19 SM. Då 

är du på nationell toppnivå i din åldersgrupp” även lärare 2 ger samma referens av vad en 

elitidrottare är. De förklarar att det är den nivån som krävs för att du ska nå upp till betyget A 

i följande kunskapskrav ”Eleven genomför, med säkerhet och efter samråd med handledare, 

vald idrott tekniskt och taktiskt med god precision och kontroll” (se bilaga 4). Denna 

definition ger tydligare ramar och blir lättare att jobba med vid bedömning.  

 

Lärare 1 ger dock en annan definition av en elitidrottare och tar sin utgångspunkt utifrån en 

internationell toppnivå i basket. Basketboll har en mycket högre nivå internationellt sett än i 

Sverige. Lärare 1 beskriver att du som spelare ska vara en av hundra och att du helst har de 

fysiska förutsättningarna som basket kräver. Läraren beskriver att det är väldigt viktigt att 

sticka ut från mängden för att ha möjligheten att ta sig långt. Avslutningsvis beskriver hen 

dock hur det är svårt att faktiskt konkretisera vilka kvalitéer en elitidrottare bör besitta.  

3.2.3 Utmanande att tolka kursplanen 

Transformeringsarenan syftar till den faktiska tolkningen av kursplanen utifrån lärarnas 

bakgrund. Tolkningen kommer i slutändan spela stor roll för den bedömning och 

undervisning som bedrivs. Lindqvist och Älverdal (2013) beskriver i deras studie att lärare i 

specialidrott upplever kursplanen som luddig och svårtolkad. Även denna studies resultat 

visar på att lärarna upplever kursplanen som svårtolkad vilket kan bero på ämnets svaga 

inramning (Bernstein 1971; Backman 2010). ”Det är flummigt, det är ju det” beskriver Lärare 

5 på området om kursplanens utformning. Lärare 2 beskriver problematiken och säger ”Att 

omsätta praktik till teori. Det jag menar är att det är extremt teoretiskt att utgå från läroplanen 

eftersom den är en teoretisk förklaring av något praktiskt”. Lärare 2 förklarar att tolkningen 

och överföringen av något som är väldigt teoretiskt i slutändan ska bedömas praktiskt och 

dessutom utifrån elitidrottare. Det finns inga tydliga riktlinjer för hur det ska se ut utan 

kommer bli en enskild tolkning från individ till individ.  
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Lärare 3 uttrycker att betygskriterierna inte stämmer överens med hur hen vill bedriva sin 

undervisning. Kriterierna ses som svårtolkade och missanpassade till hur idrotten ser ut. Detta 

menar hen blir en problematik då många lärare delar denna åsikt men istället för att jobba med 

det material som finns istället väljer att utesluta delar av kursplanen. Här menar Lärare 3 att 

det finns en stor problematik då det är ett krav att alla elever ska ha rätt till samma kunskaper 

när det går ur skolan. Redelius (2007) menar att det som lärs ut och bedöms i skolan bör ha 

sin utgångspunkt i läroplanen för att få en rättvis undervisning. Även Gustavsson, Måhl och 

Sundblad (2012) menar att grunden för en bra undervisning ska ta sin utgångspunkt i 

kursplanen. Några av de andra lärarna möter även den här problematiken som exempelvis 

Lärare 1 som på frågan om hen har fått någon utbildning i läroplanen och kursplanen svarar: 

”Ja, men med ödmjukhet att jag i botten är en tränare och inte en lärare. Så är det absolut 

otillräckligt.”. Håkansson (2015) har sett en problematik i tolkningen av kursplanen 

framförallt då den nya kursplanen inte bygger lika mycket på elevens fysiska prestation utan 

snarare på elevens förmåga att analysera det som sker. Trots att kursplanen gått från relativ till 

målinriktad så fortsätter lärarna att utgå från det relativa betygssystemet menar Håkansson 

(2015). Lärare 1 uttrycker att fokus som hen har framförallt är att få eleverna till att bli bättre 

basketspelare vilket styrker lärarnas prioriteringar. Detta stämmer även väl överens med den 

studie Ferry och Olofsson (2009) har genomfört där de såg att praktisk färdighetsträning 

dominerar undervisningen.  

 

Samtidigt som den ovan nämnda bild av hur tolkningen av kursplanen genomförs går det även 

se att lärarna ser elevernas behov att få med sig de andra delarna i undervisningen också. ”Det 

är lätt att tro att resultatet är det som räknas, att det är det som ger betyget. Men bedömningen 

består ju av så många flera delar. Hur man agerar i olika situationer finns ju beskrivet bland 

annat. De ska ju inte skriva träningsdagbok bara för att utan den är till för att analyseras.” 

säger Lärare 4. Här syftar läraren till att eleverna ibland kan uppfatta att det endast är deras 

prestation som utgör deras betyg men att det finns flera delar som de måste få med för att 

uppnå ett visst betyg. De andra lärarna beskriver även hur de övriga delarna vägs in i betyget. 

Lärare 2 och 3 har bland annat tagit in en utomstående lärare med mer teoretisk kunskap som 

håller i vissa delar som också tenteras teoretiskt. Lärare 2 beskriver att skolan tagit in 

"personen som har skrivit dom här ämnesplanerna här på en föreläsning". Enligt Lärare 2 fick 

de hjälp i hur de olika betygskriterierna kan se ut praktiskt. Lärare 2 tar dock den 

diskussionen vidare och förklarar att vissa utav kunskapskraven är väldigt svåra att uppnå för 
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att det ges väldigt lite tid till att arbeta med de delarna. Läraren i detta fall har valt att 

prioritera dessa delar mindre. Denna prioritering kan ses som både något positivt och negativt. 

Lärare 5 säger ”Jag måste ju göra allt i det centrala innehållet. Men det står inte hur mycket 

tid jag behöver lägga på varje moment. Sen måste jag ändå förhålla mig till kursplanen. Och 

läraren kan ju då välja ut de delarna som passar bäst för elevens utveckling”.  

 

Den tolkning som lärarna gör av kursplanen beror på många faktorer där traditioner på skolan 

och lärarens bakgrund kommer att påverka tolkningen (Linde 2012). Detta går att koppla till 

Engströms (2012) begrepp om habitus och innefattar alla de livserfarenheter och inpräglade 

åsikter en individ har. Även Ferry (2014) har sett att den utbildning som läraren har kan 

kopplas till habitus och spelar en stor roll för undervisningen. Eftersom några av lärarna i 

studien har lärarutbildning och några inte har det så kan deras tolkning av kursplanen se olika 

ut, men även hur undervisningen kommer att se ut. I slutändan även den bedömning som 

läraren gör. Lärare 1 beskriver bland annat den här problematiken, för att träna ett lag på en 

hög nivå krävs att du som coach är väldigt duktig inom den idrott som du agerar i. För att göra 

en rättvis bedömning av ett tekniskt moment krävs alltså att läraren har förtrogenhet inom den 

idrott som det undervisas i och är förtrogen med vad som krävs för att uppnå en elitnivå. 

Lärare 3 säger ”Det är svårt när man kommer från föreningsidrotten för när man ska bedöma 

så tycker man att man ska bedöma på andra sätt. Jag vet inte riktigt vad skillnaden är men det 

är en skillnad.”. Lärare 3 talar här om de lärare som saknar lärarutbildning och som kommer 

direkt från idrottens värld. Hen menar att de ser på bedömning utifrån kursplanen på ett annat 

sätt än de som har en lärarutbildning. Backman (2010) hänvisar till Bourdieu(1990) som 

menar att de tidigare livserfarenheter en individ har påverkar undervisningens innehåll.  

 

Förutom det som beskrivits i detta stycke finns det andra faktorer som påverkar hur 

undervisningen kommer att se ut bland annat de ramfaktorer som finns runt skolan. Nedan 

presenteras ramfaktorerna då de flesta faktorer kan kopplas till transformeringsarenan. Det 

finns även potentiella kopplingar till övriga arenor.  

3.3 Ramfaktorer 

Lärarna uttrycker att de är positivt inställda till verksamheter överlag och att förutsättningarna 

är generellt goda. En lärare säger att det finns utvecklingspotential när det handlar om tid och 

pengar men att det går att bedriva en fullgod undervisning som det är. Lärare 5 medger att det 
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alltid går att utveckla verksamheten. Samtidigt menar Lärare 5 att det går att göra väldigt 

mycket med väldigt begränsade förutsättningar. Alla de lärare som deltagit i intervjun 

upplever att tiden för undervisning räcker till för att kunna bedriva en bra verksamhet. 

Lärarna uttrycker att tiden utanför lektionstid, där till exempel handledarsamtal och egen 

utbildning faller in är knapp vilket gör att de måste prioritera sina arbetsuppgifter. "Skolans 

mentalitet, alltså hur de ser på NIU. Det känns inte etablerat på skolan riktigt. Det är lite med 

schemat, det finns inte nog med tid efter träningarna och så", säger Lärare 3. Lärarna 

uttrycker att hade det funnits mer tillgång till tid hade den kunnat läggas bland annat på 

återkoppling till eleverna. Lärare 2 uttrycker att det inte finns någon tid att ge kontinuerlig 

feedback på elevernas träningsdagböcker vilket skulle varit bra för deras lärande och 

utveckling. ”Jag har sjukt mycket data som skulle kunna vara relevant vid bedömning. Men 

tiden finns inte.” Tiden blir här därför en ramfaktor för den undervisning som bedrivs, lärarna 

tvingas utgå från den tid de har till förfogande när de planerar undervisningen. Tiden kommer 

i slutändan även att påverka den bedömning som sker. Lärare 2 nämner även tiden som en 

begränsning i förhållandet till sin egen utbildning. Skolan erbjuder en webbaserad kurs i betyg 

och bedömning som Lärare 2 gärna tagit del av men tiden i förhållande till dennes tjänst 

(50%) finns inte vilket kan komma att påverka bedömningen av eleverna.   

 

Mer än hälften av lärarna saknar giltig utbildning när det kommer till bedömning vilket de 

även lyfter som en faktor i arbetet. Detta är något som stämmer överens med Ferry och 

Olofssons (2009) rapport. "Självklart är vi instruktörer inkompetenta när det kommer till 

betyg och bedömning. Jag upplever att det är bra varje gång jag läser kursplanen. Varje gång 

jag ser dom här nyckelorden så lär jag mig något men jag kan det ändå inte som en lärare" 

säger Lärare 1. Engström (2012) talar om lärares bakgrund och tolkningar som en ramfaktor 

vilket går att koppla till lärarens utbildning. Till skillnad från Lärare 1 så berättar Lärare 3 

”Jag har inte fått någon utbildning inom specialidrotten men jag har fått utbildning i betyg och 

bedömning i mina andra ämnen. Jag känner mig trygg med betygssystemet och känner att jag 

har koll på det”. Här beskrivs istället ett annat perspektiv där läraren inte ser en svårighet i 

kursplanen och sin kunskap i förhållande till den. Lärare 3 beskriver även hur de uppgifter 

som ges till eleven baseras till stor del på problemlösning och kritiskt tänkande. Eleverna får 

själva analysera till exempel sitt skott utifrån en framtagen matris. Vidare får eleverna 

utforma ett eget träningspass med egna målsättningar som de sedan utvärderar. Eleverna får 
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även reda på de kunskapskrav som kommer att bedömas i momentet, detta för att 

medvetandegöra för eleverna vad som krävs.  

 

Två av lärarna diskuterar elevernas kunskap som en ramfaktor. Vissa elever saknar 

grundläggande färdigheter vilket gör att Lärare 1 blir tvungen att börja med enklare moment. 

Lärare 1 berättar att eftersom eleverna inte klarar av grundläggande tekniska färdigheter så 

går undervisningen till en början ut på mycket grundläggande träning och övningar. Lärare 2 

lägger också vikt vid elevernas kompetens. Då skolan har ett högt söktryck kan lärarna välja 

elever som ligger på en hög nivå från grunden vilket påverkar undervisningsnivån åt andra 

hållet i jämförelse med Lärare 1. Lundgren (2014) tar upp ramfaktorer i sin text, där förklarar 

han att den grupp av elever som existerar i undervisningen påverkar hur den kommer att se ut. 

Lundgren talar om att undervisningen ofta anpassas till ett medelvärde av elevgruppens 

kunskap. Lärare 1 uttrycker att utgångspunkten för undervisningen anpassas till de svagaste 

eleverna. Hen har troligtvis skapat sig en egen styrgrupp att anpassa undervisningen efter. 

Elevens kompetens ses snarare som en utmaning än som något problematiskt, däremot är 

uppfattningen att lärarna är mer resultatorienterade än målinriktade ur ett lärarperspektiv. Det 

gör att nivån på eleverna får större betydelse än vad som kanske är relevant. 

 

Alla lärare upplever att skolorna har tillgång till bra lokaler och utrustning för att bedriva 

verksamheten. Det finns utvecklingspotential och Lärare 4 saknar till exempel topografi då 

området de orienterar på är relativt platt. Lärare 1, 2 och 3 lyfter fram möjligheten att få låna 

idrottslärarnas utrustning som något väldigt positivt. Backman (2010) diskuterar just tid och 

material som två tydliga ramfaktorer vilket lärarna också tar upp. Vissa av de ramfaktorer 

som tagits upp kan skapa en problematik för lärandet. Tid och elevers färdigheter var de två 

faktorerna som lärarna tog upp som mest problematiskt. När det gäller tid så upplevdes det 

som något som är generellt problematiskt inom läraryrket. Att få möjlighet att ge feedback 

och samtala med eleverna blir problematiskt vilket kan påverka upplägget av kursen. 

Orsakerna till detta kan variera men en viktig faktor är skolans inställning till ämnet.  

3.4 Realiseringsarenan 

Realiseringsarenan berör alla de delar som sker praktiskt i lärandesituationen. Därav 

presenteras här de delar som har med den faktiska bedömningen att göra men även hur 

undervisningen ser ut i dessa skolor.  
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3.4.1 Undervisningsmetod 

Lärarna använder sig av olika metoder när det kommer till lektionsupplägget. Lärare 4 och 5 

uttrycker att eleverna jobbar väldigt individuellt under lektionerna. Eftersom det är en 

individuell idrott de verkar inom faller det rätt logiskt att jobba på det sättet. Lärare 4 

beskriver att även om de tränar samtidigt så har de alltid möjlighet att välja olika 

svårighetsgrader på banan som passar individen själv. Lärare 5 beskriver också att de jobbar 

på ett liknande sätt när det kommer till den individuella utvecklingen.  

I varje övning finns det ett uttalat mål och en styrd utvärdering. Sen har vi alltid lagt in den 
parametern att det ska finnas en egen målsättning hos eleven om vad man behöver träna på. 
Men övningarna är utformade på ett visst sätt att man ska nå ett visst mål. Men jag menar på 
att du kan ta vilken övning som helst om du har egna mål och så kan du tänka att det här ska 
jag träna extra. Men sen är det viktigt att det också är det som utvärderas. (Lärare 5) 

Även om det finns ett uttalat mål med den specifika lektionen eller träningen så finns det även 

möjlighet att utgå från elevernas mål. Många övningar inom orientering går även att anpassa 

till sig själv just för att få den här individuella anpassningen. Lärare 5 beskriver även att 

eleverna får ta del av ett PM före varje lektion inom det tekniska momentet för att ytterligare 

tydliggöra för eleverna vad det är för fokus under lektion. Lärare 4 beskriver ett liknande 

arbetssätt där eleverna får ett PM inför lektionerna. Hay och Penney (2009) förklarar att 

genom att synliggöra lärandet för eleverna så skapar läraren en bra lärandemiljö. Utifrån detta 

tolkas det som att det existerar en bra lärandemiljö under dessa lektioner. 

 

Lärare 2 och 3 beskriver även de att de har ett mer individuellt tänk i undervisningen även om 

idrotten här istället baseras på mot och medspelare.  

 

Jag jobbar mycket med egna målsättningar och eget ansvar. I början håller jag i lektionerna 
där eleverna även får analysera tex sitt skott. De ska lära sig att ta ansvar för sin egen 
utveckling. Jag jobbar med renodlad grundteknik. Speciellt skott som är en komplex teknisk 
färdighet. Vi jobbar med bollbehandling, passningar och skott. Sedan sätter vi in det med fart 
och sedan sätter vi in det i spelmoment. Eleverna får sätta egna konkreta mål sedan får de en 
halvtimme där de själva får lägga upp och genomföra dessa mål. Då är jag bara där och 
övervakar, sedan får de utvärdera. Det är något jag tycker är viktigt, att det ska lära sig att ta 
ansvar, göra egna upplägg och utvärdera sin egen utveckling när de slutar gymnasiet. 
(Lärare 3) 

Lärare 3 beskriver här att de i början av lektionerna har ett mer individuellt tänk som de 

senare tar med sig in resten av spelet. Eleverna får en uppgift som här baseras väldigt mycket 
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utifrån en individuell målsättning. Eleverna får möjlighet att välja de moment som de själva 

känner att de behöver jobba med och utveckla dessa. Eleverna filmar sig själva och gör 

analysen av sig själva utifrån en inspelning. Även Lärare 2 beskriver ett liknande arbetssätt 

där eleverna får individuella mål utifrån nedbrutna tekniska moment som de jobbar med. 

Under en övning som alla elever genomför får alla elever möjlighet att utgå från sina 

förutsättningar genom att de får olika detaljer som de ska fokusera på. Båda dessa lärare har 

tagit utgångspunkt i kursplanen som generellt sett syftar mer till den individuella 

utvecklingen. Lärare 3 beskriver just att utbildningen bör ha ett mer individuellt tänk där den 

enskilde individen ska ha möjlighet att utvecklas. En tolkning är att detta arbetssätt har 

arbetats fram med utgångspunkt ifrån läroplanen då mycket av den träning som erfarits i 

klubbmiljö inte har ett så individuellt arbetssätt. Båda lärarna beskriver långsiktigt arbetssätt 

under utbildningen för att få fram bra idrottare. Lärare 2 beskriver även att det är en av de 

stora skillnaderna mellan den klubbverksamhet som hen är involverad i och den verksamhet 

som bedrivs på skolan. Hen förklarar att i föreningsidrotten så är det ett väldigt kortsiktigt 

tänk i förhållande till skolan. Även Lärare 1 beskriver detta och förklarar att hen upplever sig 

själv som mer långsiktig än många andra i föreningsidrotten men att hen i skolan är än mer 

långsiktig. Lärare 1 har här till skillnad från Lärare 2 och 3 ett mer gruppbaserat 

träningsupplägg. Läraren beskriver att den individuella anpassningen som sker är att de elever 

som är bättre eller äldre får jobba mer med ledarskap och hjälpa de andra eleverna.  

3.4.2 Bedömningsmetod 

Bedömning av en elev bör inte ske vid ett enstaka tillfälle utan bör ske över tid för att skapa 

möjlighet för en rättvis bedömning (Måhl 1994) Detta arbetssätt beskriver även de lärare som 

deltagit i denna studie. De beskriver att det inte finns något specifikt bedömningstillfälle för 

tekniken utan att den sker över tid. Lärare 3 beskriver att det inte går att bedöma eleverna vid 

ett specifikt tillfälle utan att det blir en samlad bedömning av alla tekniska moment som 

genomförs under kursen. Detta stämmer även väl överens med bedömningsstödet (Larsson et 

al. 2015) där det beskrivs att eleven ska ha möjlighet att testas vid flertalet tillfällen med olika 

metoder. Lärare 5 beskriver att bedömningen sker kontinuerligt under hela kursens gång men 

beskriver även problematiken i att det inte är utvecklingen som ska bedömas utan de 

kunskaper som eleven faktiskt besitter. Lärare 1 förklarar också att bedömningen faktiskt kan 

ske en gång och beskriver att möjligheten att göra bedömningen ganska snabbt vid ett enstaka 

tillfälle, på hur bra en spelare är, finns hos någon som har ett tränat öga. Specialidrott skiljer 
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sig från andra ämnen och skapar en problematik vid bedömningen då den syftar till att ta fram 

elitidrottare. Kjellström beskriver att kunskapen i övriga ämnen inte längre handlar om att 

memorera eller prestera utan istället kvalitén på den kunskap som eleven besitter (2011). 

Kjellström beskriver att den ändrade synen på kunskap gynnar en formativ bedömning snarare 

än en summativ men eftersom specialidrott har en prestationsaspekt så behöver också elevens 

förtrogenhet med sin idrott utifrån ett tävlingsperspektiv vägas in vid bedömningen.  

Jag kan ju bedöma att den här eleven är oerhört teknisk och taktiskt för den vet ju sina 
förmågor. Men det går ju skitlångsamt. Men vad ska jag sätta för betyg då? För du ska ju ha 
ett ändamålsenligt mönster. Du ska ju ändå göra det ändamålsenligt utifrån tävlingsidrotten 
orientering. Det är ju ändå en tävlingsidrott som vi betygssätter. Skulle det handla om att du 
ska betygssätta samma sak i idrott och hälsa specialisering då har du en helt annan aspekt. 
Det är ju en prestation det handlar om. Men vi kan ju inte heller sitta och säga att om du 
kommer top 5 på Swedish leauge då är du en A- elev. Det kan vi ju inte heller göra för det 
beror ju på vad det är för konkurrensnivå. (Lärare 5) 

 

Här beskrivs just den problematik som kursplanen i specialidrott har. Kursplanen i 

specialidrott har en annan inriktning än många andra ämnen eftersom syftet med specialidrott 

som ämne i slutändan är att ta fram en elitidrottare.  

 

Lindqvist och Älverdal (2013) beskriver i sin studie att de lärare som de hade intervjuat inom 

specialidrott ansåg att det var viktigt med formativ bedömning. Det resultatet stämmer väl 

överens med det resultat vi såg i vår studie. Lärare 1 beskriver att hen försöker lämna det 

summativa och ta sig mot en mer formativ bedömning i sin undervisning. I slutändan måste 

ändå ett summativt betyg sättas. Dock beskriver läraren att det är svårt och att utfallet inte 

med säkerhet är positivt. De övriga lärarna arbetar både medvetet och omedvetet med 

formativ bedömning. De uttrycker att det är viktigt att ge kontinuerlig feedback så att eleven 

vet vad det är den gör bra och dåligt, för att få en gynnsam utveckling. Lärare 3 beskriver att 

de inte pratar om betyg utan ger annan feedback och Lärare 5 beskriver att de så lite som 

möjligt försöker prata om bokstäver. Lärarna beskriver att eleverna inte heller har varit 

intresserade utav att få betyg utan snarare att utvecklas som idrottare. Black och Wiliam 

(2009) beskriver att den formativa bedömningen inte får kallas formativ om inte 

informationen om elevens prestation vidare används för elevens fortsatta lärande. Detta sker 

troligtvis naturligt inom idrotten då det inte går att bli fulländad utan att det alltid går att bli 

bättre. Vilket även Lärare 2 beskrev.   
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Som tidigare beskrivits är det viktigt att synliggöra lärandet (Hay & Penney 2009). Många 

utav lärarna jobbar just med det genom olika metoder såsom PM inför lektionerna. Att 

synliggöra lärandet som Lärare 3 beskriver ”Vi har gått igenom kunskapskraven och de får 

dem även inför de individuella uppgifterna. Detta för att vi ska medvetandegöra för eleverna 

vad som krävs”. Läraren beskriver just det som är viktigt för en bra lärandesituation. Här bör 

bedömningen också motsvara lärandet för att få en autentisk och valid bedömning (Hay & 

Penney 2009; Backman & Pearson 2015). Lärare 1 beskriver hur eleverna inte vet när de 

bedöms. Eleverna kan inte svara på när de bedöms och därför förklarar hen att det är sista 

lektionen, sista terminen för att ha ryggen fri. Detta blir inte en autentisk bedömning eftersom 

det i detta fall inte finns någon tydlig mall för bedömningen som motsvarar lärandet. Lärare 3 

beskriver istället hur de upplägg som finns på lektionerna där eleverna själva får planera och 

genomföra sin träning också bedöms på hur väl de är medvetna om sin egen förmåga och hur 

väl de genomför träningen och förståelsen kring den. Detta tolkas som autentisk bedömning 

då bedömningsuppgiften motsvarar det synliggjorda lärandet och arbetsprocessen. Lärare 5 

beskriver ett liknande arbetssätt men har inte specifika bedömningstillfällen utan gör en 

kontinuerlig bedömning över hela tiden som sedan vävs samman i slutändan. Men eleverna 

har också förståelsen för när bedömningen sker och hur den sker vilket skapar en autentisk 

bedömning. Eleverna i detta fall får även feedback hela tiden efter lektionerna på hur de 

presterar, vilket stämmer väl överens med Jönsson (2013) som beskriver att eleven hela tiden 

måste få kunskap om hur den ska göra för att komma vidare mot sitt mål.  

4 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel kommer diskussion kring de analyser och resultat som framkommit att 

presenteras. Den teoretiska bakgrunden och tidigare forskningen kommer ligga till grund för 

diskussionen. Syftet med studien var att skapa en förståelse och kunskap om hur lärarna 

beskriver bedömningen av det tekniska momentet i två olika idrotter.  

4.1 Formuleringsarenan 

En del utav lärarna uttryckte att kursplanens kunskapskrav inte alltid matchar hur den 

enskilda idrotten ser ut. Lärarna anser alltså att en del utav kunskapskraven ses som omöjliga 

att jobba med i vissa idrotter men passar väl in på andra. Dessutom ger kursplanen (se bilaga 

4) och bedömningsstödet (Larsson et al. 2015) inga tydliga direktiv för hur undervisningen i 
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det tekniska momentet bör se ut och vad som ska bedömas. Skolverket har inte heller i uppgift 

att försöka ge tydliga riktlinjer för hur detta moment ska bedömas. Då det även är ett relativt 

nytt ämne som saknar en stark inramning och tydliga direktiv för vad som gäller kan det bli 

svårt för lärarna som saknar lärarutbildning. För som det ser ut idag krävs ingen utbildning för 

att sätta betyg eller undervisa på specialidrottsgymnasier vilket även det tyder på en svag 

klassificering. Eftersom Skolverkets uppgift är att utforma en rättvis kursplan snarare än att 

anpassa den till den inramning och klassificering som existerar blir det svårt för de lärare som 

saknar en djupare kunskap om kursplanen. En möjlighet hade varit att ställa krav på 

utbildning hos lärare som är verksamma inom specialidrott. På så sätt hade det skapats en 

starkare inramning av ämnet och eventuellt att lärarna hade funnit tolkningen av kursplanen 

lättare. En annan möjlighet hade i så fall varit att låta utforma en kursplan som är lättare att 

tolka och som ger tydligare direktiv men problematiken där blir istället att de som utformar 

kursplanen i så fall kanske saknar specifik kunskap om varje idrott. Givetvis är det inte 

möjligt för de som utformar dessa dokument att ha full kompetens inom alla idrotter. Trots 

detta är det samma dokument oavsett idrott. En möjlighet hade varit att varje idrottsförbund 

varit med, alternativt mer involverade, och skapat kursplaner för varje idrott. Varje 

idrottsförbund hade i så fall utifrån övergripande dokument fått skapa kursplaner som i sin tur 

godkänns utav Skolverket. 

 

Trots en stark intern kodning av ämnet saknar ämnet en stark akademisk inramning och 

klassificering vilket möjliggör för många aktörer att påverka hur undervisningen skall komma 

att se ut (Lundvall, Meckbach & Whalberg 2008). I detta fall finns det framförallt två stora 

aktörer som påverkar utfallet. Den ena aktören är Skolverket som har en politisk bakgrund 

vars syfte är att utbilda elever till att bli kritiskt tänkande medborgare av samhället. Den andra 

är Riksidrottsförbundet vars syfte snarare är att ta fram duktiga idrottare och skörda många 

medaljer till Sverige. Detta kan leda till en förvirring inom ämnet då de verksamma lärarna 

har sina rötter antingen i en lärarutbildning, i en tränarutbildning eller i båda två. Det går att 

anta att lärarna väljer att utgå mestadels från de direktiv som tillhör deras kunskapsbank. Då 

Ferry (2014) förklarar att utbildning inom föreningsidrotten anses som högt värderad i 

förhållande till lärarutbildningen blir också specialidrottsförbundens åsikter och mål även 

högt värderade. Samtidigt är det skolverket som beslutar hur utbildningen ska se ut men det 

finns två väldigt tunga aktörer som vill påverka utfallet av utbildningen. I samband med det 

som beskrevs i förra stycket blir en kursplan som ska uppnå alla mål svår att utforma.  
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4.2 Transformering 

Huruvida kursplanen är utformad och vilka direktiv som finns kommer även påverka lärarens 

tolkning. Som diskuterat ovan finns det flera faktorer som påverkar hur kursplanen och 

utbildningen ser ut. Att lärarna inte har tillräckligt med kunskap om kursplanen kan var en 

faktor. Några av lärarna i denna studie förklarar att kursplanen är luddig och svårtolkad. Detta 

stämmer väl överens med Lindqvist och Älverdal (2013). Även om inte denna studie visar att 

lärarna tenderar att utgå från den tidigare kursplanen går det med utgångspunkt från Lärare 3 

att anta att många väljer att hoppa över moment i kursplanen. Den utbildning som läraren har 

spelar troligtvis en stor roll. De lärare som har en lärarutbildning värnar mer om elevernas 

kunskapsnivå medan de lärare som saknar lärarutbildningen prioriterar de mål i kursplanen 

som kan kopplas till elitidrott och att bli en bättre idrottare. Men de lärare i vår studie som fått 

en utbildning i kursplaner och läroplansteori uttrycker ändå att det känner sig trygga med 

kursplanen vilket inte stämmer med tidigare beskrivna studier. De har fått ytterligare 

kunskaper och kommer att se på kursplanen med andra ögon (Ferry 2014; Engström 2012). 

Några utav lärarna har även fått en utbildning som grundar sig i idrotten och dess värld. 

Denna utbildning har enligt Ferry (2014) ibland till och med en högre status än 

lärarutbildningen. Starka direktiv för hur undervisningen ska bedrivas kommer dessutom från 

förbunden. Dessa tre delar, avsaknad av kunskap om kursplan, tidigare erfarenhet och 

direktiven gör att kursplanen kan hamna i skymundan. Läraren vet inte vilka direktiv hen ska 

förhålla sig till och väljer här att följa de direktiv eller de åsikter som stämmer mest överens 

med den utbildning som läraren har. En utbildning inom idrotten och dess begrepp gör att 

fokus och tolkning påverkas i en sådan riktning samtidigt som en lärares tolkning kan ske i en 

annan. Det är föga förvånande att outbildade lärare väljer att ta bort vissa mål/krav för att få 

en tydligare bild för sig själv om hur undervisningen bör bedrivas. Denna situation skapar en 

problematik då undervisningen bör ge eleverna liknande förutsättningar och liknande 

möjligheter att förvärva liknande kunskaper. Om upplägget på undervisningen skiljer sig åt 

och dessutom saknar vissa delar kommer eleverna inte att få en likvärdig utbildning.  

 

I och med den aktuella inramningen av ämnet kommer även den syn på vad läraren anser är 

en teknisk färdighet respektive elitidrott påverka bedömningen. Lärarens enskilda tolkning av 

vad det tekniska momentet innebär kommer att påverka vilka delar som vävs in i 

utbildningen. Den syn på vad som innebär att utföra ett tekniskt moment korrekt kommer 
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slutligen att påverka den bedömning som sker. Lärarna ger ingen tydlig förklaring av vad det 

tekniska momentet innebär utan snarare mer övergripande definitioner vilket troligtvis beror 

på en svag inramning. Tolkningen av vad elitidrott är kommer även den att påverka 

bedömningen. Trots att det inte ges några tydliga direktiv för vad som är en lämplig 

formulering av elitnivå, ska slutresultatet innefatta utövande av elitidrott. Det kommer skapa 

olika bedömning för de olika eleverna beroende på vilken syn läraren har. Ser läraren på 

elitidrott som en internationell toppnivå kommer tekniken bedömas på ett sätt medan de som 

ser elitidrott som medvetenhet och målsättning kommer ge en annan bedömning. Deras 

utbildning och bakgrund kommer även på detta plan alltså att påverka på vilket sätt läraren 

bedömer eleverna utifrån det tekniska momentet. 

4.3 Realisering 

Flera utav lärarna uttrycker att det jobbar med formativ bedömning. Det finns dock olika 

åsikter om den formativa bedömningen hos lärarna men den övergripande åsikten tycks vara 

att det är positivt. Eleverna på NIU verkar inte ha målsättningen om att få ett så högt betyg 

som möjligt utan är snarare ute efter att förbättras som idrottare. Detta underlättar den 

formativa bedömningen då eleverna istället har en långsiktig målsättning de jobbar med och 

inte är intresserade av att summativt få ett resultat på sin utveckling. Den formativa 

bedömningen innebär att när en bedömning sker ska den information som bedömningen 

genererat användas för fortsatt lärande och utveckling (Black & Wiliam 2009; Jönsson 2013). 

Jönsson (2013) beskriver vidare att ge eleven feedback i form av en enda bokstav inte heller 

bidrar med kunskaper om hur eleven vidare kan utvecklas. Lärarna i denna studie uttrycker att 

eleverna är intresserade utav att utvecklas som idrottare och då krävs hela tiden återkoppling 

på de mål som eleven strävar mot. Detta underlättar för vissa av de mål som existerar inom 

specialidrotten, de som direkt är kopplade till praktisk färdighetsträning. Men som Lärare 5 

uttrycker får inte lärarna glömma bort att alla delar i kursplanen måste vävas in. Med 

utgångspunkt i de resultat studien fått fram är det inte alla lärare som jobbar med att 

synliggöra lärandet i alla moment. En utav lärarna uttrycker att eleverna inte vet när de 

bedöms vilket går att tolka som att de inte heller vet vad de lär sig. Att synliggöra lärandet 

och skapa en medvetenhet kring vad det är som bedöms och när det bedöms är en 

grundläggande del i undervisningen (Larsson et al. 2015). Att läraren även ska förklara för 

eleverna hur de moment som de jobbar med bedöms och vad det är som bedöms är 

grundpelare för att få kalla bedömningen autentisk och valid (Hay & Penney 2009; Backman 
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& Pearson 2015). De lärare som uttryckte att de hade kunskap om läroplanen eller att de 

jobbade nära någon som hade tillgång till kunskapen visade också på en mer synliggjord 

lärprocess. Eleverna i dessa fall fick ta del utav tydliga mål med lektioner och moment och 

fick även mer specifika uppgifter på vad de bedömdes på. Lärarna såg till att eleverna fick ta 

del utav dokument och information om vilka krav som ställdes för att nå ett visst betyg och 

även hur de skulle visa detta. Dessa lärare visade även att det fanns en mer autentisk 

bedömning. Återigen finns det resultat som tyder på den problematik med habitus som 

tidigare diskuterats (Ferry 2014; Engström 2012). Lärare med olika erfarenheter ser på 

bedömningen på olika sätt och arbetar med den på olika sätt. Alla elever får inte en likvärdig 

utbildning och i kombination med den svagt klassificerade och inramade läroplan som 

existerar inom specialidrotten så kommer eleverna att bedömas på olika sätt och få olika 

kunskaper med sig.  

4.4 Metoddiskussion 

Det finns några områden som utgör en viss problematik för utförandet och resultatet i studien. 

I metoddelen diskuteras tiden som en aspekt. Vidare saknar vi som intervjuare erfarenhet om 

valet av metod. Vi genomförde dock en pilotintervju samt utformade en intervjuguide för att 

underlätta arbetet. Vi har haft viss utmaning med att samla ihop våra intervjuer och detta har 

dragit ut på tiden. Det i sin tur har påverkat tiden för analys och resultatdiskussion. Att vi 

sedan inte lyckades få in de två sista intervjuerna var också ett bakslag men då vi upplevde att 

fem intervjuer skulle kunna ge tillräckligt med intressant material så valde vi att gå vidare. 

Givetvis hade de två uteblivna intervjuerna möjligtvis gett djupare kunskap men vi kan ändå 

ge en tydlig bild av upplevelser och utmaningar med bedömningen på NIU. Det ska tilläggas 

att vi är medvetna om vår egen roll och att vår tolkningsförmåga kan styra resultatet in en viss 

riktning men att vi ändå varit noggranna med att ta utgångspunkt i vår teoretiska bakgrund 

och tidigare forskning. Vår roll som snart utbildade lärare med god kunskap om bedömning 

kan komma att påverka intervjupersonerna. De kanske känner att de måste bevisa något eller 

att de känner en press på att ge oss de svar vi vill ha. Slutligen kan en viss problematik uppstå 

då en majoritet av lärarna inte har en utbildning i skolväsendet vilket förvisso är relevant då 

det kan antas att verkligheten ser ut så. Vårt urval av intervjupersonen täcker ett stort 

spektrum av lärare med olika utbildning vilket uppskattningsvis motsvarar verkligheten. Dock 

kan deras brist på kunskap i betyg och bedömning påverka resultatet då svaren inte blir lika 

djupgående som om en lärarutbildad deltagare intervjuas. Det är förvisso deras upplevelse vi 
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är intresserade vilket även våra kriterier för urval visat. De ska även arbeta på en NIU/RIG 

skola där utbildningen i sig inte är ett krav.   

4.5 Slutsats 

Studiens slutsatser kommer presenteras nedan. Den första slutsatsen är att ämnesplanen inte 

alltid anses som anpassad till varje enskild idrott. Detta skulle kunna bero på den svaga 

akademiska inramning och klassificering som ämnet har, vilket möjliggör inflytande från 

andra aktörer. De två stora aktörerna, Skolverket och specialidrottsförbunden har olika 

målsättning med utbildningen. Lärarnas bakgrund och erfarenhet spelar här en stor roll då de 

eventuellt vänder sig mer till den ena av aktörerna. Vidare skapar detta en problematik då 

utbildningen inte blir likvärdig för alla elever. Ett tydligare samarbete mellan Skolverket och 

varje enskilt specialförbund hade kunnat skapa riktlinjer som inte motverkar varandra. Genom 

att ställa högre krav på utbildning i  ämnesplanen i specialidrott hos lärarna skulle det skapa 

en större förståelse för utbildningen.  

 

Den andra slutsatsen studien bidragit till är att lärarnas utbildning kommer att påverka 

undervisningen. De lärare som har utbildning från skolans värld eller tillgång till ett sådant 

samarbete med utbildade lärare visar på tydligare koppling till kursmålen. Ett exempel är hur 

lärarna arbetar med formativ bedömning i undervisningen. Att skapa en högre validitet för 

ämnet med fler utbildade lärare är därför önskvärt. En möjlighet hade varit att tydligare arbeta 

med utbildning för de lärare som är verksamma inom ämnet samt att värdesätta en 

lärarutbildning vid rekrytering av lärare inom specialidrott.  

 

Den sista slutsatsen är att hur lärarna jobbar med det tekniska momentet (elevernas tekniska 

färdighet) kan komma att se väldigt olika ut beroende på deras tidigare erfarenheter. Men 

synen på teknik kommer även att påverkas av komplexiteten i de tekniska momenten. Att för 

något så komplext och tolkningsbart som teknik kanske det inte är en möjlighet att skapa en 

helt likvärdig utbildning. Då syftet är att utöva tävlingsidrott på en hög nivå kanske varje 

individ istället för en likvärdig utbildning behöver en individuellt anpassad utbildning för att 

utvecklas som idrottare.  

 

Slutligen vore det intressant att i framtida forskning utöka antalet lärare och dessutom få 

lärare från hela Sverige i fler idrotter. Elevernas syn på ämnet skulle även var möjligt att väga 
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in för att få en än djupare förståelse. Möjligt hade även varit att under en tid observera 

undervisningen i praktiken för att se hur undervisningen faktiskt ser ut. Att även få kunskap 

från förbunden om hur de ser på undervisningen i specialidrott hade varit av intresse för att 

skapa en djupare förståelse om ämnets komplexitet.  

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Käll- och litteraturförteckning 

 

Andersson, G. (1992). Fysiologisk Kravprofil av Orientering. CPU Projektrapport. Farsta: 

Centrum för prestationsutveckling. Vol, 3(1), ss. 21-23. 

 

Backman, E. (2010). Friluftsliv in Swedish Physical Education: a struggle of values. Diss. 

Stockholms Universitet. Stockholm: Department of Education in Arts and Professions. 

 

Backman, E. & Pearson, P. (2015). We should assess the students in more authentic 

situations: Swedish PE teacher educators’ views of the meaning of movement skills for future 

PE teachers. European Physical Education Review. Vol 22(1), ss. 47-64.  

 

Bernstein, B. (1971). On classification and framing of educational knowledge. I: Young, F.D. 

(red). Knowledge and control: New directions for sociology of education. London: Collier 

McMillan. Ss, 47-69. 

 

Bird, S., George, M., Balmer, J. & Davison, R.C.R (2003). Heart Rate Responses of Women 

Aged 23–67 Years During Competitive Orienteering. British Journal of Sports Medicine, vol 

37(1), ss. 254-257.  

 

Birky, B. (2013). Rubrics: A good solution for assessment. Strategies: A Journal for Physical 

and Sport Educators, vol 25(7), ss. 19-21.  

 

Black, P. & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational 

Assessment, Evaluation and Accountability, vol 21, ss. 5-31. 

 

Bourdieu, P. (1990). The logic of practice. Cambridge: Polity Press. 

 

Dalen, M. (2007). Intervju som metod. Stockholm: Gleerups Utbildning AB. 

 



 

   

Desrosiers, P., Genet-Volet, Y., & Godbout, P. (1997). Teachers' Assessment Practices 

Viewed Through the Instruments Used in Physical Education Classes. Journal of Teaching in 

Physical Education, vol 16(2), ss. 211-228.  

 

Eccles, D.W., Walsh, S.E & Ingledew, D.K. (2002). A Grounded Theory of Expert Cognition 

in Orienteering. Journal of Sport & Exercise Psychology, vol 24(1), ss. 68-88.  

 

Eccles, D.W., Walsh, S.E & Ingledew, D.K. (2006). Visual Attention in Orienteers at 

Different Levels of Experience. Journal of Sports Sciences, vol 24(1), ss. 77-8.  

 

Engström, L-M. (2012). Smak för motion: Fysisk aktivitet som livsstil och social markör. 3. 

uppl. Stockholm: Stockholms universitets förlag. 

 

Farrow, D. (2013). Perceptual- Cognitive and Perceptual-Motor Contributions to Elite 

Performance. I: Tanner, R. K. & Gore, C. J. (red). Physiological Tests for Elite Athletes. 2. 

uppl. Australia: Human Kinetics ss. 249-260. 

 

Ferry, M. (2014). Idrotssprofilerad utbildning: I spåren av en avreglerad skola. Diss. 

Göteborgs Universitet. Göteborg: Akta Universitatis. 

 

Ferry, M. & Olofsson, E. (2009). Ämnet Specialidrott i gymnasieskolan – en utvärdering av 

ämnet läsåret 2008/2009. (red). FoU-rapport. Stockholm: Riksidrottsförbundet. ss. 1-41. 

 

Gabbett, T. J. & Sheppard, J. M. (2013). Testing and Training Agility. I: Tanner, R. K. & 

Gore, C. J. (red). Physiological Tests for Elite Athletes. 2. uppl. Australia: Human Kinetics ss. 

199-206. 

 

Gustavsson, A., Måhl, P. & Sundblad, B. (2012). Betygssättning: En Handbok. Stockholm: 

Liber AB. 

 

Hay, P. & Penney, D. (2009). Proposing conditions for assessment efficacy in physical 

education. European Physical Education Review, vol 15(3), ss. 389-405.  

 



 

   

Hébert-Lois, K., Platt, S. & Hopkins, W.G. (2014). Sources of Varibility in Performance 

Times at the World Orienteering Championships. Medicine and Science in Sports and 

Exercise, vol 47(7), ss. 23-30.  

 

Hensley, L. (1990). Current Measurment and Evaluation Practices in Professional PE. Journal 

of Physical Education, Recreation & Dance, vol. 61(3), ss. 32-33.  

 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997) Forskningsmetodig: Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Håkansson, R.(2015). Vad betyder okej+: En studie om lärares dokumentationsarbete i ämnet 

idrott och hälsa. Stockholm: Gymnastik- och Idrottshögskolan.  
 

Jönsson, A. (2013). Lärande bedömning. 3. uppl. Malmö: Gleerups.  

 

Kjellström, K. (2011). Bedömningsmatriser – En analytisk bedömning. I: Lindström, L., 

Lindberg, V. & Pettersson, A.(red). Pedagogisk bedömning. Stockholm: Stockholms 

Universitets förlag. 

 

Klapp Lekholm, A. & Cliffordson, C. (2009). Effects of student characteristics on grades in 

compulsory school. Educational Research and Evaluation, vol. 15(1), ss. 1-23. 

 

Klapp Lekholm, A. (2010). Vad mäter betyget? I: Lundahl, C. & Folke-Fichtelius, M. (red). 

Bedömning i och av skolan. Lund: Studentlitteratur AB. ss. 129-138. 

 

Larsson, H., Redelius, K., Nyberg, M. & Tidén, A. (2015). Bedömningsstöd i specialidrott. 

Skolverket 2015. 

 

Larsson, L. (2009). Idrott – och helst lite mer idrott: Idrottslärarstudenters möte med 

utbildningen. Diss. Stockholms Universitet. Stockholm: HLS.  

 



 

   

Larsson, P., Burlin, L., Jakobsson, E. & Henriksson-Larsén, K. (2002). Analysis of 

Performance in Orienteering With Treadmill Tests and Physiological Field Tests Using a 

Global Positioning System. Journal of Sport Sciences, vol 20(1), ss. 529-553.  

 

Linde, G. (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

Lindqvist, L. & Älverdal, P. (2013). Mellan skola och nationell elit: En kvalitativ studie om 

bedömning och betygsättning i specialidrott. Examensarbete 30 hp vid Linnéuniversitet 2008-

2013 Växjö: Linnéuniversitetet.  

 

Ljungholm, T. & Hargesson, M. (2012). Sitter 6 i Väggen finns det inget att diskutera: En 

studie om betyg och bedömning av den praktiska färdigheten i ämnet specialidrott på sex av 

Sveriges innebandygymnasier. Examensarbete 15 hp vid ämneslärarprogrammet 2008-2012 

på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm, 108:2012. Stockholm: Gymnastik- och 

Idrottshögskolan. 

 

Lundgren, U.P. (2014). Läroplansteori och didaktik – Framväxten av två centrala områden. I: 

Lundgren, U.P., Säljö, R. & Liberg, C. (red). Lärande, skola bildning. 3. Uppl. Stockholm: 

Natur & Kultur, Ss, 139-223. 

 

Lundvall, S., Meckbach, J. & Wahlberg, J. (2008). Lärandets form och innehåll - lärares och 

elevers uppfattning om lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa, SIH 2001 till SIH 

2007. Svensk idrottsforskning, Vol 4(1), ss. 17-22. 

 

Macquet, A-C., Eccles, D.W. & Barraux, E.(2012). What Makes an Orienteer an Expert? A 

Case Study of a Highly Elite Orienteer’s Concerns in the Course of Competition. Journal of 

Sports Sciences, vol. 30(1), ss. 91-99.  

 

Millet, G.Y., Divert, C., Banizette, M. & Morin J-B. (2010). Changes in Running Pattern due 

to Fatigue and Cognitive Load in Orienteering. Journal of Sports Sciences, vol 28(2), ss. 153-

160.  

 



 

   

Måhl, P.(1994). Betyg – Men på vad? En bok om kunskapssyn och prov. Stockholm: HLS 

förlag. 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Perkos, S., Theodorakis, Y. & Chroni, S. (2002). Enhancing Performance and Skill 

Acquisition in Novice Basketball Players With Instructional Self-Talk. The Sport 

Psychologist, vol. 16(1), ss. 368-383. 

 

Pilcher, J.K. (1994). The Value-Driven Meaning of Grades. Educational Assessment, vol. 

2(1), ss. 69-88. 

 

Redelius, K. (2007). Betygssättning i idrott och hälsa – en didaktisk utmaning med 

pedagogiska konsekvenser. I: Larsson, H. & Meckbach, J. (red). Idrottsdidaktiska 

utmaningar. Stockholm: Författarna och Liber AB, ss. 217-233. 

 

Skolverket (2011a). Specialidrott. LGR11. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Skolverket. (2011b). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. GY11. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Skolverket (2013). Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i 

praktiken. Stockholm: Utbildnindsdepartementet   

 

Skolverket (2014). Idrottsutbildningar.  

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-

utbildningar/idrottsutbildningar-1.195850# [2015-10-27] 

 

Svenska Basketbollförbundet. SBBF:s spelarutvecklingsplan.  

http://www.basket.se/imagevaultfiles/id_32818/cf_74/sup%20november%202010.pdf [2015-

11-03] 

 



 

   

Spetz, N. (2015). Elitorienterarens kartläsning. Den visuella informationshämtningens 

betydelse för prestation inom orientering. Examensarbete 15 hp på ämneslärarprogrammet 

specialidrott 2011-2016 vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Stockholm: 

Gymnastik- och Idrottshögskolan.  

 

Tholin, J. (2006). Att kunna klara sig i ökänd natur. En studie av betyg och betygskriterier – 

historiska betingelser och implementering av ett nytt system. 2. uppl. Borås: Högskolan i 

Borås. 

 

Vernadakis, N., Antoniou, P., Zetou, E. & Kioumourtzoglou, E. (2004). Comparison of three 

different instructional methods on teaching the skill of shooting in basketball. Journal of 

Human Movement Studies, vol 46(1), ss. 421-440. 

 

Wahlström, A.(1987). Konsten att sätta betyg. En undersökning av hur lärare går tillväga vid 

betygsbedömning. Stockholm: Pedagogiska institutionen. 



 

   

 

 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  
Syftet med studien är att öka kunskapen om bedömning i specialidrott mot bakgrund av 
lärarnas beskrivning. Vidare syftar studien till att ge en djupare förståelse inom bedömning av 
det tekniska momentet i två olika idrotter, en individuell och en lagidrott. Därtill är syftet att 
undersöka vilka faktorer som kan komma att påverka undervisningen. 
 
Frågeställningar:  

- Hur beskriver lärarna arbetet med bedömning av den tekniska färdigheten? 
- Hur bedömer läraren i specialidrott den tekniska färdigheten? 
- Hur tolkar lärarna kursplanen utifrån ett tekniskt elitperspektiv? 

 
Vilka sökord har du använt? 

Habitus, NIU, RIG, Läroplansteorin, Ramfaktorteorin, Specialidrott, Bedömningsstöd, 
Lärandeteorin, Forskningsintervju, Etiskt ställningstagande, Idrott och Hälsa, Betyg och 
bedöming, Riksidrottsförbundet, Skolverket, Läroplan, LGY11, Classification and framing, 
Educational assessment, orienteringsteknik, basketbollteknik, Intervjuguide, 
Formativ/summativ bedömning, Physical education, elitperspektiv, Elite perspective, 
Orienteering, Basketball, Technique 
 
 
Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Stadsbibliotekets bibliotekskatalog, PubMed, Ebsco och Google 
Scholar 

 
Sökningar som gav relevant resultat 

GIH:s bibliotekskatalog: Läroplansteorin, Ramfaktorteorin, Specialidrott, Bedömningsstöd, 
Lärandeteorin, Forskningsintervju, Etiskt ställningstagande 
 
Stadsbibliotekets bibliotekskatalog: Classification and framing, Intervjuguide 
 
PubMed: Elite perspective, Orienteering, Basketball, Technique 
 
Ebsco: Habitus, Idrott och Hälsa, Betyg och bedöming, Educational assessment, 
Formativ/summativ bedömning 
 
Google Scholar: NIU, RIG, Riksidrottsförbundet, Skolverket, Läroplan, LGY11, 
orienteringsteknik, basketbollteknik, elitperspektiv 
 



 

   

Kommentarer 
Vi har även fått information från tidigare kurser vi genomfört samt förslag från handledare. 



 

   

Bilaga 2 

Intervjuguide

 



 

   

 

 



 

   

Bilaga 3 

Samtyckesbrev 

 



 

   

Bilaga 4 

Läroplan Specialidrott 

 

 

SPECIALIDROTT  

Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en 

vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå.  

Ämnets syfte  

Undervisningen i ämnet specialidrott ska syfta till att eleverna utvecklar den idrottsliga 

förmågan samt ett etiskt förhållningssätt till idrott och det egna idrottsutövandet. Den ska ge 

eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om metoder och teorier för träning samt förmåga 

att planera, genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet. Dessutom ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om människokroppens byggnad och funktion 

samt om energigivande processer, kost, mentala aspekter och andra faktorer av betydelse för 

prestationsförmågan.  

Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om idrottsrörelsens 

betydelse i samhället, dess framväxt, mål och omfattning nationellt och internationellt. 

Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga till ledarskap i 

träningsverksamhet och i andra funktioner inom idrottsrörelsen.  

Eleverna ska genom att medverka i olika verksamheter få inblick i och erfarenhet av elitidrott 

och träningsutveckling samt av idrottsrörelsens roll i samhället och av ledarskap i olika 

idrottsliga sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

kunskaper om människans beteende, som individ och som gruppmedlem, och om hur 

kroppsideal och andra värderingar baserade på kultur och kön framträder i miljöer som är 

kopplade till tränings- och tävlingsaktiviteter. Undervisningen ska motverka diskriminerande 

föreställningar och bidra till att olika fysiska förutsättningar respekteras.  

Undervisningen i ämnet specialidrott ska ge eleverna 



 

   

förutsättningar att utveckla följande:  

1. Förmåga att utöva vald idrott på elitnivå.  

2. Kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i tränings- och tävlingssammanhang utifrån 

idrottspsykologiska, idrottsfysiologiska och näringsfysiologiska teorier.  

3. Kunskaper om ledarskap och idrottsrörelsens organisation.  

4. Kunskaper om samt förmåga att använda och utvärdera träningsmetoder för att utveckla 

prestationsförmågan.  

5. Kunskaper om idrotts- och träningsmiljöers betydelse för prestationsutveckling samt om 

hur skador och ohälsa förebyggs och behandlas.  

6. Kunskaper om olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att 

anpassa träning till etiska normer och regler för träning och idrottsliga aktiviteter.  

7.Kunskaper om människors sätt att samverka och kommunicera i tränings- och 

tävlingssammanhang samt förmåga att leda, kommunicera, samarbeta och samverka.  

Kurser i ämnet  

Idrottsledarskap, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med 

betyg i kursen pedagogiskt ledarskap. Idrottsspecialisering 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan 

inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen idrott och hälsa 1 – specialisering.  

Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 

tillsammans med betyg i kursen träningslära 1. Idrottsspecialisering 2, 100 poäng, som bygger 

på kursen idrottsspecialisering 1. Dessutom bygger den på kursen tränings- och tävlingslära 1 

eller kursen träningslära 1.  

Tränings- och tävlingslära 2, 100 poäng, som bygger på kursen tränings- och tävlingslära 1 

eller kursen träningslära 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med 

betyg i kursen träningslära 2. Idrottsspecialisering 3, 100 poäng, som bygger på kursen 

idrottsspecialisering 2. Den bygger också på kursen tränings- och tävlingslära 2 eller kursen 

träningslära 2.  



 

   

Tränings- och tävlingslära 3, 100 poäng, som bygger på kursen tränings- och tävlingslära 2 

eller kursen träningslära 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med 

betyg i kursen träningslära 3.  

Idrottsspecialisering 1, 100 poäng Kurskod: SPEIDS01  

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1–2 och 4–7 under rubriken Ämnets syfte.  

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

• Regler, taktik och teknik inom vald idrott.   

• Den valda idrottens utveckling nationellt och internationellt.   

• Faktorer i tränings- och tävlingssammanhang som påverkar såväl fysisk som psykisk 

 prestationsförmåga.   

• Träningsmetoders betydelse för individuell utveckling.   

• Olika träningsmetoders kvaliteter i vald idrott, till exempel teknik- och konditionsträning 

samt  mental träning.   

• Planering av träning baserad på individuell utveckling.   

• Genomförande av träning baserad på individuell utveckling.   

• Värdering av träning baserad på individuell utveckling.   

• Skadeförebyggande aktiviteter och grundläggande behandling av skador samt agerande vid 

 akut omhändertagande.   

• Olika syn på träning och tävlande, till exempel tränarens och utövarens förväntningar och 

mål. 



 

   

 Kunskapskrav Betyget E  Eleven genomför, med viss säkerhet och i samråd med 

handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med viss precision och kontroll. I 

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

eleven i tävlandet ansvar för att förebygga skador och ohälsa.  Eleven beskriver översiktligt, 

utifrån tränings- och tävlingssituationer, träningsmetoder och teorier som kan användas för att 

utveckla idrottsutövandet. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala 

begrepp.  Eleven planerar och genomför i samråd med handledare sin träning. I träningen 

prövar eleven olika metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet och för att 

förebygga skador. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur olika värderingar i tränings- 

och tävlingssammanhang har betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga resultat.  Eleven 

samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet i tränings- och tävlingssituationer. När 

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

 förmågan och situationens krav.   

Betyget D   

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.  

Betyget C  

Eleven genomför, med viss säkerhet och efter samråd med handledare, vald idrott tekniskt 

och taktiskt med precision och kontroll. I tävlingssituationer agerar eleven med viss säkerhet 

i mötet med nya miljöer. Dessutom tar eleven i tävlandet ansvar för att förebygga skador och 

ohälsa.  

Eleven beskriver utförligt, utifrån tränings- och tävlingssituationer, träningsmetoder och 

teorier som kan användas för att utveckla idrottsutövandet. I beskrivningarna använder eleven 

med viss säkerhet centrala begrepp.  

Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare sin träning. I träningen prövar 

eleven olika metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet och för att 

förebygga skador. Eleven utvärderar metoderna med nyanserade omdömen utifrån 

resultat och teorier. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur olika värderingar i tränings- 

och tävlingssammanhang har betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga resultat.  



 

   

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

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

förmågan och situationens krav.  

Betyget B  

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.  

Betyget A  

Eleven genomför, med säkerhet och efter samråd med handledare, vald idrott tekniskt och 

taktiskt med god precision och kontroll. I tävlingssituationer agerar eleven med säkerhet i 

mötet med nya miljöer. Dessutom tar eleven i tävlandet ansvar för att förebygga skador och 

ohälsa.  

Eleven beskriver utförligt och nyanserat, utifrån tränings- och tävlingssituationer, 

träningsmetoder och teorier som kan användas för att utveckla idrottsutövandet. I 

beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp.  

Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare sin träning. I träningen prövar 

eleven olika metoder som kan vara av betydelse för att förbättra resultatet och för att 

förebygga skador. Eleven utvärderar metoderna med nyanserade omdömen utifrån 

resultat och teorier samt föreslår alternativa metoder för att förbättra resultatet.  

Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur olika värderingar i tränings- och 

tävlingssammanhang har betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga resultat.  

Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet i tränings- och tävlingssituationer.  

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

förmågan och situationens krav.  

 

 


