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Abstrakt 

Syftet med denna studie har varit att studera den befintliga kompetensen och befintliga 

organisationen på ett urval nationellt godkända idrottsutbildningar i Sverige inriktade på 

ishockey. Detta för att kunna analysera huruvida den nuvarande kompetensen kan anses 

vara tillräcklig i samband med Skolverkets omklassificering av ämnet specialidrott 

2017, och de krav som medföljer. Studiens empiri har framkommit efter kvalitativa 

intervjuer med nyckelinformanter i de olika verksamheterna. Resultat och analys visar 

att en klar majoritet av “lärarna” kring ämnet specialidrott inte innehar lämplig 

akademisk utbildning. Det framgår även att tydligheten kring hur omklassificeringen 

ska fungera, vem den berör och hur den ska gå till från Skolverkets sida är bristande. 

Avslutningsvis kan det konstateras att den kompetens som finns kring verksamheterna 

är hållbar och mätbar när det gäller den specifika idrotten, men när det kommer till det 

som krävs för att undervisa i skolämnet specialidrott kan den inte bedömas som 

tillräcklig eftersom många saknar en lärarutbildning och saknar därmed kompetens 

inom flera områden som en sådan utbildning ger. 

 

Nyckelord i studien: Lärarlegitimation, NIU, utbildning, erfarenheter, ishockey, tränare. 
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Förord 

Tre år av studier är snart till ända. Med denna kandidatuppsats avslutar vi våra studier 

på Coaching och sport management-programmet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Det har 

varit otroligt lärorika år vi spenderat tillsammans och vi är många erfarenheter rikare. 

Att kombinera studier och elitidrott kan vara svårt, det vet vi båda då vi själva har varit 

med om det när vi läste på gymnasiet. Nicklas med sin fotboll och Jonathan med 

ishockeyn. Vi är båda oerhört idrottsintresserade och följer elitidrotten inom flertalet 

idrotter. Av den anledningen fann vi det intressant att titta till en del av de elitsatsningar 

som görs inom idrotten och i detta fallet ishockeyn. Den idrottsliga elitsatsningen som 

sker i skolan är med nationella intag och finns till för att förbereda för en idrottslig 

elitkarriär. Just därför fann vi det viktigt att titta på de faktorer som ser till att just 

förbereda för en sådan karriär. 

Med det sagt vill vi först och främst rikta ett stort tack till medverkande NIU för att ni 

ställde upp i våra intervjuer. Utan er hade vi aldrig kunnat genomföra studien. 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Marie Hedberg, som under arbetets 

gång gett oss värdefull handledning och stöd. 

Växjö, den 23:e Maj 2018 
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1 Inledning 

I inledningen följer en bakgrundsbeskrivning inom ämnet för att sedan aktualiseras och 

problematiseras. Detta mynnar sedermera ut i studiens syfte och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund. 

Sedan början på 1970-talet har idrotten och gymnasieskolan byggt ett stort samarbete 

tillsammans (Ferry & Olofsson 2009). Detta sammarbete har, i form av en kollaboration 

mellan idrott och skola, gjort att elever som vill inleda en satsning mot sin specifika 

idrott kan kombinera detta med studier under skoltid (Ferry & Olofsson 2007). Det har 

sedan dess, i takt med idrottens ökade globalisering, professionalisering och 

kommersialisering (Fahlström, Gerrevall, Glemne & Linnér 2015), växt väldigt mycket 

och är idag en stor del av idrottsrörelsen. Mellan 2010 och 2015 ökade till exempel 

antalet ansökningar till skolverket om att få starta upp NIU (nationellt godkänd 

idrottsutbildning) i landet med 54 procent (Skolverket 2017). I vissa idrotter, främst 

lagidrotter, är det till och med nästintill en förutsättning att säkra en plats på ett 

idrottsgymnasium för att klara av en elitsatsning (Fahlström et al. 2015). I takt med att 

just konceptet idrottsgymnasium blivit större och större har även intresset och 

forskningen för det ökat. Men hur är då organisationen uppbyggd på dessa diverse 

idrottsgymnasium? 

Överlag finns väldigt lite kartläggning över hur de fungerar, men framförallt finns det 

bristande information över vilka som sköter den undervisning som formar dagens 

hockeyungdomar. Vilka kunskaper, rutiner och erfarenheter har de, och kan detta anses 

vara tillräckligt? Och vad kommer Skolverkets omklassificeringen av ämnet 

specialidrott att innebära i sammanhanget?  

Tidigare har ämnet specialidrott, det som framförallt gör en utbildning till en 

“idrottsutbildning”, klassats som ett “yrkesämne”. Normalt sett ska lärare inom detta 

ämne också ha lärarlegitimation, men undantag har föreskrivits till ämnet specialidrott. 

Detta främst för att när Regeringen bad Skolverket att klassificera sina ämnen under 

2011, ansågs det svårt att få ihop tillräckligt många legitimerade lärare mot hur många 

elever det fanns (Skolverket 2017). Detta var fram till den 1:e Juli 2017 oförändrat men 

blev då omklassificerat till “vissa ämne”, vilket gör att det krävs en lärarlegitimation 

inom ämnet specialidrott för att kunna sätta betyg och få en tillsvidareanställning 
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(Skolverket 2017). Detta kan förstås medföra att vissa förändringar behöver göras på de 

olika NIU-gymnasierna i Sverige. Anledningen till att detta förändrats nu kan kopplas 

till Skolverkets ursprungliga syften med att införa lärarlegitimation, nämligen att 

säkerställa kvaliteten hos lärarna och att stärka ryktet för läraryrket (Skolverket 2017) 

(Hedberg 2014), men även för att det anses nödvändigt med både naturligt förvärvade 

kunskaper och akademiska studier i ämnet (Riksidrottsförbundet 2017). Skolverket såg 

det även som en risk för ytterligare kvalitetsbrister i utbildningen om inte en 

omklassificering gjordes (Skolverket 2017). Kvaliteten, eller kompetensen, hos lärarna 

kan sedermera kopplas direkt till idrotten och dess motsvarighet i tränare. Det är 

emellertid en ytterst diskuterad fråga kring vad skillnaden faktiskt är mellan just en 

tränare och en lärare och om det är någon skillnad alls, men eftersom de båda 

sammansluts inom ämnet specialidrott är det en intressant aspekt.  

Att säkerställa kompetensen och att den är viktig är en självklarhet inom skolväsendet. 

Idrotten har också genom forskning kommit fram till att kompetensen på tränare är en 

oerhört viktig komponent för en god utvecklingsmiljö. Exempelvis har Fahlström, 

Glemne och Linnér (2015) fastställt att en av de tre viktigaste huvudpelarna för en god 

utveckling inom idrott har att göra med tränarens kompetens, både idrottsligt men även 

pedagogiskt. 

1.2 Problemformulering 

Kopplingen till pedagogisk kompetens kan dras till Skolverkets nyligen ökade krav på 

lärarlegitimation. I Skolinspektionens tillsyn av gymnasiala idrottsutbildningars arbete 

mot kränkande behandling (2016) hänvisar de till tidigare forskning om att bara drygt 

hälften av alla som arbetar som tränare/lärare inom idrottsutbildningar på gymnasial 

nivå innehar en lärarutbildning. Med detta i åtanke finns det fog för att ställa sig frågan 

om vilken typ av utbildning, erfarenhet och kompetens som faktiskt finns inom NIU-

gymnasiernas ämne specialidrott, och framförallt om det kan anses vara tillräckligt inom 

alla de delar som ämnet berör. I kursplanen för specialidrott (Skolverket 2018) framgår 

det flera olika mål med kursen där exempel som kost, ledarskap, etik, anatomi för att 

nämna några ingår, och frågan är om tränarna/lärarna har den kompetens som krävs för 

att lära ut dessa delar av kursplanen. Som nämnt är en huvudanledning till kravet på 

lärarlegitimation att de akademiskt förvärvade kunskaperna anses väldigt viktiga. Det 

nämndes även att drygt hälften av lärarna/tränarna saknar lärarutbildning enligt tidigare 
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undersökningar. Dessa två faktorer kolliderar samman och frågan är om den kompetens 

som finns är tillräcklig, men även att en kartläggning om vilken kompetens det faktiskt 

finns ute på de olika NIU-gymnasierna i ishockey i dagsläget behövs. Vidare kan även 

en fråga kring om det rent organisatoriska kring dessa NIU kan vara en faktor i hur 

denna kompetens fördelas och vad som prioriteras i utbildningen.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa och utvärdera den tränarkompetens och organisation 

som finns på NIU-gymnasierna i ishockey. Det för att kunna föra fram en diskussion 

kring om det är tillräckligt gentemot de krav som skolverket ställer och de krav som 

Svenska ishockeyförbundet har. Syftet med studien mynnar ut i följande 

frågeställningar: 

• Hur ser organisationen ut på NIU-gymnasierna i ishockey? 

• Vad har tränarna för yrkesmässig/akademisk bakgrund? 

• Hur ser den befintliga kompetensen ut i förhållande till lärarlicenskravet? 

1.4 Begreppsförklaringar 

NIU: Nationellt godkänd idrottsutbildning. En elitutbildning inom idrott på gymnasial 

nivå där ämnet specialidrott kan bedrivas. Utbildningen finns till för elever som vill 

kombinera elitidrott med sina studier. För att bedriva NIU krävs certifiering från 

skolverket. I Sverige finns 31 NIU inom ishockey, av dessa är fyra flickgymnasium.   

Specialidrott: Ett ämne inom gymnasieskolan där en idrott kan studeras och utövas på 

skoltid. Utbildningen är baserad på elitidrott och får bara bedrivas av 

riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar. De som läser de 

utbildningarna kan läsa upp till 700 poäng specialidrott (Skolverket 2014) 

ETU: Elit-tränar-utbildning. Högsta utbildningen som tränare i svensk ishockey. 

Anordnas av Svenska Ishockeyförbundet. 

JS2: Junior- och seniorutbildning 2. Nästa högsta steget i Svenska Ishockeyförbundet. 

MV3: Målvakstränarutbilningens högsta utbildningssteg i svensk ishockey. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Utvecklingsmiljöer  

Tidigare forskning på området kring utvecklingsmiljöer pekar på att tränarens roll är av 

stor vikt för spelarnas individuella utveckling. Fahlström, Gerrevall, Glemne och Linnér 

(2015) menar att en bra tränare är en av de allra viktigaste faktorerna för att nå 

framgång. Utveckling hos ledarna är viktigt för att spelarna ska kunna utvecklas över 

tid. Genom både utbildning inom nya områden och vidareutbildning ökar kunskaperna 

hos ledaren som sedermera kan förmedla den kunskapen till de aktiva. Ett reflekterande 

och öppet sinne är också en viktig del i att utvecklas som tränare (Denison, Mills & 

Jones 2013). Genom att hela tiden reflektera över vad de gör och framförallt varför de 

gör det, samt att lyssna och ta in information från andra ledare inom olika fält kan de 

utvecklas (Annerstedt 2011). Den ständiga viljan att utvecklas som tränare är en 

bidragande faktor till att tränaren kan bli högpresterande. En högpresterande tränare ger 

förutsättning för att få högpresterande aktiva (Mallet, Rynne & Dickens 2013). 

Den idrottsliga utvecklingen påverkas av den miljö där utövaren befinner sig. I en 

modell, framtagen av Henriksen (2010) men sedan utvecklad av Fahlström, Glemne och 

Linnér (2016), menar de att det finns ett antal zoner med olika aktörer som påverkar den 

individuella idrottarens utvecklingsmiljö. Modellen (se figur 1), som från början heter 

Athletic talent development environment (ATDE), men som sedan utvecklats till 

Utvecklingsmiljöns påverkbara faktorer (UPF) talar i första hand om att det som 

påverkar är lagkamraterna, tränarna, andra ledare och andra deltagare i föreningen, 

yngre som äldre. De är i daglig kontakt med den aktive och medverkar i stort sett hela 

tiden i kring den aktive och idrotten. I denna modell finns det dock fog för att tala om 

att de instruktörer som finns på NIU är en del av både ledare, coacher och experter. 

Modellen visar på så sätt tydligt den viktiga roll dessa instruktörer har i den aktives 

utveckling, vilket gör modellen relevant för studien. I nästa zon kommer familj och 

vänner, skolan och andra föreningar som hela tiden kan interagera med idrottaren och 

därmed påverkar dennes idrottsliga miljö. Utöver dessa finns det ytterligare några 

faktorer som påverkar miljön för den aktive, men det är av en mer indirekt innebörd. 

Till exempel olika förbund med sina regler, utbildningar, krav med mera, samt kultur av 

olika slag (Fahlström et al. 2015). 
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Figur 1. Utvecklingsmiljöns påverkbara faktorer (Fahlström, Glemne, Linnér 2016) 

 

2.2 Tränarkompetens  

I en studie av Fahlström och Linnér (2017) som riktat sig mot elitcoacher inom friidrott 

trycker de extra på vikten av pedagogiken i ledarskapet. Tränarens pedagogiska förmåga 

är en viktig del inte enbart för lärandeprocessen men också för utvecklingsmiljön. 

Tränarens roll liknar i mångt och mycket den roll en skollärare har. Det handlar om att 

överföra sina kunskaper till en annan individ, som då ska kunna ta upp så mycket av den 

informationen som möjligt. Då krävs kompetens i hur man lär ut. Pedagogiken är ett 

moment som inte ingår i många ledarutbildningar, eller så berörs de bara ytligt 

(Fahlström et al. 2015). I ishockey krävs det att instruktörerna har en 

elittränarutbildning, vilket är det sista steget i den svenska utbildningsstegen för 

ishockeytränare. Men även här, trots att flertalet olika steg för att komma dit har 
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undersökts, finns det inte något moment som berör pedagogik rakt av (Svenska 

ishockeyförbundet 2014). Det berörs även här bara lite lätt.  

Tränarens kompetens är av största vikt när det kommer till att utveckla spelare. Men det 

måste inte vara så att en tränare ska besitta all kompetens som krävs utan den kan delas 

upp på flera tränare eller ledare. Genom att fler tränare och ledare besitter olika 

kunskaper krävs det en form av interaktion av dem alla för att få ut det bästa av 

träningen (Fahlström, Glemne & Linnér 2016). Forskning visar de ledare som delegerar 

ansvar till de aktiva är de som är mest framgångsrika (Van Ark, Elferink-Gemser, 

Roskam & Visscher 2010). Det för att de då ger individen en möjlighet att själv styra 

över sin inlärning och kan reflektera över sin träning och sin utveckling på egen hand. 

Det är något som inte alla klarar av. Det krävs en vilja, ett driv och en målmedvetenhet 

för att klara av det på egen hand. Därför kan struktur från tränare vara bra ibland för att 

få med fler. Detta kräver ett betydande intresse och en vilja från individen då alla inte 

tar till sig möjligheten att själv styra sin inlärning utan behöver struktur för att 

utvecklas. 

Coté och Gilbert (2009) talar även de om vad som är viktigt för en bra coach. De talar 

främst om tre faktorer nämligen professionell-, interpersonell- och intrapersonell 

kunskap. De menar att alla de tre kunskapsformerna är de bitar som krävs för att 

utveckla en viss expertis och effektivitet inom sitt coachande.  

Gerrevall, Carlsson och Nilsson (2006) talar i sin studie om lärande och erfarenheters 

värde. De nämner bland annat hur tränares egna spelarefarenheter kan vara en oerhört 

värdefull resurs både genom negativa och positiva erfarenheter. Det blir lättare för 

tränaren att förstå dess adept om hen har tidigare erfarenheter av liknande situationer 

och kan då anpassa sitt ledarskap efter dessa erfarenheter. I samma studie talar de också 

om hur kontinuerliga träffar bidrar till att utveckla organisationers så kallade kollektiva 

minne. Erfarenheter som det olika ledarna gör samlas sedan i en kunskapsbank som alla 

kan ta del av och på så sätt utvecklas de. 

2.3 Skolan  

Kombinationen av idrott och skola på gymnasienivå är ett stort nätverk som omfattar 

stora delar av Sverige och i dagsläget finns cirka 142 stycken Riksidrottsgymnasium 

(RIG) och Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU), varav 31 av dessa är hockey. 
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Det som främst lockar elever till dessa utbildningar är ämnet specialidrott, ett ämne som 

gör det möjligt att kombinera studier med en idrottslig satsning.  

I Ferry och Olofssons studie (2009) görs en grundlig utvärdering av ämnet specialidrott 

på gymnasial nivå, detta på uppdrag av Riksidrottsförbundet och Skolverket. I rapporten 

fastslår de bland annat att kursplanerna tolkats på väldigt olika sätt av de diverse 

skolorna. Ferry och Olofsson ansåg detta vara ett tummande på skollagens ena föreskrift 

om att alla skolor ska vara likvärdiga i sin utbildning. De talar även i samma 

utvärdering om att undervisningen i sig bestod av väldigt mycket färdighetsträning, 

medan till exempel ledarskap fick sparsamt med tid under lektionstid. De lyfte även 

otydligheter i lärarnas roll, då de betydligt oftare blev kallade tränare, instruktör eller 

coach inom ramen för specialidrott. Studien lyfte även andra statistiska fakta, till 

exempel att 45 procent av lärarna inom specialidrott hade en lärarutbildning och att det 

fanns ett behov av kompletterande utbildning gällande bland annat bedömning och 

betygsättning. 

Hedberg (2015) talar även om att det förekommer brister inom kompetensutveckling 

och kritiskt tänkande inom Riksidrottsgymnasium i landet. Detta kan även nämnas till 

Skolinspektionens granskning (2016) av idrottsutbildningar där det framkommer att 

tränarna inte deltar i samma kompetensutveckling som övriga lärare gör. De lyfter även 

att det finns otydligheter i vilken roll tränaren/läraren har, då de i många fall även 

arbetar som tränare utanför skolan. De fastslår att det finns risk för att tränaren glömmer 

att hen faktiskt innehar en roll som lärare i första hand. Att de oftast har sina kontor i 

anslutning till idrottsplatsen istället för i skolan är även detta en anledning till att de inte 

tar del av samma aktiviteter och kompetensutveckling, något som Hedberg lyfte som ett 

upplevt problem bland tränarna själva.  

Eftersom att specialidrott och idrott och hälsa fyller samma funktion, även om det är 

olika ämne, kan även dessa vara värda att jämföra. Som nämnt så observerade Ferry och 

Olofsson ett problem i att de olika skolorna tolkade kursplanen på så olika sätt. I 

Hedbergs avhandling (2015) lyfter även hon diverse tidigare undersökningar som visar 

på att det som faktiskt står i kursplanen för idrott och hälsa inte efterlevs i den faktiska 

undervisningen. Hedberg talar vidare om svårigheterna i att hantera de olika 

värderingarna och grunderna för en lärare/tränare. Att vara en tränare i sin egen 

bemärkelse och leda i en specifik idrottsaktivitet med sina adepter/elever, det som är 

fokus i sportens värld, ska helt plötsligt bytas ut mot att på ett pedagogiskt och givande 
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sätt som möjligt tala om idrott som ett lärande. Denna balans kan vara svår att hitta och 

kan på så sätt vara en förklaring till vissa av de tidigare nämnda problemen som upplevs 

inom NIU. 

I sammanhanget kan det även vara värt att nämna den konsekvensutredning som 

Skolverket gjorde i samband med omklassificeringen av ämnet specialidrott (2017). Där 

lyfter de bland annat uppgifter om att det i många fall är den lokala föreningen som 

anställer tränaren/läraren som sen tjänstgör del av anställningen inom 

skolverksamheten. Men de slår även fast det som är syftet med omklassificeringen av 

ämnet, nämligen att om hela bredden i ämnets kompetenskrav skall nås så krävs både 

praktiskt förvärvade erfarenheter och en akademisk utbildning inom specialidrott.  
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3 Teoretiskt perspektiv 

Den insamlade empirin kommer att ställas mot Coté och Gilberts (2009) teori om 

professionell-, interpersonell- och intrapersonell kunskap. Fahlström m.fl. (2015) menar 

att en bra tränare krävs för att nå framgång och Coté och Gilberts (2009) teori pekar på 

just vilka faktorer som gör en tränare till en bra sådan. I sammanhanget står den 

professionella kunskapen för det som de faktiskt vet om ämnet, den tidigare erfarenhet 

de har och de kunskaper de besitter inom idrotten. Den interpersonella kunskapen 

bygger på förmågan att interagera med sina adepter, deras föräldrar och andra ledare, 

samt förmågan att kunna ge feedback, inspirera, lämpligt ledarskap och hållning till de 

aktiva. Detta är en viktig del både för tränarens och spelarnas utveckling. Den 

intrapersonella kunskapen är även den viktig för individuell utveckling då egna 

reflektioner och att skapa en förståelse för den egna personen är några hörnstenar. Även 

kritiskt tänkande och förnyelse samt självständighet och ansvar är en del av den 

intrapersonella kunskapen (Coté & Gilbert 2009). Dessa tre faktorer kan sedan jämföras 

mot den befintliga kompetens som lärarna/tränarna på NIU har i dagsläget. Överlag 

anses teorin vara lämplig på grund av att den så tydligt berör faktorer kring vad en 

tränare bör ha för kunskaper.  
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4 Metod 

I följande kapitel presenteras hur studien går till väga, vilka urval och etiska 

överväganden som vidtagits samt granskning av källor och källkritiska överväganden. 

För att genomföra studien har relevant forskning tillsammans med den insamlade datan 

använts. Datan, som bygger på svaren från intervjuer av lämpliga personer och på så vis 

utgör en kvalitativ studie (Bryman 2011), fungerar som underlag i att se hur den 

aktuella situationen ser ut, detta har sedan jämförts med tidigare undersökningar, 

forskningmodeller och det teoretiska perspektivet. Intervjufrågorna formades efter 

studiens syfte och frågeställningar, men även baserat på befintlig forskning och dess 

underlag.  

4.1 Datainsamlingsteknik 

Datan i undersökningen har utgjorts av intervjuer med personer som ansågs ha lämplig 

insikt i området. Eftersom de diverse gymnasierna har stor geografisk spridning i hela 

landet, och dessutom är 31 stycken till antal (Svenska ishockeyförbundet 2017), gjordes 

det ett urval. Intervjuerna bygger på en semistrukturerad form, vilket innebär att 

frågorna som ställdes följer en viss ordning på papper, men i själva genomförandet kan 

de ställas i en annan ordning beroende på intervjun. För intervjuguide se bilaga 1. 

Denna metod gjorde det även möjligt att ställa följdfrågor, vilket var en viktig del i att 

förstå hela sammanhanget och få ett större djup i svaren, men även hur föreningar och 

skolorna tänker. Eftersom det inte var ett “siffer-resultat” som var målet med studien, 

var även en kvalitativ undersökningsmetod mer lämplig än en kvantitativ (Bryman 

2011). Det kan, inom ämnets ramar, även vara nödvändigt för respondenterna att 

förklara deras syn grundligt och få ut all information som behövs, något som är väldigt 

svårt med en kvantitativ studie (Bryman 2011). Som ett resultat av metoden som valts 

har även längden och karaktären av intervjuerna vara olika.  

Av ekonomiska och geografiska skäl kunde inte intervjuerna utföras i fysiska samtal 

utan de genomfördes per telefon, vilket var både en för- och nackdel. Fördelen är att 

respondenten inte påverkas av intervjuaren vilket stärker intervjuns trovärdighet 

(Bryman 2011). Nackdelen är dels att det blir svårt att fånga upp ansiktsuttryck och 

liknande och därmed är tryggheten i rösten det enda som går att tolka för att försäkra sig 



  
 

11 

om den tillfrågade talade sanning. Dessutom kan tekniska fel inträffa, vilket i sin tur kan 

medföra att bearbetningen av materialet blir svårhanterligt. 

För att minimera risken för bortfall har även ett introduktions/informationsbrev 

utformats och skickats till berörda. Enligt Bryman (2011) kan det vara en effektiv 

metod för att göra respondenten mer intresserade av det studien ämnas bygga på. För 

introduktionsbrev/informationsbrev se bilaga 2. Vidare talar Bryman även om andra 

åtgärder som till exempel en inbjudande layout och inledande frågor som kan vara av 

intresse för respondenten, åtgärder som även de kommer användas i studiens 

intervjufas. Intervjuerna genomfördes mellan vecka 17 och 20, 2018. 

4.2 Urval 

Urvalet avgränsades till en idrott för att få ett samband mellan de olika 

skolorna/föreningarna, men också för att kunna se likheter och skillnader mellan dem. 

Av de 31 gymnasier (uppdelat på fyra regioner: nord, syd, väst och öst) som har NIU-

ishockey, tillfrågades två från varje region. För att säkerställa objektivitet har ett 

obundet slumpmässigt urval gjorts. Detta innebär enligt Bryman (2011) att samtliga 

berörda har lika stor chans att bli kontaktade för en intervju och då bli en del av urvalet. 

En veckas tid gavs för respons och vid uteblivna svar inom denna tidsram kontaktades 

nya NIU för att fylla kvoten som var åtta respondenter. Vid ett tillfälle hörde en 

verksamhet av sig en tid efter responstiden, vilket gör att nio NIU medverkar i studien 

istället för den ursprungliga kvoten som var åtta.  

De som kontaktades är de personer som på de lokala föreningarnas hemsidor var listade 

som någon form av ansvarig för hockeygymnasiet. De med den typen av titel ansågs av 

författarna ha bäst möjlighet att besvara studiens frågor då det omfattar hela 

personalstyrkans kompetens. På så sätt kan urvalet även anses vara målinriktat 

(Bryman, 2011) 

Kvoten på respondenter sattes till nio stycken till antalet. Anledningen till detta 

grundades i vad som författarna ansåg vara en lämplig mängd intervjuer sett till tid och 

omfattning för studiens framställning. 
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4.2.1 Bortfall 

I studien har 13 NIU tillfrågats och av dessa har tre svarat och sagt att de kunde 

medverka men när det kom till intervju uteblev svar. En verksamhet hörde i efterhand 

av sig igen och genomförde intervjun, men den fjärde verksamheten som tillfrågades 

svarade aldrig på förfrågan. 

4.3 Bearbetning av data 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dessa för att på ett mer effektivt sätt 

kunna granska materialet. Detta medför även att svaren blir lättare att föra in i som 

studiens resulltat (Gillham 2008). Det material/data som blev resultatet ställs sedan mot 

den tidigare forskning som redovisats under stycket “Tidigare forskning” och mot de 

teorier och modeller som framlagts under studien. De olika respondenternas svar ställs 

också mot varandra i vissa frågor för att se hur de skiljer sig eller om det finns likheter i 

hur de arbetar med ämnet specialidrott. En sammanställning av informationen 

underlättar för arbetets analys och diskussion. 

4.4 Analys av data 

Som tidigare nämnts har den insamlade empirin analyserats efter den tidigare forskning 

och de teorier som presenterats. Den insamlade datan ställdes mot varandra för att sedan 

kunna diskuteras i syftet att se om den befintliga kompetensen är tillräcklig och för att 

se om det finns likheter och skillnader, samt om det fungerar olika i olika verksamheter. 

Analysen är objektiv och alla möjliga intryck tas in för att skapa en bild av hur det ser ut 

och vad de kan göra bättre för att optimera utvecklingen av sina spelare och ledare. 

4.5 Källor 

Det är viktigt att forskare tidigt i studien sätter sig in i ämnet och utvecklar en egen 

expertis i det berörda ämnet (Gratton & Jones 2010). Detta görs genom inläsning av 

relevant material inom forskningsämnet. 

Tidigare forskning, modeller och respondenterna har alla valts ut för att de anses 

relevanta att koppla till ämnet och studien. Tidigare forskning och teori byggs bland 

annat på tidigare studier och utredningar inom NIU och RIG, coacher och deras 

kompetens, samt optimala utvecklingsmiljöer. Respondenterna är också utvalda som 
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bäst lämpade för att svara på de frågeställningar och syften som studien har, men de 

involverade föreningarnas hemsida har också använts för att inkludera så mycket 

relevant informationen som möjligt. 

4.6 Källkritik 

Thuréns (2013) talar om 4 olika begrepp som kan användas för att säkerställa 

trovärdigheten i kvalitativa studier. Dessa 4 kriterier är äkthet, tidssamband, oberoende 

och tendensfrihet. 

• Äkthet uppfylls om källan motsvarar det den utger sig för att vara. 

• Om en längre tid gått sedan de frågor som den faktiska intervjun bygger på och 

datumet intervjun ägde rum, finns det en större risk att källan är mindre 

trovärdig och det finns skäl till att tvivla på det som sägs. 

• Källan ska komma direkt från den tillfrågade och inte gå genom flera personer. 

Den ska inte heller ha blivit påverkad av någon eller något yttre. 

• Det ska inte finnas anledning att misstänka att en förvrängd verklighetsbild 

målas upp på grund av personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen. 

De källor som används i studien är både i form av relevant forskning, diverse artiklar 

kopplade till ämnet och de intervjusvar som ges av ansvariga på NIU-skolorna. Den 

forskning som används i studien ligger rätt i tiden och är tillräckligt ny för att vara 

relevant för ämnet och för situationen som råder i dagens samhälle. De artiklar som 

nämns är kopplade till ämnet och skrivna av personer som är insatta i berörda ämnen. 

Den insamlade empirin är till för att skapa en bild av verkligheten och för att sedan 

ställas mot vad forskningen säger eller inte säger för att ge svar på studiens 

frågeställningar. Allt material som samlas in ses på med kritiska ögon och behandlas 

därefter.  

4.7 Forskningsetiska överväganden 

Studien är planerad och genomförd i enlighet med de fyra forskningsetiska principerna 

för samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet 2002). De fyra kraven benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För 

att säkerställa studiens etiska acceptans togs hänsyn till alla kraven i planeringsfasen. 
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Vad gäller informationskravet, alltså att informera de berörda om vad undersökningens 

syfte är och vad datan används till, skickades först ett mail ut, innehållandes all 

information som var av vikt för de berörda. Efter att berörda personer läst 

informationsmailet, fått svar på eventuella frågor och godkänt upplägget, kontaktades 

berörd person efter överenskommen tid.  

Samtyckeskravet, alltså att berörda personer själva får bestämma om sitt medverkande, 

ingår i det utskickade informationsmailet där de först måste godkänna upplägget och 

själva tacka ja till deltagande i enkätundersökningen. De har även full rätt att dra 

tillbaka sin medverkan utan påtryckning från ansvariga.  

Konfidentialitetskravet, att saker som datan, personuppgifter, namn och så vidare ska 

behandlas så varsamt som möjligt, uppfylls genom att undersökningens resultat 

publiceras som statistik där namn och plats inte är relevant att delge. På så sätt är det 

bara ansvariga för datainsamling och bearbetning som kommer känna till vem som 

ligger bakom vilka svar i den insamlade datan. Alla medverkande är, till följd av 

öneskmål om konfidentialitet av en respondent, anonyma i studien och benämns som 

NIU 1-9. 

Nyttjandekravet, som säkerställer att insamlade uppgifter endast används i 

forskningsändamål, betonas även det i informationsmailet och hanteras med högsta 

försiktighet möjlig.  

4.8 Metoddiskussion 

Åtta stycken NIU-ansvariga kontaktas för intervju, därefter om svar uteblev kontaktades 

ersättare. Risken med detta är att svar kunde komma från de verksamheter som blivit 

”ersatta” vid ett senare tillfälle, vilket resulterade i att nio NIU-verksamheter medverkar 

i studien istället för de från början tilltänkta åtta.  

Det som kan göra resultatet mindre trovärdigt är att enbart en person ska svara som 

representant för flera stycken instruktörer och i vissa fall, hela verksamheten. Risken för 

att den intervjuade personen tar med egna åsikter och ställningstaganden i sina svar blir 

på så sätt förekommande. Eftersom att ett så stort antal personer berörs kring varje 

verksamhet bedömdes dock att en person med övergripande insyn var mest lämpad att 

intervjua sett till tid och omfattning. Åtta intervjuer är det antal som kändes rimligt att 

hinna med baserat på den tid som fanns till förfogande.  
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I sammanhanget bör kanske mer omfattande intervjuer ha gjorts med skolverket för att 

få ett förtydligande av vad omklassificeringen avser, med rektorer för att kunna få mer 

konkreta svar på skolans involvering och med Svenska ishockeyförbundets för att få 

deras perspektiv på situationen. 
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5 Resultat och Analys 

I följande kapitel redovisas studiens resultat och analys. Redovisningen följer studiens 

forskningsfrågor och avhandlas därefter. Kapitlen inleds med en övergripande 

förklaring av svaren för att sedan exemplifieras och tolkas. 

5.1 Organisering på hockey-NIU 

5.1.1 Övergripande bild av verksamheternas organisation 

Nedan följer en summering kring hur de olika NIU:nas organisation fungerar. 

NIU 1 har en ansvarig, följt av upp till nio stycken instruktörer/tränare. Titlarna som 

dessa instruktörer/tränare har innefattar allt från fystränare, målvaktstränare, mental 

coach men även materialare. Samtliga instruktörer anställs och får sin lön av föreningen 

som har ett samarbete med skolan. Samtliga instruktörer har även tjänster i föreningen 

utöver NIU:t. Själva betygsättningen hanteras i huvudsak av att ansvarig har en kontakt 

med behörig lärare på skolan, men även att ansvarig diskuterar betyg för varje elev med 

involverade instruktörer. Skulle meningsskiljaktigheter kring betyg uppstå mellan 

ansvarig och kontakt på skolan går rektorn in och tar slutgiltigt beslut. Uppdelning av 

ansvar kring de olika delarna i kursplanen baseras på den utbildning/erfarenhet som 

instruktörerna har. Exempelvis är fystränaren utbildad inom diverse moment av 

fysträning som styrketräning, rörlighet och så vidare.  

NIU 2 har även det en huvudansvarig som sedan följs av upp till nio instruktörer eller 

fler, baserat på föreningens övriga schema. Titlarna är också liknande NIU 1 med 

målvaktstränare, fystränare och “vanliga” ishockeyinstruktörer, men även en instruktör 

inriktad på skridskoåkning, samt en professor vid ett stort svenskt universitet. 

Professorn arbetar med internutbildning av instruktörer och involverade, men kan även 

användas som mental coach för spelarna då hen är anställd på 50 procent. Likheter ses 

även i att samtliga instruktörer är anställda av och innehar tjänster inom föreningen 

utöver NIU:t. Betygsättningen och bedömning sköts av en grupp som involverar 

ansvarig, assisterande sportchef och de två huvudtränarna för J18 och J20. Dessa fyra 

diskuterar sedan fram ett passande betyg för hockeydelen av ämnet specialidrott. Övriga 

teoretiska aspekter sköts av skolan och andra lärare där. Betyget sätts sedan av 
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assisterande sportchef som har speciallärarutbildning. Även här fördelas ansvaret bland 

instruktörerna genom de erfarenheter/utbildningar som instruktörerna har.  

NIU nummer 3 syftar även de till en fördelning av en ansvarig, men sedan cirka två till 

fyra, ibland fler, instruktörer beroende på om det är is- eller fyssäsong. Även här blir 

titlarna de vanliga målvaktstränare, fystränare och ishockeyinstruktör. Den ansvarige är 

helt anställd av skolan för NIU:t men i övrigt är alla andra instruktörer anställda av 

föreningen och arbetar också där utöver NIU:t. Betygsättning sker i huvudsak av den 

ansvarige som innehar lärarutbildning, men i konstant samspråk med övriga 

instruktörer. Det är även den ansvarige som, i egenskap av lärarutbildad, sköter de 

teoretiska delarna av ämnet. Ansvar på ispassen fördelas i enlighet med de 

erfarenheter/utbildningar som instruktörerna har. Till exempel har den instruktör som 

tidigare själv spelat som forward hand om träningen för forwards. 

NIU 4 har även det en ansvarig följt av 6 instruktörer. Även här är målvaktstränare, 

fystränare och vanliga isinstruktörer förekommande titlar, men även en “Player 

development coach”, samt att alla instruktörer är anställda av föreningen. De har även 

då såklart övriga tjänster hos föreningen. Betygsättningen utgår ifrån att en kontakt på 

skolan sätter betygen då ingen instruktör ha behörighet till detta. En ständig dialog 

mellan instruktörer och kontakten på skolan utgör bedömningsfasen då kontakten inte 

finns med på isen eller andra fysiska moment av ämnet. De teoretiska delarna sköts 

även de av skolan. Ansvaret på isen delas upp i olika block beroende på erfarenhet och 

utbildning. 

Även på NIU 5 är det en ansvarig följt av upp till 6 involverade instruktörer, där det 

vanligtvis är tre stycken på is samtidigt. Målvaktstränare, fystränare och vanliga 

instruktörer är de förekommande titlarna, och alla är anställda av föreningen med 

ytterligare ansvar där. Betygsättning på detta NIU sköts via en kontakt på skolan, då 

inga av instruktörerna är behöriga för att sätta betyg. Betyget vävs även ihop med övriga 

gymnastiktimmar eleverna har. De teoretiska delarna av utbildningen sköts av externa 

föreläsare som kopplas in.  

På NIU 6 finns en ansvarig följt av upp till fem instruktörer. Det finns även ett utbyte 

med juniorsidan, i huvudsak sportchef för junior, av föreningen som sköter scoutning 

och intag för att nämna några exempel. Titlarna är även här förlagda mot de vanliga, 

men till nästa år ska även en “videocoach” införskaffas. Den ansvarige, som även 
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benämns som NIU-koordinator, har en anställning av kommunen på vad som benämns 

“Hockeygymnasie-tiden” men som även har en kvällsanställning av föreningen. Övriga 

är anställda av föreningen, men när de är verksamma på NIU:t så betalar skolan ut lönen 

på timmar. Utöver NIU:t är det föreningen som betalar lön. Betygsättningen sköts av 

involverade instruktörer, sportchef för junior och ansvarig då de två sistnämnda innehar 

en lärarlegitimation. Det sker dock i samspråk med de nämnda instruktörerna. De som 

innehar lärarutbildning utnyttjas även till de teoretiska momenten av kursen.  

NIU 7 har även de en ansvarig följt av två till tre instruktörer. Här nämns titlar som 

målvaktstränare och vanliga instruktörer. Ansvarig har anställning av föreningen även 

om 50 procent av den anställning faller in under NIU:t på pappret. Övriga instruktörer 

är helt anställda av skolan där 20 procent på pappret är för NIU:t, men annars arbetar de 

som lärare i andra ämnen. Vissa av de involverade personerna har andra åtagande inom 

föreningen, men några av instruktörerna står helt utanför. Betygsättningen delas av 

samtliga involverade men själva bekräftelsen av betyg sätter någon av instruktörerna då 

de är lärarutbildade. Det är även dessa instruktörer som, med tanke på 

lärarlegitimationen, har hand om de teoretiska momenten av kursen. Ansvaret på passen 

delas upp beroende på vad fokus är. Två av instruktörerna kan hålla i klubbteknik eller 

skridskoteknik exempelvis medan den tredje arbetar med målvakterna. 

PÅ NIU 8 finns även där en ansvarig följt av tre instruktörer, varav den ena instruktören 

står utanför både förening och skola. Denna instruktör sköter fysträning då det är en 

extern tjänst som köps in. Titlarna som omfattas på detta NIU är vanlig isinstruktör, 

målvaktstränare och fysinstruktör. Ansvarig är helt anställd av skolan och övriga 

isinstruktörer av föreningen. Det är dock skolan som betalar ut ersättning för den tid 

som instruktörerna arbetar kring skoltid Dessa instruktörer har andra åtagande inom 

föreningen. Fystränaren anlitas av HPC i Växjö och betalas av skolan per timme denne 

medverkar. Därmed får de in en kompetent fystränare och kvaliteten på fysträningarna 

är säkrad. Betygsättning sker i huvudsak av ansvarig då denne innehar en 

lärarutbildning, men visst samspråk förekommer med övriga instruktörer. Det är även 

ansvarig som håller i många av de teoretiska momenten.  

På NIU 9 finns en ansvarig följt av fyra instruktörer. En målvaktstränare, två 

isinstruktörer och en fystränare. Alla utom fystränaren, som är lärare också, är anställda 

av föreningen och har även andra åtaganden i föreningen utöver NIU:t. Betygsättning 

sker i huvudsak av fystränaren som även arbetar som lärare, men konstant samspråk och 
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samarbete bland alla instruktörer och ansvarig är viktigt för betygsättningen. I egenskap 

av utbildning till lärare är det även den instruktören som sköter den teoretiska delen av 

utbildningen. På träningarna delas planen upp emellanåt för att specialisera ytterligare. 

Då förekommer det att backar håller sig på en del av banan och tränar på situationer 

som kan vara vanliga för en back och på andra sidan gör forwards samma sak anpassat 

för sin position. 

5.1.2 Tolkning av verksamheternas organisation 

Överlag finns både skillnader och likheter i hur de olika NIU-skolornas organisation ser 

ut.  Även om det såklart skiljer sig i en del faktorer som till exempel antalet ledare och 

hur betyg sätts, kan likheter hittas i till exempel titlar på instruktörer och hur 

ansvarsfördelningen ser ut. Det som utmärker sig mest som likhet är just 

ansvarsfördelningen och titlarna på instruktörer.  

Vad gäller ansvaret så finns det i nästan alla fall ett utbyte mellan instruktörer och 

ansvarig. Även om en person är huvudsakligt ansvarig för hela NIU:t, och i många fall 

enbart en person som i slutändan registrerar ett slutgiltigt betyg, finns ändå ett konstant 

utbyte med inblandade instruktörer när det kommer till betyg och bedömningar.  

“Men sen när vi ska summera själva meritpoängen så sitter vi ju ner, våra 

två huvudcoacher (J18 och J20) som är på varje gymnasiepass, jag som 

utvecklingschef och vår assisterande sportchef [...]. Så vi fyra sitter då 

och sen summerar vi ner. Vi vet ju vilka som ligger långt fram, men vi 

kan ju inte bara sätta ett A på en spelare utan vi måste ha olika 

bedömningar och olika nivåer på betygssättningen men också självklart 

ha ett underlag som behövs för att göra en rättvis bedömning kring 

meritpoäng. Nu är det ju dags att sätta betyg här i början på maj, men det 

har självklart varit en löpande process och bedömning.” - NIU 2 

“Det är jag som är med, jag är utbildad lärare och så, så jag sätter betygen 

på kursen och sådär. Naturligtvis i samspråk med de andra 

(instruktörerna) hela tiden.” - NIU 3 

“Jag sätter betyget men besluten fattas tillsammans med de andra lärarna 

som håller i träningslära-kurserna. För att få en lika bedömningsdel, sitter 

vi med samtliga årskullar. [...] Vi jobbar tillsammans.” - NIU 6 
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Det som dock skiljer sig i sammanhanget är just vem som registrerar ett slutgiltigt betyg 

för eleverna. Överlag finns två olika tillvägagångssätt bland de intervjuade skolorna. 

Antingen finns en utbildad lärare med som har behörighet att sätta betygen, eller så 

finns en kontakt på skolan som står utanför själva instruktör/tränar-delen som sätter 

betyg i samtal med instruktörer och ansvarig. Exempelvis så som NIU 5 och NIU 7 som 

arbetar olika. 

“Betygen sätts av behörig lärare från skolan. Så där har vi en 

kontaktperson på skolan som vi diskuterar med. Men sen är det mycket 

som blir baserat på övriga gymnastiktimmar också. För vi är i ärlighetens 

namn inte berättigade att sätta betyg. Detta är något som de ser över nu, 

att vi måste ha lärarlicens, åtminstone den som ska sätta betygen. Den 

diskussionen pågår just nu.” - NIU 5 

“Det gör vi gemensamt men att skriva in betygen står en av 

instruktörerna på eftersom att de är lärare på skolan dessutom i svenska 

eller samhällskunskap.” - NIU 7 

Det varierar även ganska stort i hur många instruktörer som är involverade kring passen. 

Som lägst är det tre stycken instruktörer som är involverade kring NIU-verksamheten, 

och som mest kan det vara över 10-talet. Alla är såklart inte på isen eller i teorisalen 

samtidigt, men övergripande under kursens gång. Denna stora skillnad tillskrivs troligen 

mot de ekonomiska resurserna som respektive förening har. Överlag är det en stor andel 

av instruktörerna som får sina löner betalda av föreningen, vilket troligen gör det till en 

ekonomisk fråga över hur mycket personella resurser som läggs på varje enskilt NIU. 

Det är alltså föreningens ekonomiska förutsättningar och vilja i att investera resurser 

mot skolan som avgör. I vissa av fallen är det skolan som betalar ut lön för de timmar 

instruktörerna spenderar på skolan, vilket såklart även gör det till en ekonomisk fråga 

för skolorna hur mycket finansiella medel de är villiga att investera. Att det, av totalt 52 

instruktörer, bara är sex som är anställda av skolan i fråga gör att Skolverkets uppgifter 

om anställningar i deras konsekvensutredning (2017) är högst aktuell och stämmer 

överens med hur det ser ut på NIU-ishockey. 

Titlarna som de olika instruktörerna beskrivs ha är så klart liknande de som finns i den 

vanliga föreningsverksamheten, och består till stor del av till exempel 

målvaktsinstruktörer, fysinstruktörer och “vanliga instruktörer”. Det finns dock andra 
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titlar som nämns i sammanhanget, till exempel mental coach, skridskocoach, en “player 

development coach” samt en professor. Även “Ansvarig för Hockeygymnasium” eller 

bara en ansvarig är också en väldigt vanligt förekommande titel bland respondenterna.  

“Sen har vi också en professor från *Stad* universitet som är anställd av 

oss på halvtid, som har en intern ledarutbildning, med intern uppföljning 

där han både hjälper coacherna individuellt men också i grupp. Det rör 

sig om samtalsteknik bland annat, hur vi som ledare ska liksom närma 

oss ännu mer våra spelare. [...] Professorn i idrottspsykologi är ju anställd 

hos oss på halvtid och är en resurs för oss att använda” - NIU 2 

“Vi har en mental tränare som brukar vara med och prata om vikten av 

positiva ord, handlingar och kroppsspråk och hela den biten”. - NIU 4 

“Vi har kopplat in en mental tränare som är med och jobbar varannan 

vecka, både individuellt och med hela gruppen. Som ett extra stöd. Detta 

har vi jobbat mycket med senaste fyra - fem åren.” - NIU 1 

Ett annat mönster som syns i resultatet är hur ansvaret fördelas mellan de olika 

instruktörerna. Självklart tar fysinstruktörer och målvaktsinstruktörer hand om sina 

element då de i de flesta fall genomgått utbildningar som berör just de momenten, till 

exempel svenska ishockeyförbundets målvaktstränarutbildningar, eller utbildning för att 

ha kunskap inom fysträning. Men även om en av de vanligaste nämnda titlarna är 

“isinstruktör” kan rimligtvis inte denna vara bäst på alla moment som berör sporten 

ishockey. Med flera ledare knutna till verksamheten där alla besitter olika kunskaper 

menar Fahström et al. (2016) att det krävs en interaktion mellan instruktörerna för att få 

ut bästa möjliga effekt av träningen. Detta är något som samtliga respondenter utnyttjar 

då det oftast är många instruktörer med olika erfarenheter och kunskaper. På frågan hur 

det bestäms vem som håller i vilken del av utbildningen finns exempel i att tidigare 

erfarenheter eller upplevd kompetens inom ett visst område kan vara avgörande. De 

som är utbildade lärare får ofta hålla i de teoretiska delarna, medan vissa instruktörer 

kan vara ansvariga för forwards för att de själva spelade forwards i sin aktiva karriär. 

“Ja, men det har jag det mesta [Teori] eftersom jag är utbildad 

idrottslärare i grunden också så att säga så att jag tar hand om det.” - NIU 

3 
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“Vi är mitt uppe in en omorganisation, men om vi tittar just nu så är det 

två instruktörer som är idrottslärarutbildade som håller i teorin.” - NIU 6 

“Där har vi instruktör 2 och 3 som är GIH-utbildade lärare. Där sköter 

dem de bitarna (Teori).” - NIU 7 

På frågan om spelarerfarenheter gör att en specifik instruktör kan sköta en viss del av 

träningen svarar exempelvis NIU 3 såhär: 

“Ja, så är det. Det är gamla elitspelare som har det så att säga.” 

NIU 9 tänker liknande och delar också upp träningarna efter vilka områden 

instruktörerna har sina styrkor. 

“Vi haft lite uppdelning då just backar och forwards. Lite mer 

kompetensbaserat där [..] Kan vara så att jag kör mer klubbteknik 

exempelvis” – NIU 9 

Med tanke på att det finns så oerhört många element som berör idrotten ishockey 

förefaller det naturligt att dela upp ansvaret och undervisningen utefter den upplevda 

förmågan. Som i exemplen ovan så baseras vissa delar av undervisningen på vem som 

är bra på vad. Med tanke på att det som minst finns tre instruktörer med under ispassen 

exempelvis, så finns det förutsättning att välja instruktör beroende på moment. Jämförs 

detta mot ett annat ämne i skolan som till exempel matematik, så handlar det i många 

fall inte om att fysiskt visa hur till exempel ett moment ska se ut. En mattelärare bör 

möjligtvis kunna skriva tillräckligt fint så eleverna kan läsa, men inom specialidrott 

handlar vissa delar om att instruktörerna ska visa hur saker går till. Att då den som är 

lämpligast för vilken övning eller moment som berörs genomför “undervisningen” 

förefaller relativt naturligt i sammanhanget och även så bland respondenterna. 

 

 

5.2 Professionell kunskap 

För att ge en övergripande bild av den professionella kunskapen delas den upp i 

kategorier utefter vad som innefattas. Det som tas i beaktning kommer vara utbildning 
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inom ishockeyns regi, akademisk utbildning samt tidigare erfarenheter som både 

tränare och spelare. 

5.2.1 Sammanfattning av utbildning inom ishockeyn 

Vad gäller utbildningen inom hockeyn så är kvaliteten av bra nivå. Eftersom det är olika 

kravbilder beroende på vilken titel instruktörerna har så får även de delas upp i 

kategorier. För att ta målvaktstränare som exempel så är det en linje som ligger utanför 

Svenska ishockeyförbundets utbildningsstege för vanliga instruktörer. De vanliga 

instruktörerna går en stege, målvaktstränarna en annan. Med det sagt är det inte mer än 

rättvist att bedöma dem olika. Vad gäller de “vanliga” instruktörerna så är det totalt 36 

stycken som berörs i studien. Av dessa 36 är det 14 stycken som inte har en ETU, alltså 

det högsta steget, som är ett krav för att arbeta som instruktör på NIU. I princip alla 

respondenter vittnar dock om att det finns en tydlig tanke och plan för att alla 

instruktörer så småningom ska nå ETU-steget. Vad gäller målvaktstränarna så är de tio 

stycken till antalet i studien, varav samtliga har det högsta steget på den 

utbildningsstegen som berör dem. Fystränarna som nämns är samtliga utbildade inom 

fysträning på olika sätt. PT eller idrottslärarutbildningar är förekommande exempel, 

men även andra varierande sätt som de fått sina tjänster. Dock anses alla vara 

välutbildade och erfarna. 

5.2.2 Tolkning av utbildning inom ishockeyn 

För att få vara instruktör i en NIU-verksamhet måste det högsta steget i Svenska 

ishockeyförbundets utbildningsstege vara genomfört, krav som svenska 

ishockeyförbundet själva har ställt. Detta är också något som de flesta i de olika 

verksamheterna motsvarar, även om det finns ett fåtal instruktörer som inte har ETU.  

“Än så länge så är vi 2 tränare som har ETU som är med runt passen [...] 

Sen har målvaktstränaren också då högsta ranken på målvaktssidan” - 

NIU 3  

Av de sex instruktörer som är verksamma på NIU 3 är det hälften som motsvarar kraven 

från ishockeyförbundet. Det finns dock en förhoppning om att de ska kunna gå den 

utbildningen i framtiden då den behövs för att kunna vara tränare på J20-nivå i 

föreningens vanliga verksamhet. Det är även en väldigt stor majoritet av respondenterna 

i studien som har ytterligare ansvar i den lokala föreningen utöver NIU:t, vilket gör det 
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ganska självklart att ambitioner finns till att instruktörerna ska vara så välutbildade som 

möjligt från föreningens perspektiv. Vissa av instruktörerna menas ha stora ishockey-

kunskaper då de tidigare varit spelare på elitnivå, och liknande resonemang återfinns i 

flera av verksamheterna. 

“Två har ETU, en har JS2 och en ligger snäppet under den. Men alla är 

behöriga för sin position. Men det finns en plan för att de ska ta nästa 

steg”. - NIU 5 

Det är i vissa fall en ekonomisk fråga att alla ledare inte har högsta utbildningen i 

stegen. Särskilt om det är yngre instruktörer eller instruktörer som inte varit på den 

nivån över en längre tid och därmed inte hunnit gå alla stegen i utbildningen.  

“Det kostar 25 000 kronor så man kan inte bara skicka dit fyra-fem 

stycken, det funkar inte riktigt så. Men de kommer få den möjligheten”. - 

NIU 4 

Två av verksamheterna talar också om att svenska ishockeyförbundet vidtar åtgärder för 

att deras ETU-krav ska uppfyllas. I enstaka fall kan de ta deposition från föreningarna 

som en “försäkran” på att en instruktör utan ETU, verksam på NIU, strävar efter att få 

en ETU så snart det går. De vill även att det ska finnas en utbildningsplan för 

instruktörerna som en indikation på att ETU-steget till slut nås. 

“Hockeyförbundet har ju ändå det där att man får lägga en deposition om 

de inte har det så att säga. Så ur ett föreningsperspektiv så måste man ju 

ha upp dem på rätt utbildningsnivå så att säga.” - NIU3 

 

Att alla verksamheter själva talar om ambitioner att få upp sina instruktörer till NIU-

nivå är en indikation på hur tydliga ishockeyförbundet varit i sin kravbild. Att 14 av 36 

instruktörer inte har ETU i dagsläget kan på ett sätt ses med idrottsvärldens 

arbetsmarknad i åtanke. Från föreningarnas håll finns det i de allra flesta fall 

kontraktsbaserade anställningsavtal för till exempel instruktörer, vilket gör att 

rotationen på personal kan vara mer omfattande än i den vanliga arbetsmarknaden. Det 

kan även vara så att, eftersom det är föreningarna i många fall som sköter anställningen, 

de bedömer en instruktör som nyligen avslutat en välmeriterad spelarkarriär som för 
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värdefull för att inte inkluderas i verksamheten. Detta på bekostnad av någon annan. Ett 

annat exempel kan vara hur instruktörer lockas till andra verksamheter vid kontraktets 

slut. Dessa saker kan vara sådant som påverkar utbildningsgraden vad gäller ETU på 

NIU.  

5.2.3 Sammanfattning av akademisk utbildning 

I dagsläget är det bara ett fåtal som har en formell utbildning riktad mot lärare. Av de 

tillfrågade är det bara två av nio NIU som har fler än en som är utbildad till lärare. 

Därtill är det ytterligare tre NIU som enbart har en utbildad lärare och övriga fyra NIU 

saknar lärarutbildade instruktörer helt och hållet. Dessa arbetar då istället mot en lärare 

på skolan som ansvarar för att sätta betygen i samråd med de instruktörer som står för 

undervisningen. Elva av de totalt 52 instruktörer som berörs i studien innehar en 

lärarutbildning.  

5.2.4 Tolkning av den akademiska utbildningen 

Rollen som tränare kan i många fall liknas vid läraryrket, särskilt när det kommer till att 

vara NIU-instruktör då du faktiskt är tränare på skoltid. Likheterna går att finna i vad 

det är verksamheterna vill ha ut av tränaren, då det precis som med lärarna är för att de 

ska kunna delge den kunskap de besitter för att utbilda spelaren. Skillnaden är dock att 

för att bli behörig lärare måste du ha läst och klarat en formell akademisk utbildning 

vilket inte är fallet för att bli tränare i ishockey. På de tillfrågade NIU-gymnasierna 

finns det en klar minoritet som har lärarexamen och en majoritet som saknar den. 

Endast på ett av NIU-gymnasierna är alla instruktörer utbildade lärare. 

“Instruktör 2 och 3 som är GIH-utbildade lärare [..] jag är också 

lärarutbildad men har inte tagit examen. Jag har någon kurs kvar innan 

jag blev färdig lärare. Jag tror vi är ensamma om att ha alla instruktörer 

på ett HG som är pedagogiskt utbildade. Det finns ingen annanstans tror 

jag”. - NIU 8 

På ett annat NIU är alla högskoleutbildade men bara hälften som lärare. 

 

“Jag har treårig GIH idrottslärarutbildning, sen har jag en läst 

idrottspsykologi på idrottshögskolan i Halmstad. 20 poäng allmän 
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pedagogik. Sen gjorde jag ett år på idrottslärarutbildningen på Göteborgs 

universitet innan jag kom in på GIH. *Namn* är högt uppsatt och 

utbildad polis. *Namn* är fullt utbildad GIH idrottslärare och 

målvaktstränaren är också utbildad polis”. - NIU 6 

Det förekommer även att en av instruktörerna har en lärarutbildning. Då är det oftast 

den som är ansvarig för att sätta betygen. 

“Jag har högskoleutbildning. Gymnasielärare. Yrkeslärare från början på 

barn och fritid och sen har jag fått lärarbehörighet i specialidrott genom 

erfarenhet [..] Det är jag som sätter betygen”. - NIU 8 

“*Namn* som är idrottslärare och hockeygym-instruktör då, så det är 

han som ansvarig för betygsättningen då, han har hand om de teoretiska 

ämnena”. - NIU 9 

“Det är jag som är med. Jag är utbildad lärare och så, så jag sätter 

betygen på kursen och sådär. Naturligtvis i samspråk med de andra hela 

tiden”. - NIU 3 

Eller så saknas det lärarutbildning helt. Då är det i samråd med skolan och en lärare som 

finns på plats där som betygsättning görs eftersom det är krav på lärarlegitimation för 

att sätta betygen. 

“Ingen sådan [..] Betygen sätts av behörig lärare från skolan. Så där har 

vi en kontaktperson på skolan som vi diskuterar med. ”. - NIU 5 

“Nej det har vi inte [..] Vi sätter inga betyg för det har vi inte behörighet 

till, utan det är han som har hand om ishockeyn (på skolan) som sätter 

betygen”. - NIU 4 

“Det är skolan som ger betyg i samråd med mig som ansvarig. Skolan är 

trots allt huvudansvarig på grund av lärarlegitimation”. - NIU 1 

 

Att det är en stor del av involverade instruktörer som saknar en lärarutbildning är i sig 

inte speciellt överraskande. Eftersom omklassificeringen av ämnet skedde så sent som 
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2017 så har det helt enkelt inte funnit tillräcklig tid för att se en förändring. Det som 

tidigare endast krävde en relevant ishockeybakgrund har nu blivit en lärarutbildad fråga 

samtidigt som det, såklart, krävs en relevant ishockeybakgrund för att kunna lära ut 

ishockey som specialidrott. Den korta perioden som gått sedan kravet kom, är helt 

enkelt inte tillräckligt lång för att kunna se en förändringsfaktor.  

5.2.5 Sammanfattning av spelarerfarenhet 

Vad gäller spelarerfarenhet bland instruktörerna så är den väldigt varierande. En 

majoritet har spelat på SHL (Svenska hockeyligan), eller dåvarande Elitserie-nivå, men 

det finns även över ett tiotal instruktörer som inte spelat högre än Division 2 eller J20-

nivå. 15-talet instruktörer har spelar på SHL-nivå och ett tiotal har spelat på Allsvensk 

nivå. Tre instruktörer har erfarenhet av NHL (National Hockey League) och sju 

instruktörer har spelat landskamper på seniornivå, men överlag är spelarerfarenheten 

väldigt bred. Det går dock att konstatera att nästan samtliga instruktörer själva har 

utövat sporten ishockey. 

5.2.6 Tolkning av spelarerfarenheter 

Precis som för spelare så kommer trygghet med åren även för tränare. Erfarenhet är en 

del av det som innefattas under Coté och Gilberts (2009) professionella kunskap, och 

kan vara en viktig del i ledarskapet både för lärare eller ishockeytränare (Gerrevall, 

Carlsson & Nilsson 2006). Exempelvis kan en erfaren tränare ha lättare för att motivera 

sina elever/spelare då tränaren själv varit i liknande situationer som aktiv, men det kan 

även ge dem en bild av hur de inte ska agera som tränare genom negativa erfarenheter 

(Gerrevall, Carlsson & Nilsson 2006). Att en så stor majoritet av instruktörerna i studien 

har spelat ishockey själva, och många på relativt hög nivå, kan med de saker som 

nämnts absolut vara en faktor som påverkar den totala kompetensen på NIU positivt. 

Det svåra i sammanhanget är att avgöra om det finns någon gräns för vad som är 

“tillräckligt” bra spelarerfarenheter för en instruktör för att det ska ses som en värdefull 

kompetens. Av de svar som studiens respondenter gett kan det dock fastslås att en stor 

majoritet av instruktörerna har tillräckliga spelarerfarenheter för att det ska kunna talas 

om befintlig kompetens just på det området. Exempelvis lät svaren såhär: 
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“Vi har haft en SHL-spelare. Hög seniornivå. *Namn* har väl några 

matcher i Allsvenskan. *Namn* och jag har inte slagit oss in på 

juniorlandslagsnivå, men hög juniornivå.” - NIU 6 

“Jag har bara spelat Division 1 och gick inget hockeygymnasium. 

Instruktör nummer två har spelat på allsvensk nivå och gått 

elithockeygymnasium. Instruktör nummer tre har inte spelat på 

hockeygymnasium, han har spelat på Division 2 nivå och den sista han 

har spelat Allsvenskan och gick elit-hockeygymnasium”. - NIU 7 

“ SHL och allsvensk nivå” - NIU 1 

På bland annat NIU 4 har tränarna även landslagsmeriter.  

“Hockeygymnasium, Allsvenskan, SHL och juniorligor i Kanada och allt 

vad det kan vara liksom [..] de flesta av de som är där har spelat 

landskamper också på olika nivåer”.  

På NIU 3 kompenserar de, som tidigare nämnt, för den bristande utbildningen hos ett 

par instruktörer genom att ha erfarenheter som elitspelare. 

“Även om de inte har utbildningen på papper så tycker vi ändå att de 

håller en hög kompetens vad gäller hockeymässigt i alla fall”.  

5.2.7 Sammanfattning tränarerfarenhet 

Tränarerfarenheten är också väldigt blandad bland studiens respondenter. Dock är det 

övergripande att nästintill alla instruktörer har mångårig erfarenhet av att vara tränare på 

minst J18-nivå, i de flesta fallen till och med J20 eller högre. I enstaka fall finns inte 

någon större erfarenhet som tränare men det beror oftast på att instruktören relativt 

nyligen avslutat sin egna aktiva spelarkarriär, och inte har hunnit samla på sig den 

erfarenheten än. Utöver J20-nivå finns alla möjliga tränarmeriter med allt från TV-

pucken, juniorlag, landslag, hockeyskolor, NIU-verksamhet och senior-nivå. 

5.2.8 Tolkning av tränarerfarenheter 

Erfarenhet byggs över tid och tränarerfarenheten ser olika ut i olika sammanhang. Så är 

fallet hos de tillfrågade NIU-verksamheterna. Det varierar från att vara relativt nya 
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tränare till att ha mer än 20 år av erfarenhet. NIU-verksamheten handlar om att utveckla 

spelarna på individuell nivå, och av den anledningen är det erfarenheten av just den 

typen av tidigare uppdrag som är av vikt. 

 

“Det är bara en som är ny tränare. Annars har de haft olika jobb inom 

tränaryrket på olika nivå. [..] En har varit på NIU tidigare och haft 

ansvar”. - NIU 1 

“*Namn* har nyligen avslutat sin karriär, och har varit ledare i tre år. Jag 

själv har varit i 20 år. *Namn* har varit i 10-15 år. *Namn* har varit i ca 

15 år. Han har även varit på SHL-nivå”. - NIU 5 

“Jag har varit i Division 3,2,1 senior. Sex år i *SHL-förenings* 

juniororganisation, fjärde året i *Nuvarande förening* nu. [..] *Namn* 

har varit tränare längre än mig. Han har varit på U16, juniorer, Division 

1, juniorer”. - NIU 6 

“Jag har varit i elva år, instruktör två i sju år, varav sex på elit-

hockeygymnasium och ett år på LIU. Instruktör tre har varit på elit-

Hockeygymnasium i fyra-fem år. Och instruktör fyra har varit i två år. 

Han kom ganska nyligen. Han är resurslärare på skolan och hade den 

bakgrunden så nu har vi fått in honom på instruktörsbiten också. Han är 

50 procent på NIU och 50 procent på LIU”. - NIU 7 

“Jag har tränarerfarenhet och har varit ledare. Nu blir det mitt femte år 

som tränare och ledare. *Namn* har varit ledare, han har varit ansvarig 

för hockeygymnasium, han har varit tränare på A-lagsnivå. Det är inte 

bara NIU utan det är olika nivåer. Det är alltså Division 1 A-lags hockey 

till NIU och det är tre-fyra år kanske.” - NIU 4 

“Jag har väl varit här i fyra-fem år. Så jag har väl den mesta erfarenheten. 

Sen har vi en som varit här i två år, och vissa kom in i fjol”. - NIU 3 

Den spridda erfarenheten kan ses som positiv i verksamheten då det kan ge olika 

perspektiv på saker och ting. En instruktör som saknar erfarenhet kan agera annorlunda 

mot vad en med mångårig erfarenhet hade gjort. Fördelen är att de kan ta del av 
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varandra och tillsammans reflektera över hur de agerar som ledare. Genom att ta del av 

varandras erfarenheter och kunskaper kan de utvecklas i sitt ledarskap och sitt sätt att 

agera både mot varandra och mot sina adepter, just den reflektionen är en viktig del för 

att utvecklas (Denison, Mills & Jones 2013). Däremot kan erfarenheten vara avgörande 

i mer kritiska situationer då sannolikheten är större att en mer erfaren instruktör varit 

med om en liknande situation tidigare och därför kan agera utifrån den tidigare 

upplevelsen. Detta är något som verksamheterna i studien kan ha som fördel då de som 

nämnt har åtskilliga erfarenheter som tränare. 

5.3 Intrapersonell kunskap 

5.3.1 Övergripande bild över verksamheternas intrapersonella kunskap  

De informella utbildningarna är något som de flesta nyttjar på olika sätt. Både genom 

interna utbildningar inom ämnen som berör idrotten och ledarskapet men också externa 

utbildningar som anordnas av externa aktörer som svenska ishockeyförbundet och RF. 

Stor vikt läggs vid dessa och det är ett sätt för instruktörerna att bättra på sin kompetens. 

En del av utbildningarna är också krav från svenska ishockeyförbundet, då de måste 

genomgå fortbildningar varje år för att få behålla sin elitlicens som tränare (ETU). 

Inom de flesta verksamheter har det arrangerats interna utbildningar för att vidareutbilda 

och uppmuntra till förnyelse bland sina instruktörer inom specifika områden. Det kan 

vara allt från stresshantering och idrottspsykologi till utbildning riktad mot HBTQ-

frågor.  

NIU 1 har hållit vissa internutbildningar, främst med fokus på ledarskap. De 

uppmuntrar till externa utbildningar, men det är upp till varje individ baserat på intresse. 

I vissa frågor kan det också vara upp till förening att bedöma om det är värt att betala 

för utbildning. De deltar i de vidareutbildningar som förbundet håller och har till viss 

del erfarenhetsutbyten med andra hockey-NIU beroende på relationer och kontakter. De 

har inget utbyte med andra idrotter. 

NIU 2 har en konstant internutbildning med en 50 procents anställd professor i 

psykologi, med fokus på olika saker, till exempel ungdomspsykologi och samtalsteknik. 

De uppmuntrar till vidareutbildning och har en utbildningspott för all personal. De ser 

positivt till att instruktörerna assisterar vid till exempel landslag för att få den typen av 

“utbildning” och erfarenhet, samtidigt som de även ser att intern personal delar med sig 
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av kunskaper till övriga instruktörer i verksamheten. De har ett elitnätverk med övriga 

elitföreningar i området med regelbundna möten där olika teman, utbyten och 

samarbeten sker, och de har även utbyten med andra ishockeyverksamheter och 

instruktörer både i Sverige och Nordamerika. 

NIU 3 har haft interna utbildningar med fokus på ledarskap som instruktörerna 

uppmuntras att gå. Inte så mycket fokus riktas på övriga externa utbildningar, men 

anammar mycket som ishockeyförbundet håller i. De deltar i regelbundna 

hockeygymnasieträffar med andra NIU, men även mer spontana möten där allt möjligt 

diskuteras. Ett visst utbyte med andra idrottsinstruktörer på skolan sker. 

NIU 4 har många interna utbildningar med fokus på bland annat ungdomspsykologi och 

ledarskap, som sköts av bland annat den “mentala coachen”. De skickar instruktörer på 

mycket fortbildningskurser som förbundet håller i, men har inget större fokus mot 

kurser utanför förbundet. Inget större utbyte med andra hockey-NIU sker, förutom med 

ett som ligger nära geografiskt, men ett större utbyte med andra idrotter, främst på 

skolan där NIU finns inom flera idrotter.  

NIU 5 har internutbildningar med externa företag som föreläser, bland annat utbildning 

med en mental rådgivare. Har utbildningsdagar 1-2 dagar om året och deltar i de 

fortbildningskurser förbundet håller i. De deltar även i regelbundna träffar för hockey-

NIU och tar mycket inspiration från andra idrotter, speciellt fysträningen. 

NIU 6:s vidareutbildning har främst varit inom ishockey då övrig kompetens anses 

uppnådd med två lärarutbildade instruktörer inom verksamheten. Ingen övrig 

vidareutbildning är aktuell just nu. De deltar dock i kontinuerliga träffar med andra 

NIU, och har ett brett utbyte med andra idrotter och föreningar, främst gällande fys. 

NIU 7 deltar i fortbildningskurser från förbundet och viss internutbildning, bland annat 

en tidigare HBTQ-utbildningen. De har ett visst utbyte med andra hockey-NIU men 

inget större på sistone. De har däremot utbyten med andra idrotter via NIU-konferenser 

en eller två gånger per termin. 

NIU 8 deltar i förbundets fortbildningskurser och det är främst inom hockey som 

vidareutbildning skett. Ingen större vidareutbildning sker utöver det, men ett visst 

element av “learning by watching” av en instruktör som är lärarutbildad förekommer. 
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Det finns inget etablerat utbyte med andra hockey-NIU men oplanerade utbyten sker. 

De arbetar inte aktivt med ett utbyte med andra idrotter, men ser ett värde i det. 

NIU 9 går de fortbildningskurser som förbundet har, samt vissa andra externa 

utbildningar med stort fokus på ledarskap. Det beror på de individuella önskemål och 

intresse som instruktörerna har vad som inkluderas. De har inget uttalat eller aktivt 

utbyte med andra hockey-NIU, men det sker oplanerat utbyte med jämna mellanrum i 

vardagen i samband med träning och match. De finns dock inget större samarbete med 

andra idrotter. 

5.3.2 Tolkning av den intrapersonella kunskapen 

Som nämnt är det mest interna utbildningar med olika fokus där ledarskap är ett 

återkommande tema. Det finns dock inslag av andra saker så som HBTQ och 

ungdomspsykologi: 

“Vi har haft en egen utbildning. En ledarskapsutbildning. Han som har 

den utbildningen med våra killar kommer från näringslivet, så han har 

hållit dessa både externt och internt för oss då”. - NIU 1 

“Skolan har blivit HBTQ-certifierad vilket innebär att de andra tre 

instruktörerna har gått en HBTQ-utbildning”. - NIU 7 

“Några som har gått lite ledarskapsutbildningar som vi då har inom 

föreningen, eller huset kan vi väl säga då. Det är lite sådan här… Det 

coachande ledarskapet heter det. Som vi har erbjudit till tränare i vår 

verksamhet”. - NIU 3 

“Vi har mycket interna utbildningar där olika företag kommer in och 

jobbar med oss och våra ledare och det är faktiskt hela personalen i 

klubben också. Vi har utbildningsdagar 1-2 gånger per år. Så om vi tar 

förra säsongen som exempel jobbade vi med en mental rådgivare, som 

utbildade oss under fyra tillfällen”. - NIU 5 

Just dessa interna utbildningar är både intressanta och väldigt viktiga. Dels för att 

instruktörer kommer i kontakt med andra ledare som de kanske inte samtalar med i den 

dagliga verksamheten, men dels också att det ges utrymme att diskutera och reflektera 

över hur saker och ting fungerar. Samtidigt förbättras kompetensen och instruktörerna 
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kan utvecklas i sitt eget ledarskap och ta in nya aspekter i sin roll som ledare. Även om 

dessa utbildningar inte är något som stärker en instruktörs aktier för att verka som 

specialidrottslärare, är det något som kan bidra till en mer kompetent tränare, både 

genom att själv öppna upp och reflektera över sitt egna ledarskap, men också att dela 

med sig av sina kunskaper till andra. Även bemötandet mot sina adepter utvecklas 

successivt med fortbildningar och interna utbildningar som är riktade mot just den typen 

av ledarskap. Främst gäller det då didaktik och pedagogik. Detta är aspekter som, enligt 

Coté och Gilbert (2009), kan skapa en framgångsrik tränare över tid.  

Ett mönster som urskiljer sig bland respondenterna är fokuset kring svenska 

ishockeyförbundets fortbildningar. När de tillfrågas om vidareutbildning är det 

återkommande något som nästan alla nämner. Detta kan antagligen återigen kopplas till 

de krav som ishockeyförbundet har för att instruktörerna ska få behålla sina ETU-

licenser. Detta är uppenbarligen något som satt sina spår och vissa av verksamheterna 

lyfter dessutom förbundets utbildningar som väldigt givande.  

På NIU 8 har den ansvariga en lärarutbildning och delar med sig av sina kunskaper 

inom områden som didaktik, pedagogik och metodik till övriga instruktörer under 

utvärderingsmöten. Flera av verksamheterna talar om ett konstant utbyte sinsemellan 

instruktörer. Precis som i NIU 8:s exempel nedan talar flera om ett internt utbyte där det 

ständigt diskuteras tillvägagångssätt. 

“Det blir ju att vi diskuterar mycket metodik, pedagogik och även 

didaktik ibland. Det blir liksom hur ska vi träna det och vad ska vi göra , 

hur lär vi ut det på bäst sätt. I de diskussioner vi har i våra 

planeringsmöten blir det mycket sånt som diskuteras”.  

På NIU 2 arbetar de mycket med en professor från ett stort svenskt universitet som är 

anställd på 50 procent. Hen håller bland annat i interna ledarutbildningar riktade mot 

samtalsteknik där hen hjälper instruktörerna individuellt och i grupp att utveckla sitt 

ledarskap inom liknande områden. Bara för att de har den högsta utbildningen inom 

ishockey betyder inte det att de är fullärda, något som de lyfter fram själva. Viktiga 

aspekter som välmående tas fram. 

“Vi måste komma ner på individnivå, vad har man för utmaningar i livet, 

hur känner vi, hur mår man och så vidare”.  
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På ett liknande sätt arbetar NIU 4 med en mental tränare: 

“Vi har många interna utbildningar med till exempel psykologi, 

ledarskap. Vi har en mental tränare som brukar vara med och prata om 

vikten av positiva ord, handlingar och kroppsspråk och hela den biten”. - 

NIU 4 

NIU 6 arbetar mer med att specialisera sig ännu mer inom ishockeyn då samtliga är 

lärarlegitimerade och har kunskaper inom pedagogik och liknande. 

“I och med att alla som är medverkande på hockeygymnasiet är fullt 

behöriga så är det vidareutbildning isåfall där det har mest varit inriktat 

på ishockey. Vi har inte tittat på några civila utbildningar. Det har inte 

funnits något behov, då vi är lärarlegitimerade”.  

Det är viktigt, enligt Coté och Gilberts teori (2009) att inte se sig själv som fullärd, utan 

att hela tiden jobba med vidareutbildningar och kompetensutveckling. Små som stora, 

ger inte bara instruktörerna möjlighet att bli bättre utan även spelarna. Om ledarna inte 

utvecklas och tar in nya intryck och kunskaper kommer inte spelarna kunna ta del av 

den nya kunskapen heller. Därmed kommer utvecklingen ligga kvar på samma nivå som 

tidigare. Genom att ständigt vilja utvecklas som tränare och inte tacka nej till 

utvecklingsmöjligheter ges en större chans att bli en högpresterande tränare, vilket är en 

förutsättning till att få högpresterande aktiva (Mallet, Rynne & Dickens 2013). 

Verksamheterna i studien har ansatser mot att vilja utvecklas överlag. I många fall kan 

detta dock bli tydligare och en mer aktiv löpande process för att minska risken för 

“kunskapsmättnad”.  

Den här typen av interna utbildningar är i många fall utvecklande för instruktörerna och 

eftersom de verkar under skolan och skoltid är det relevant för skolan att vilja ta del i 

vad instruktörerna gör och vilka vidareutbildningar de går, men så är inte fallet många 

gånger. Eftersom att instruktörerna i de flesta fallen är anställda av föreningarna som 

skolan samarbetar med är det oftast de som involveras i frågor gällande nya 

utbildningar. På frågan om skolan är involverade i någon form av ytterligare kravbild på 

instruktörerna svarar 8 av 9 NIU att skolan inte har några specifika krav på 

instruktörerna. Svaren lät bland annat såhär: 
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“De ställer krav på oss men vi ställer ännu högre krav. Vi med vårt 

varumärke ställer högre krav på oss själva än av skolan gör och det är de 

trygga med att de vet om att vi gör detta.” - NIU 2 

“Jag tror att vissa gör det men vår skola som vi samarbetar med gör inte 

det.” - NIU 1 

“Nej, men någonstans så har jag ETU, och det är den högsta behörighet 

som man ska ha för att vara ansvarig för ett NIU. Det har ju svenska 

ishockeyförbundet satt, och den går vi ju nu för att det kravet har funnits 

så ja, för att uppfylla kravet.” - NIU 4 

“I och med att båda betygsättande lärare är med på is så har övriga 

instruktörer inte något krav på någon kompetens hos sig. Däremot 

värdegrunden ska följas. Där äger nog mer föreningen den kravbilden.” - 

NIU 6 

“De följer de kraven som Svenska ishockeyförbundet har på oss. De vet 

vilka krav det är på oss instruktörer. Därför har de sett till att det är vi 

som är instruktörer för att vi besitter rätt kompetens. Men inget i övrigt.” 

- NIU 7 

Här kan det argumenteras för att skolan bör involveras mer, särskilt när det gäller 

instruktörer som inte är utbildade lärare, för att se till att rätt kompetens finns. Även om 

instruktörerna är fullt kunniga inom ishockey finns det mycket att lära inom ämnen som 

pedagogik och didaktik. Som nämnt ovan finns det dock tillfällen där skolan är 

involverade i vidareutbildning för instruktörerna. På NIU 4 arbetar skolan med interna 

utbildningar inom ledarskap och fysiologiska områden som återhämtning och liknande. 

Det är en ren idrottsskola vilket öppnar upp för att fler kan ha intresse för den typen av 

internutbildningar. 

Flertalet av NIU-verksamheterna är knutna till skolor där det bedrivs NIU inom fler 

idrotter än ishockeyn. Sammantaget är det sex av respondenterna som har ett aktivt 

utbyte med andra idrotter, främst i fysfrågor, men även allmänna problem och 

erfarenheter så att de kan lära av varandra. Inom andra idrotter kan träning ha annat 

fokus eller bedrivas ur ett annat perspektiv vilket kan vara utvecklande och öppna upp 

reflekterande tankar för tränare (Annerstedt 2011). Att ändå en majoritet av 
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verksamheterna har ett aktivt utbyte med andra idrotter tyder ändå på en vilja att förnyas 

och ta in nya intryck. Hur utbytet mellan idrotter kan se ut är olika men det finns till 

exempel de som tittar på hur verksamheterna bedrivs, och de som har ett rent samarbete 

i vissa fysiska moment: 

“Absolut, till exempel både fotboll och innebandy där vi tittar på hur de 

jobbar med sin verksamhet”. - NIU 4 

“Det finns samarbeten exempelvis i fysen där vi kommer att springa 

beep-test tillsammans med innebandyn och basketen”. - NIU 6 

På NIU 3 samarbetar ishockeyn med innebandyn som också har en NIU-verksamhet, för 

att få olika perspektiv på saker och ting.  

“Det är viktigt att spelarna också kan förstå hur annan idrott funkar och 

hur det ser ut för andra idrottsmän och kvinnor”. 

NIU 2 arbetar  mot ett flertal andra idrotter i ett “elitnätverk” där de träffas regelbundet. 

“Vi träffas regelbundet i våra miljöer där alla får vara värdar. Varje 

klubb får alltid 30-40 minuter att presentera hur man jobbar, vad man har 

för utmaningar, mötena har olika teman. individuell utveckling, 

fysträning väldigt olika och jätteintressant”. 

Vad det gäller utbyte med andra hockey-NIU så är det fem av verksamheterna som har 

ett aktivt utbyte, främst genom regelbundna hockey-NIU träffar. Det finns även de som 

arbetar tillsammans på ett djupare plan, men det ska tilläggas att även om inte alla 

verksamheter har ett aktivt utbyte med andra hockey-NIU, talar samtliga respondenter 

om oplanerade erfarenhetsutbyten. Med andra ord så finns inget aktivt samarbete men 

det sker ändå via utbildningar, matcher under säsong och mer spontana tillställningar. 

Till exempel kan det se ut såhär: 

“Nej, inte som man satt i något system. Sen är det givetvis 

erfarenhetsutbyten och sådant. Det finns mycket kontakter mellan oss 

med lag som man spelar mot och tränar mot, [...] hitta tips och idéer på 

hur de jobbar till exempel för att liksom inte behöva uppfinna hjulet igen 

utan där tycker jag det är ganska högt i tak faktiskt. Det är få som sitter 

och håller på sin kunskap.” - NIU 9 
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“Men andra NIU samverkar vi med till viss mån. Men det baseras lite på 

vilka man känner och vilka man trivs med och man har kontakt med sen 

tidigare.” - NIU 1 

“Egentligen inte, det kan jag inte påstå att vi har gjort. Vi har pratat lite 

med *Förening* och bollat med dem. Vi brukar sitta med dem en gång 

var tredje månad [...] Sen så är det klart att man pratar med folk och 

kanske frågar och så. Men inte att jag aktivt har åkt ut till något annat 

hockeygymnasium, nej.” - NIU 4 

Att det sker utbyten verksamheterna emellan kan bero på omsättningen av personal 

inom idrotten. Tidigare har det diskuterats kring att instruktörer och övrig personal 

involverad i NIU-verksamheterna roterar runt i olika föreningar och verksamheter, 

något som antagligen gör kontaktnätet över både NIU, men även hockeysverige ganska 

utspritt. Om en instruktör byter verksamhet efter några år kan det vara ganska naturligt 

att ha en fortsatt kontakt med tidigare kollegor, vilket gör att oplanerade utbyten kan 

ske. Att ett antal av respondenterna deltar i regelbundna NIU-träffar är såklart också 

något som bidrar till ett stort utbyte mellan olika verksamheter i Sverige. Gerrevall, 

Carlsson och Nilsson (2006) talar om hur föreningar kan utveckla en kunskapsbank om 

tränarna hela tiden möts och diskuterar saker. Detta kan i sin tur leda till ett givande 

erfarenhetsutbyte som utvecklar samtliga tränares kompetens. Detta kan på ett sätt 

implementeras i alla NIU-verksamheter, och de regelbundna träffar de har. Det bör 

därmed få samma sorts effekt som i Gerrevall, Carlsson och Nilssons exempel, något 

som samtliga verksamheter bör sträva efter och säkerställa i aktiva samarbeten med 

andra NIU. 

5.4 Interpersonell kunskap 

I följande avsnitt har tolkningar gjorts över vad de olika verksamheterna har för 

interpersonell kunskap och vilka interpersonella element som är viktiga för spelarnas 

utveckling. Detta är något som de inte är fullt medvetna om och arbetar med i det syftet 

som studien påvisar, därav är en sammanfattning av vad varje enskilt NIU avsiktligt 

gör svår att sammanställa.  
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5.4.1 Sammanfattning av den interpersonella kunskapen 

De flesta av verksamheterna arbetar med någon form av vidareutbildningar, vilket kan 

kompensera för att de saknar lärarlegitimationen och i vissa fall även ETU. Ofta rör det 

sig om ledarskapsutbildningar. Det är dock inget specifikt mot den kommunikativa 

förmågan i ledarskapet.  

För att kunna inspirera sina elever finns det flertalet olika aspekter som spelar in. Den 

tidigare erfarenhet som instruktörerna har både som spelare och som tränare kan spela 

roll. Det som däremot vissa av respondenterna gör som till viss del kan inspirera 

eleverna är att ta in nya element i träningen. De flesta av respondenterna tittar på vad 

som händer på det fysiska planet, och då främst fysträningen. Alltså det som inte har 

med ishockeyn att göra utan den generella fysträningen. Här följer alla vad som händer, 

vad som är nytt och försöker plocka in delar av nya träningsmetoder vilket kan inspirera 

eleverna. Däremot är de trygga i den träningen som de vet fungerar och litar istället i sin 

helhet på just det. En av verksamheterna arbetar med en form av utbyte med 

nordamerikanska tränare som gör gästspel som instruktörer vilket även det kan motivera 

eleverna. 

Ett par av verksamheterna nämner att de arbetar med en individuell utvecklingsplan som 

ger en bild av vad eleven själv vill utveckla och ger struktur i hur det ska utvecklas. 

Eftersom många av de instruktörer som medverkar på NIU-passen också är med i 

föreningens verksamhet finns det en större chans för instruktörerna att få en större bild 

av hela utvecklingen och får då också se utvecklingen sättas på prov i matcher och 

under lagträningar. Detta ger även instruktörerna en större chans att bygga goda 

relationer med sina spelare. 

5.4.2 Tolkning av den interpersonella kunskapen 

Den första punkten som berör den interpersonella kunskapen handlar om att kunna 

kommunicera och ge feedback till den aktive/eleven. Dessa faktorer, som i ett 

samlingsnamn kan benämnas kommunikativ förmåga, är något som med fördel kan vara 

till viss grad naturligt förvärvade, eller bara vara en del av ens personlighet. Men om 

dessa faktorer skulle säkerställas via utbildning finns det dock inget inom 

ishockeyförbundets utbildningar som berör detta rakt av. Ses det däremot till diverse 

kursplaner gällande lärarutbildningar finns betydande delar som berör den 
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kommunikativa förmågan. Med tanke på att av de totalt 52 instruktörerna som nämns i 

studien är det bara elva som har en lärarutbildning, finns det fog för att fråga om de 

olika NIU-verksamheterna gör något för att kompensera någon av de delarna som ingår 

där. På frågan om de instruktörer som inte har lärarutbildning går några externa 

utbildningar utöver förbundet är svaren varierande: 

“Ledarskapsutbildningar, vad heter den då. THE (The Human Elements) 

har jag gått men framförallt ledarskapsutbildningar på alla möjliga 

nivåer.” - NIU 9 

“Nej, jag känner inte till några sådana kurser. Det som är, är i så fall att 

det finns med på programmet i Svenska ishockeyförbundets stege. Det 

som finns ingår i ETU och MV3.” - NIU 8 

“Ja, vi har ju då några som har gått lite ledarskapsutbildningar som vi då 

har inom föreningen.” - NIU 3 

Vissa av NIU:na betonar väldigt mycket vikten av instruktörernas egna intresse i att ta 

externa kurser. 

“Jag sökte lite kurser hos RF och RIG som har en utbildning på två år 

med högskolepoäng, så jag har sökt den till exempel. Det är ett eget 

intresse, vad man tycker är intressant. [...] Vi har haft en egen utbildning. 

En ledarskapsutbildning, men återigen är det ett eget intresse.” - NIU 1 

NIU 2 hanterar eventuella brister genom att de anser sig ha en väldigt bred 

kompetensbas då de har ganska många involverade instruktörer. På så sätt kan 

mångfalden tillsammans utgöra en situationsspecifik lösning mot olika problem. Utöver 

det så har de såklart en oerhört givande resurs och nästan “konstant” internutbildning i 

en professor från ett stort universitet i Sverige som har löpande kompetensutveckling 

med instruktörerna. 

“Vi ska inte säga att vi lägger jättestort fokus på det. Det är inte det mest 

primära men att vi lägger ett fokus och att vi är medvetna om vikten av 

det och samtidigt återigen, i dagsläget har vi en grym kompetens i 

gruppen som vi vill försöka utnyttja till fullo. När vi exempelvis har ett 

spelarsamtal så kan det vara svårt för en av ledarna att få kontakt med 
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spelaren, då kan en annan ledare som är bra på sådant mjuka upp 

kontakten/vägen in. Vi har alla olika kunskaper och styrkor. Men vi 

påstår inte att alla är superpedagoger”. 

Överlag finns det inte så många ansatser så att det kan talas om en “uppfyllnad” av den 

kommunikativa kompetensen hos de instruktörer utan lärarutbildning. Det ska dock inte 

försummas att denna förmåga och kunskap kan ha uppnåtts utan att ha gått en ren 

utbildning, beroende på personlighetsdrag, egna erfarenheter och den omgivande 

miljön. 

Nästa punkt inom den interpersonella kunskapen berör att kunna inspirera, synas och 

ställa krav på sin adept/elev. Här finns däremot moment som berörs inom 

ishockeyförbundets utbildningar, något som konstaterades tidigare att en klar majoritet 

av instruktörerna hade. Självklart finns det oerhört många faktorer i hur elever eller 

spelare kan inspireras, men ett exempel från ishockeyförbundets utbildningar som kan 

hjälpa till i detta är “Prestationspsykologi”. Andra saker som redan lyfts fram under 

kapitlet såsom tidigare tränar- och spelarerfarenheter är också saker som kan hjälpa till i 

att inspirera adepterna. Som tidigare nämnt har alla på NIU 4 en bakgrund som spelare 

på hög nivå, en del till och med på landslagsnivå. Detta kan vara en faktor som kan 

inspirera spelarna då dessa instruktörer upplevs vara kompetenta just på grund av 

erfarenheten. De anses veta vad som krävs för att utvecklas och blir bättre helt enkelt. 

De flesta ishockeyspelare vill komma till toppen, vilket är landslaget eller “världens 

bästa hockeyliga” (Allehanda 2016), det vill säga NHL. NIU 2 arbetar med en del 

nordamerikanska tränare som kan komma och hålla i träningar på deras NIU, vilket kan 

vara mycket inspirerande för spelarna. De får testa på nya träningsmetoder som 

vanligtvis inte är standard i Sverige och kan därmed motiveras ytterligare av det. Nya 

träningsmetoder, framförallt när det kommer till barmarksträning testas flitigt bland 

flertalet av NIU-verksamheterna. 

“Vi tittar mycket på exempelvis, för fysträning, friidrotten. Hur jobbar de 

och försöker få något därifrån. Vår ansvariga på fysen han är ganska högt 

rankad, kommer bli involverad i skidlandslaget framöver här också, så vi 

är ganska nyfikna. Vi kanske inte följer alla trender och vad alla andra 

gör utan vi blandar in lite nytt och trendigt med det gamla som vi vet är 

beprövat och som fungerar”. - NIU 5 
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“Framförallt är det fystränarna som är noga med att följa vad som sker. 

De är väldigt vakna. Hockeymässigt är det lite vad förbundet säger, 

hockeygymnasiet är en länk till förbundet. Kommer det något som det 

har varit tidigare med målskytte då vill man gärna följa det”. - NIU 1 

“Vi tittar lite vad som händer inom den fysiska träningen, försöker hänga 

med i det mentala, kosten försöker jag hålla mig uppdaterad genom 

tidskrifter. Sen får man gå vidare med, och titta mer på det som är 

intressant”. - NIU 8 

Eftersom vissa av NIU:na nämner diverse ledarskapsutbildningar som externa 

utbildningar finns möjligtvis även där element som berör att inspirera andra i din roll 

som ledare. Flertalet verksamheter lyfter även fram att de arbetar med en individuell 

utvecklingsplan, där spelarna själva får vara med och påverka upplägg och fokus. 

“Sen får ju spelarna vara med själva och lägga fram vad de vill träna på. 

Vi har en sådan individuell utvecklingsplan, med vad de behöver träna 

på. Vissa pass bygger på det”. - NIU 9 

“Vi har ju en utbildningsplan för våra spelare så den är ju kopplad både 

skoltid och kvällstid men den bygger ju på de momenten som vi gör och 

är pålagda från skolverket i ämnet specialidrott” - NIU 2 

Med den typen av arbete ges det även utrymme för att beröra de två sista punkterna i 

den interpersonella kunskapen, då de lättare kan få en bild av vart spelarna ligger i sin 

utveckling. Kunskapen om de aktivas olika utvecklingsfaser är en punkt som faktiskt får 

goda utvecklingsmöjligheter i verksamheterna just med de ovan nämnda anledningarna 

som grund. Med tanke på att väldigt många av instruktörerna har ytterligare ansvar på 

föreningstid, där de i många fall har samma spelare som på NIU-tid, är även det en stor 

möjlighet att utveckla kunskapen om de aktivas olika utvecklingsfaser. Detta är även 

något som ger en bra möjlighet att arbeta med den sista punkten i den interpersonella 

kunskapen, då de får betydligt mer tid i att utveckla en lämplig personlig hållning till 

eleverna/spelarna. Det ger instruktörerna en bild av varje enskild individ som är av vikt 

för att ge den spelaren bästa möjliga förutsättningar, men även att inspirera hen till att 

utvecklas och vara motiverad i ämnet. Genom att delvis delegera ansvaret över hur varje 

individs utveckling ska se se ut finns det större chans att den utveckling faktiskt sker. 
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Forskningen säger att ledare som delegerar ansvar till de aktiva är mer framgångsrika 

(Van Ark et al. 2010). 

På träningarna under NIU-tid är det individuellt fokus på i princip alla verksamheter 

någon gång, och det är detaljer i varje enskild spelares spel som ska finslipas och 

förbättras. Detta gör att ledarskapet blir annorlunda jämfört med det ledarskap som är på 

vanliga träningar. Där är fokus till betydligt mindre del på det individuella, där fokus 

istället läggs på laget och lagets utveckling. Många av verksamheterna har dock en 

direkt koppling mellan skolan och föreningsverksamheten då det i många fall är samma 

spelare på båda delar, med samma instruktörer. Detta är också något som kan hjälpa den 

interpersonella kunskapen då det ger instruktörerna en bra möjlighet att bygga en bra 

personlig relation och hållning till samtliga elever/spelare. 

5.5 Lärarlegitimation 

Som tidigare nämnt i början av studien är ämnet specialidrott under stor förändring. 

Med tanke på omklassificeringen till ett “vissa ämne”, ställdes frågor kring vad de olika 

verksamheternas respons till omklassificeringen är, och vad de tänker göra för att 

hantera det. Såklart fanns även synpunkter på hela sammanhanget från många av 

verksamheterna som också presenteras nedan. 

5.5.1 Verksamheternas ställning till lärarlegitimationskravet 

I en majoritet av respondenterna, sex stycken, finns inga direkta planer kring hur kravet 

ska hanteras eller om verksamheten ska omstruktureras. Dock förekommer diskussioner 

kring frågan. Övriga tre verksamheter planerar inga förändringar då kravet anses mötas 

redan. Samtliga verksamheter förstår till viss del varför omklassificeringen sker men 

sex av verksamheterna lyfter problem i sammanhanget. 

NIU 1 diskuterar ämnet men har inga planer i nuläget kring hur det ska hanteras. De 

påstår sig förstå beslutet om vad Skolverket vill komma åt, men ser vissa svårigheter i 

omklassificeringen, till exempel bristen på lärare med tillräcklig ishockeykunskap. 

NIU 2 är medvetna om kravbilden som håller på att införas och diskuterar kring den. De 

förstår resonemanget, men lyfter problem som till exempel bristen på lärare med 

tillräcklig ishockeykunskap. 
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NIU 3 anser sig möta kravet som det är och diskuterar det inte nämnvärt. De har inga 

övriga åsikter i frågan. 

NIU 4 diskuterar frågan och vad som ska åtgärdas. De lyfter problem som att en stor del 

av nuvarande NIU-instruktörer i hockey i Sverige inte är kompetenta för kravet. De 

ifrågasätter också om det är praktiskt genomförbart och ser risker med att akademiker 

utan hockeykunskap ska bedriva NIU. 

NIU 5 ser värdet i lärarutbildade instruktörer. Lyfter dock problem som till exempel en 

konkurrenssituation mellan olika NIU-verksamheter kring de kompetenta 

instruktörerna, samt hur anställningsformerna ska se ut för en sådan person. 

NIU 6 diskuterar inte alls frågan då de anser sig möta kravet. De ser bara positivt på 

omklassificeringen. 

På NIU 7 har samtliga instruktörer lämplig behörighet och därmed diskuteras inte 

frågan. De ser positivt på omklassificieringen.  

NIU 8 diskuterar frågan och ser fördelar med den. De lyfter dock vissa problem som till 

exempel en konkurrenssituation gällande behöriga instruktörer, utbildningslängd och 

anställningsformen under utbildningsperioden. 

NIU 9 är medvetna om att någon förändring kan behövas inom en framtid, men tycker 

det fungerar bra som det är just för stunden. De tycker det omklassificeringen kan ge är 

positivt, men ser vissa problem, till exempel att det inte finns tillräckligt med lärare som 

har ishockeykunskap, en eventuell konkurrenssituation gällande de behöriga, samt att 

utbildningen kommer ta flera år att genomgå.  

5.5.2 Vad har, eller ska, förändras? 

I sex av verksamheterna finns inga direkta planer på hur det nytillkomna kravet ska 

hanteras eller om ändringar ska göras, dock finns det regelbundna diskussioner kring 

det. 

“Nej, vi har inte kommit dit än. Vi har bara skummat igenom lite. Just nu 

tycker de att det funkar jättebra som det är. Nu är ju *Namn* där men det 

finns ju en dag han går i pension också och hur gör vi då. Det är väl där 

vi är nu då.” - NIU 9 
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“Det har varit en diskussion om det, helt klart. Det är en diskussion nu 

med, men processen hur det ska fortgå, det vet jag inte i dagsläget.” - 

NIU 4 

I NIU 7 är redan alla involverade instruktörer lärarutbildade, utom den som också är 

ansvarig. Den personen har dock läst cirka fyra och ett halvt år till lärare och har bara en 

kurs kvar, något som antagligen, enligt respondenten, kommer att slutföras inom en snar 

framtid. Detta innebär att inga större förändringar kommer att göras. Precis som NIU 7 

så kommer NIU 6 och NIU 3 inte att göra några större förändringar då de anser sig möta 

kravet redan. 

“Nej, vi sitter ju inte där i och med att vi har två stycken utbildare lärare 

med behörighet att sätta betyg i specialidrott. Så där är det inte aktuellt. 

De andra är fullt utbildade i ETU. De är ju inhyrda specialister och inte 

lärare. Därför verkar de bara under de timmar som det faktiskt handlar 

om. Vi hade säkert haft en plan om det funnits ett behov.” - NIU 6  

“Det är väl så att [...] i och med att jag är legitimerad lärare, och hittills är 

det bara krav på att de som är ansvariga ska ha lärarlegitimation. Jag tror 

inte att det är något större på alla tränare vad jag förstått [...] Så där tror 

jag inte det blir aktuellt med något mer, och så tror jag det kommer se ut 

på de flesta ställena” - NIU 3 

Två av verksamheterna talar inte konkret om någon förändringsfaktor utan konstaterar 

snarare att om det behövs i framtiden så kommer åtgärder att tas, till exempel NIU 5: 

“Nej, då kommer vi förmodligen att utbilda någon av våra ledare.” - NIU 

5 

5.5.3 Vad tycker de om det? 

För att försöka låta verksamheterna tala ut konkret kring omklassificeringen ställdes 

frågor om hur de såg på det överlag. Överlag förstår NIU:na vad skolverket vill komma 

åt med omklassificeringen, och förstår vikten av den kunskap som lärarutbildningen ger. 

Det är dock även många som ser vissa problem i sammanhanget. Två av 

verksamheterna, NIU 6 och NIU 7, ser bara positivt på omklassificeringen och vad det 

medför. NIU 6 har redan två lärarutbildade instruktörer med i verksamheten och på NIU 
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7 är alla lärarutbildade, även om en examen fattas på ansvarig där. Det är alltså de två 

verksamheterna med flest lärarutbildade instruktörer som ser sig som mest positiva till 

omklassificeringen.  

NIU 3 har ingen specifik åsikt om saken, då de helt enkelt anser sig tillräckliga för att 

klara av kraven. Däremot övriga NIU i studien ser vissa problem i frågan. Tre av 

verksamheterna lyfter en konkurrenssituation som ett stort eventuellt problem, där 

instruktörer som har både ishockeykunskap och lärarutbildning blir attraktiva för andra 

NIU runt om i landet. Om de då skulle investera i en lärarutbildning för en instruktör, 

men sedan ganska snart tappa hen till ett NIU på annan ort så anses ansträngningen vara 

förgäves, plus att den kompetens som krävs är borta.  

“ Det kan ju vara så att man löser en lärarlegitimation till en tränare och 

sen efter två år får han ett annat anbud och lämnar. Då står vi där utan 

den behöriga kompetensen. Vad gör man då?” - NIU 5 

“Så då kan det ju bli huggsexa om du sitter på hela registret, om du har 

bägge grejerna. Det tror jag, det finns nog en risk.” - NIU 9 

Två av verksamheterna lyfter ett problem i att tappa annan viktig kompetens i och med 

omklassificeringen.  

“Det är rätt intressant för om man ska göra om det i det syftet så kommer 

du få ta bort 99 procent av alla hockeyinstruktörer i hela hockeysverige 

och det kan jag garantera. Då kommer det på NIU på hockey i Sverige 

komma in akademiker som inte kan spela hockey, men som är utbildad 

på högskola. Då går vi ifrån ämnet specialidrott kan jag tycka för det ska 

väl ändå vara att man har specialkunskap inom ishockeyn eller den 

idrotten.” - NIU 4 

Vissa av verksamheterna lyfter även oro kring tiden som kommer krävas för att få en 

utbildning klar för instruktörer, men även att tiden överlag inte finns till allt för 

omfattande utbildningar. En annan oro som lyfts är att utbildningen är så smalt inriktad. 

“Kravbilden är tuff. Alla får ju börja om från början, vilket man kanske 

inte har tid med. Ofta har man ett lag och kanske en annan tjänst som tar 

upp mycket tid.” - NIU 1 
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“Tiden finns knappt att läsa mer omfattande kurser utan ska vi gå 

utbildningar måste de skräddarsys för oss. [...] Det är inga vanliga 7-16 

jobb utan vi jobbar ju 24/7, Så det jäkligt svårt att klämma in andra 

utbildningar. Sen när vi går ETU så är ju den fyra dagar, tre gånger på en 

säsong. Vi har ju en verksamhet som ska bedrivas och när man går 

utbildningen missar man både matcher och träningar vilket blir lite 

problematiskt.” - NIU 5  

Som nämnt så ser fortfarande många av verksamheterna fördelarna som en 

lärarutbildning hade kunnat ge instruktörerna, men det finns många frågetecken och 

funderingar kring bland annat de sakerna som nämnts ovan. Detta tyder på att en 

tydligare kommunikation från Skolverkets håll hade varit nödvändig för att hjälpa 

samtliga verksamheter med hanteringen kring omklassificeringen.  

5.6 Tränare eller lärare? 

Specialidrott är som tidigare konstaterat ett skolämne och ska betraktas därefter. De som 

verkar i rollen som “lärare” bör därför betraktas som just lärare. Därav är det relevant att 

ställa frågan direkt till de berörda vad de ser sig själva som, lärare eller tränare. 

Majoriteten ser sig som något som liknar tränare i och med sina andra arbetsuppgifter i 

föreningarna. Endast en av verksamheterna säger rakt ut att de ser sig som lärare. 

“Mitt svar är att jag hade inte varit den tränare jag är idag om jag inte 

hade varit lärare. Jag tror att de andra instruktörerna skulle säga 

liknande”. - NIU 7 

De instruktörer som medverkar på detta NIU är alla lärarutbildade vilket kan ha en roll i 

varför de ser sig som just lärare. De värderar det högt och ser det som en nyckel i att 

utveckla sina spelare.  

De andra åtta svarar likartat på frågan men anser ändå att de är mer åt uttryck som kan 

likna tränare än lärare. De uttryck som nämndes när frågan ställdes var utbildare, ledare, 

lärare och en kombination av lärare och tränare. Detta är något som lyfts som vanligt i 

Ferry och Olofssons studie (2009) att tränare som verkar på NIU ser sig själva som just 

tränare och inte lärare trots att de undervisar i ett skolämne. Att så få av respondenterna 

ville använda sig av uttrycket tränare kan vara på grund av att tidigare frågor ställdes 

kring lärarlegitimation,  därav försöka undvika att välja endera i frågan. Rollen som 
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tränare och läraryrket är lika på många plan. Framförallt med tanke på att det handlar 

om att delge sina kunskaper till andra och undervisa i ett ämne där instruktören besitter 

specifik kompetens. Frågan är om de ska skiljas åt det eller om det alltid ska vara en av 

de två. NIU 6 och 9 försöker skilja på det när det kommer till NIU och vardaglig 

verksamhet. 

“Där tycker jag att vi arbetar på ett professionellt skolmässigt sätt. Sen 

kan man liksom inte frångå att de spelarna också spelar i elitlagen på 

kvällarna. Där ligger vi i den fasen att de flesta av de instruktörerna 

arbetar med dem på kvällarna. Så det är en gråzon. Men jag tycker att vi 

försöker så att på hockeygymnasiet så är vi lärare och på kvällstid är vi 

tränare”. - NIU 6 

“Själv ser jag lite skillnad på det här med skoltiden och kvällstiden på 

något sätt. Om jag liksom tittar i spegeln, ser mig själv i tredje person, så 

är jag lite mer lärare på morgon med både kravbilden och allting, mot 

vad det kanske är på kvällen och på kvällstid”. - NIU 9 

Det uppfattas som svårt att definiera vad som är vad och många ser sig själv efter vad de 

uppfattar ska känneteckna en lärare eller tränare. 

“Jag tror de flesta skulle säga att de ser sig som tränare, men samtidigt 

lärare också. Någonstans vill man vara lärare och hjälpa dem, du blir ju 

lärare på ett annat sätt också. Man kan ju känna sig som lärare när man 

håller i teori. För mig är lärare mer matte eller kemi eller liknande. Men 

det är ju faktiskt lärande i att vara hockeytränare med”. - NIU 1 

Vad som kan konstateras är att det är en svår fråga, som kan ha flera olika svar. Allt 

handlar om vad som definierar den ena och det andra. Den stora frågan är om det 

överhuvudtaget är någon skillnad. Hedberg (2014) antyder att tränare är modern tids 

pedagoger, vilket drar rollen som tränare ännu närmre den som lärare. Pedagog är en 

definition av lärare (Merriam-Webster 2018), därmed skapas en förståelse för de 

resonemang som de tillfrågade har. Vad som dock kan fastslås är att det krävs en 

lärarlegitimation för att få lov att kalla sig lärare. Vad det kommer innebära för ämnet 

specialidrott och dess instruktörer utan lärarutbildning återstår att se. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer ytterligare diskussioner att föras kring resultatet.  

6.1 Kompetensen enligt Coté och Gilberts teorier. 

Att tala om kompetens är i sig en väldigt bred term. Som synligt i resultatet finns det 

oerhört många olika faktorer kring vad som gör en person mer eller mindre kompetent, 

vilket såklart gör det svårt att avgöra om vissa element är “tillräckliga” eller inte. Ses 

det dock till de olika kravbilder som finns för en lärare/tränare inom specialidrott så 

finns där egentligen två generella krav att se till. Ishockeyförbundet står för det första 

kravet där de fastslår att de som ska arbeta som instruktörer på ett NIU ska ha 

genomgått deras högsta utbildningssteg i ETU. Genomgående visade resultatet att en 

stor del av de instruktörer som berörs av kravet, exklusive målvaktstränare, fystränare 

med mera, så var det en väldigt stor majoritet som hade planer på att nå till ETU-steget. 

Även om det bara var cirka 61 procent av berörda instruktörer som genomfört 

utbildningen, nämnde nästan samtliga verksamheter att det fanns planer på att åtgärda 

det. Anledningarna till att instruktörerna inte kommit dit än var i många fall att de 

nyligen slutat sin aktiva karriär själva, eller att det tog tid att ta sig till ETU-steget. Det 

som kan nämnas i sammanhanget är den deposition som de olika verksamheterna 

berättar att ishockeyförbundet tar in som en typ av “försäkran” av att verksamheten i 

slutändan faktiskt strävar efter att nå det kravet som satts upp.  

Det andra tydliga kravet som finns är det nyligen tillagda kravet från skolverket om att 

lärare inom specialidrott ska ha lämplig kompetens i form av en lärarutbildning 

(Skolverket 2017). Även om kravet är relativt nytt i sammanhanget så är det inte i 

närheten av att uppfyllas av de respondenter som medverkar i studien. Självklart finns 

det undantag i både NIU 6, som har två lärarutbildade instruktörer, och NIU 7 där 

samtliga instruktörer innehar en lärarutbildning, men på det stora hela så är det bara elva 

av 52 involverade instruktörer som innehar en lärarutbildning. Det är alltså cirka 21 

procent av instruktörerna som har en lärarutbildning. Det som gör situationen 

komplicerad är att vissa av dessa 52 instruktörer helt enkelt “bara” är en 

målvaktstränare eller “bara” är en fystränare, och på sina håll kan uppemot nio 

instruktörer vara involverade i NIU-verksamheten. Ska det då kunna krävas att alla 

dessa ska ha en lärarutbildning för att det de gör sker på skoltid också? 
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Om det rent av ses till kravet som Skolverket ställer så kan inte det anses vara uppnått, 

vilket då gör att vissa element av den allmänna kompetensen på olika hockey-NIU i 

Sverige kan vara bristande. Det tåls dock att upprepas det som vissa av verksamheterna 

nämnde i resultatet, nämligen att det faktiskt är möjligt att vara till exempel pedagogiskt 

lämplig utan att ha gått en lärarutbildning, enbart genom sin personlighet eller 

erfarenheter. Erfarenheter som övergripande var ett stort inslag hos respondenterna där 

nästintill samtliga hade tidigare erfarenhet av att vara både tränare/ledare, men även av 

att de varit aktiva spelare själva på olika nivåer. Dessa erfarenheter ska definitivt inte 

försummas i sammanhanget, men detta faktum gör det till en definitionsfråga för den 

enskilde individen att “avgöra” om någon är kompetent eller inte. Men eftersom det är 

det här kravet som finns, på grund av att Skolverket anser att det krävs för att nå en bred 

och tillräcklig kompetens inom specialidrott, så är det det som får vara utgångspunkten, 

och i så fall kan det i mångt och mycket anses vara bristande. 

De andra element som rör kompetensen handlar också om saker som kan vara svåra att 

bena ut exakt vad de består av. Den interpersonella kunskapen till exempel, som består 

av saker som den kommunikativa förmågan, förmågan att inspirera samt kunskaper om 

och personlig hållning till de aktiva. Även här är det svårt att säga vad en 

instruktör/lärare egentligen är “bra” på. Det som ETU-kravet och lärarutbildningskravet 

gör är i princip att dessa moment säkerställs på ett så genomgående sätt som möjligt vad 

gäller utbildning. Dock finns det fortfarande ett arbete i att se en lämplighet i personen 

som står bakom utbildningarna, och om den även är lämplig rent personligt. Som det är 

just nu så är det, i och med att de oftast är anställda av föreningarna, just föreningarna 

som ska ansvara för att “rätt” personer rekryteras som tränare från början. Även om de i 

många fall har en välarbetad och genomgående rekrytering av tränare, samt att de 

använder sig av informella utbildningar med jämna mellanrum, så finns det inga 

garantier för att det blir en korrekt lämplighetsbedömning varje gång. Det är här 

Skolverkets syfte med omklassificeringen kommer in i bilden, och deras anledning till 

den, nämligen att säkerställa kvaliteten på de lärarna som verkar kring NIU. Det blir, så 

att säga, ytterligare en garanti för att varje ansats möjlig har gjorts för att säkerställa 

kompetensen på de lärare som verkar inom NIU i Sverige. Vad gäller NIU 

verksamheterna själva så finns det diverse element av informella utbildningar för 

instruktörerna och detta ska självklart lyftas. Till exempel NIU 2 som faktiskt har en 

professor anställd i verksamheten som bedriver konstant vidareutbildning med 

instruktörerna, eller NIU 7 som har genomgått HBTQ-utbildningar. Övriga 
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verksamheter arbetar också med saker som ledarskap och dylikt och som sagt ska inte 

detta försummas i sammanhanget, och de gör vad de kan för att säkerställa den 

kompetens som instruktörerna har, men det finns ingen garanti för att de element som 

en lärarutbildning medför finns i dagsläget. 

6.1.1 Professionell kunskap 

Det som berör den professionella kunskapen enligt Coté och Gilberts teori är allt som 

kan benämnas ”kunskap” inom det specifika ämnet. Med ”kunskap” menas allt från 

pedagogik och psykologi till sociologi och anatomi. Det berör dock inte bara detta utan 

även det specifika idrottskunnandet inom ishockey i detta fallet, så som exempelvis 

teknik, taktik, regler och material. Så som nämnt innan kan den professionella 

kunskapen på ett enkalre sätt mätas i detta fall då det finns krav kring detta både på 

ETU och lärarutbildning. Vad gäller kunskapen om ishockeyn i sig är den välmeriterad 

på i stora drag alla NIU i studien. Det som kan ifrågasättas är just det som lyftes 

tidigare, nämligen vad som finns i just de faktorer som involverar pedagogik, didaktik, 

anatomi och så vidare. Att så många av verksamheterna har ett flertal instruktörer med 

olika kunskaper finns en förhoppning om att alla dessa områden ska täckas, men när det 

kommer till de krav som Skolverket har för att säkerställa detta så finns brister. Överlag 

är den professionella kunskapen god hos verksamheterna men säkerställning kring vissa 

viktiga faktorer finns inte. 

6.1.2 Intrapersonell kunskap 

Den andra faktorn som berörs kring Coté och Gilberts teori är den intrapersonella 

kunskapen, vilket berör saker som självförnyelse, självreflektion, självständighet och 

kritiskt tänkande. Ses det till resultatet i studien så finns det intentioner mot 

självförnyelse och självreflektion på de olika NIU:na i en rad faktorer. För det första så 

har det redan nämnts att ett ganska så omfattande utbyte mellan verksamheterna i sig 

sker. Det nämns saker som regelbundna träffar för NIU-verksamheter inom hockey, 

men även direkta samarbeten i olika frågor. De frågetecken som kan påpekas är att 

några stycken av respondenterna inte har ett aktivt utbyte som är planerat. Det är såklart 

inte tillförlitligt att se till slumpen vad gäller ett potentiellt värdefullt utbyte med andra 

verksamheter som arbetar med samma saker och ändamål, men att det ändå i någon 

form sker utan en aktiv planering är i sig en väldigt bra sak. I samma veva är det viktigt 

att lyfta det som berörs kort i resultatet, nämligen att många av verksamheterna talar om 
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en tidsbrist. Som nämnt har en väldigt stor majoritet av verksamheternas instruktörer 

ytterligare ansvar i föreningarna. I många fall handlar det till och med om att de har 

NIU:t på dagtid och sen är huvudtränare för ett annat lag kvällstid. Räknas matcher, 

möten, planering och andra viktiga saker in i sammanhanget så är det helt klart 

förståeligt att många instruktörer inte anser sig ha tid till att vidareutbilda eller utbilda 

sig. Precis som NIU 5 nämner i studien så måste den utbildning som avses vara just 

skräddarsydd för att det ska gå att hantera, och då är det nästan fog för att tala om 

arbetstimmar som ganska så högt överskrider den vanlige svensken. NIU 2 summerar 

det ganska bra: 

“Jag tycker att vi är medvetna om att det är viktigt med utbildning och vi 

vill att våra ledare, inklusive ansvariga, utbildar sig så mycket som 

möjligt. Vi pushar till det, samtidigt som vi förbrukar tiden att alla jobbar 

med idrott. Idrott är en passion, en livsstil. Men man måste ibland andas 

lite med och hitta luckor där man kommer hem till sin familj bara 

försöker koppla av och inte enbart tänker hockey.” - NIU 2 

Faktumet att idrottsledare spenderar oerhört mycket tid på det de gör glöms ofta bort i 

sammanhanget, speciellt att det ofta är betydligt mycket mer tid än vad som står i deras 

anställning.  

Det är precis som så mycket annat när det gäller kompetens, det är svårt att avgöra vilka 

faktorer och ansträngningar som kan anses viktiga och “tillräckliga”. I sammanhanget 

här har det dock lyfts i tidigare forskning hur viktigt det är för en tränares kompetens att 

ständigt sträva efter förnyelse och att kritiskt granska sig själva (Mallet, Rynne & 

Dickens 2013). Fem av nio respondenter hade ett aktivt utbyte med andra hockey-NIU, 

även om övriga hade ett oplanerat och spontant utbyte, och sex av nio hade ett utbyte 

med andra idrotter. Hur pass avancerade utbytet är beror såklart på samma faktorer som 

berörts tidigare, saker som tid, ekonomisk möjlighet och intresse av det. Men med tanke 

på att möjligheterna och till viss del kontaktnätet redan finns, saker som regelbundna 

NIU-träffar, gemensamma utbildningar och andra idrotter på samma skolor i vissa fall, 

så kan det absolut finnas en mer uttalad plan för vissa av respondenterna kring delen 

som rör självförnyelse. Det finns såklart oerhört många fler saker som kan beröra din 

självförnyelse som instruktör, lärare eller vilket annat yrke det kan tänkas beröra, men 

just av de faktorer som handlar om att utnyttja liknande verksamheter och andra idrotter, 

så är ansträngningarna bra på sina håll, men de kan bli bättre överlag. Dessa åtgärder är 
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också sådant som påverkar de andra delarna av den intrapersonella kunskapen, till 

exempel att om du regelbundet tar del av andra perspektiv från exempelvis andra 

idrotter och verksamheter finns det stora möjligheter att en kritisk granskning av den 

egna verksamheten blir konstant. Det leder i sin tur till en bra självständighet i den egna 

verksamheten och en intrapersonell kunskapsbas som är löpande och aktiv. 

6.1.3 Interpersonell kunskap 

Den sista faktorn som berörs kring Coté och Gilberts teori om tränarkompetens är den 

interpersonella kunskapen, vilket bland annat handlar om förmågan att kommunicera, 

inspirera, lämplig personlig hållning till den aktive samt kunskapen om de aktivas olika 

kapacitet, fas och motivation (Coté & Gilbert 2009). Precis som de två andra 

kunskapsområdena består den interpersonella kunskapen av flera olika saker, och får 

tolkas därefter, men för att börja med den kommunikativa förmågan så finns det, rent 

utbildningsmässigt, ganska lite att tala om. Det som nämndes i analysen, och även till 

viss del redan här i diskussionen, var att den kommunikativa förmågan absolut kan 

utvecklas och vara tillräcklig enbart efter erfarenheter och personlighet. Ses det dock till 

det som faktiskt kan konkretiseras och valideras så är det för få som innehar den 

pedagogiska, didaktiska och kommunikativa kunskapen som en lärarutbildning ger. 

Visst finns element som kan förbättra dessa saker i exempel som respondenterna 

nämner i sina svar, till exempel olika ledarskapsutbildningar, men det finns som sagt 

inget som är helt inriktat kring den kommunikativa förmågan. De NIU som har en eller 

flera lärarutbildade instruktörer involverade får såklart en del i detta, och det kan 

självklart vara så att de andra instruktörerna lär sig saker genom att observera den 

lärarutbildade instruktören, men faktum kvarstår ändå att elva lärare bland 52 

instruktörer är för lite för att överlag se den kommunikativa förmågan som säkerställd 

bland urvalet. 

När det sen kommer till förmågan att inspirera och ställa krav på adepterna finns det 

även här olika ställningstagande att ta. Det har redan redovisats hur egna 

spelarerfarenheter, men även hur lång tränarerfarenhet som finns på instruktören kan 

vara av stor vikt för att på ett bra sätt kunna inspirera eleven/spelaren. Erfarenheter 

bland instruktörerna på NIU finns onekligen i en stor majoritet av fallen, och det är även 

tidigare forskning (Gerrevall, Carlson & Nilsson 2006) som visar på fördelarna med det. 

Dessa saker är dock inte det enda som kan vara av vikt att inspirera, utan det flyter 

samman med de andra delarna i den interpersonella kunskapen. Många av 
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verksamheterna talar om faktorer som individuella utvecklingsplaner och ett 

individbaserat fokus. Detta är saker som såklart kan hjälpa till att inspirera eleven då 

hen känner att den uppmärksamhet och vägledning som krävs finns där. Individfokus är 

också en stor faktor i att instruktörerna kan få en tydlig bild av de aktivas kapacitet, 

motivation och olika utvecklingsfaser, något som såklart stärks ännu mer då de 

vanligtvis har hand om samma adepter på kvällstid utanför skolan. Det ger även 

ytterligare möjlighet att skaffa en lämplig personlig hållning till adepterna.  

Ses det till kursplanerna för att bli ämneslärare så finns det element av saker som till 

exempel att bedöma ungdomars behov och utveckling vilket ytterligare kan ses som en 

typ av säkerställning i sammanhanget. Men med tanke på att kravet på lärarlegitimation 

är så pass nytt så kan de element av interpersonell kunskap som finns vara godkända till 

viss del. Den största risken av bristvara kan vara just den kommunikativa förmågan som 

inte kan säkerställas, vilket gör att den interpersonella kunskapens alla faktorer, sett 

över samtliga av studiens respondenter, inte är godkända.  

6.2 Skolan och Skolverkets involvering 

Som nämnts i tidigare avsnitt är de flesta instruktörer anställda av den tillkopplade 

föreningen och skolan involveras därmed inte i anställningsprocesser. Detta är något 

som kan uppfattas som udda i och med att de verkar under skolans fana när de 

medverkar på träningar inom NIU. Visst finns det fall då skolan betalar lön till 

instruktörerna för de timmar de spenderar på skolan, men på det stora hela är det av 

föreningen som instruktörerna är anställda. När det kommer till att anställa lärare i 

övrigt är skolan högst delaktig, men så fort det kommer till specialidrotten blir det något 

helt annat. Två verksamheter inom olika branscher möts och kunskap inom båda 

områden är viktiga, men intresset kring vilken kompetens som finns i den ena delen är i 

princip obefintlig från skolornas håll. 

Ett steg att ta för skolverket är att se till att skolan är mer involverad i vem som 

undervisar på NIU. De svar som ges av respondenterna är att skolorna ofta nöjer sig 

med de krav som svenska ishockeyförbundet ställer på instruktörerna och inte ställer 

några krav själva på kompetensen hos dessa. Det innebär att kompetensen inom 

ishockey kan vara bra nog men konsten att lära ut och behörigheten att undervisa blir i 

flertalet fall lidande. Med en större involvering där skulle chansen att fler med rätt 

behörighet kunna öka. Som flertalet NIU påpekar i svaren finns det vissa problem med 
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att anställa lärare som kanske saknar ishockeykunskaper. Detta är något som går att 

diskutera. För att få vara instruktör på NIU måste du ha ETU, alltså måste alla stegen i 

utbildningen genomgåtts och klarats. Om en lärare utan ishockeybakgrund skulle 

genomföra hela stegen och klara den så skulle denne ha tillräckliga kunskaper inom 

ishockey för att få verka på ett NIU. Problemet målas upp som större än vad det 

egentligen är, för en lärare utan något som helst intresse för ishockey skulle inte vara 

intresserad av att ens genomgå en specialidrottsutbildning. 

Det är såklart en svår fråga att avgöra hur anställningen ska gå till när två olika 

branscher möts och problem kring hur anställningen ska te sig har nämnts innan, men 

tydlighet krävs i den mån det går. Tydligheten, som med eftertryck behöver åtgärdas 

från Skolverkets sida gällande många saker. Vad deras publika dokument påvisar kring 

omklassificeringen, jämfört med vad respondenterna svarar i intervjun, visar på en rad 

frågor som behöver besvaras. 

För det första när det gäller anställningar så lyfter Skolverket själva att en stor del av 

instruktörerna på NIU i Sverige är anställda av de lokala föreningarna (Skolverket 

2017), något som även respondenterna i denna studie bekräftar. Vad som då gäller kring 

reglerna när instruktörerna inte ens är anställda av skolan är tvetydigt, men det som går 

att urskilja är att alla som bedriver undervisning ska ha lärarbehörighet, från 

målvaktstränare till mental coach. De som inte har detta kan högst bli anställd ett år i 

sänder, under förutsättning att det inte finns någon person som anses lämplig i 

verksamheten (Riksdagen 2010). Ses det då till respondenternas svar så finns det 

åtskilliga exempel där en ansvarig, med behörighet, arbetar tillsammans med flertalet 

instruktörer utan behörighet. Hur detta kommer fungera är i nuläget oklart, och 

framförallt är det oklart om de instruktörer utan utbildning kommer kunna förnya sina 

avtal då behörig kompetens redan finns i verksamheten. Det finns dock indikationer 

som visar att berört lärosäte, rektorn i många fall, kan anställa ytterligare personal om 

det anses behövas, men hur många det kan vara och vem som i slutändan avgör om det 

“behövs” förefaller oklart. Oavsett vad svaren blir på dessa frågor så finns det problem 

att hitta. Rent generellt om det innebär att instruktörer utan utbildning inte ens kan få en 

ettårs baserad tjänst, finns det oerhört stora problem som kommer inom en snar framtid 

för vissa av NIU-verksamheterna då en stor del av deras instruktörer kan nekas nya 

avtal som berör NIU. Vid en sådan punkt finns det även stor risk för det som vissa av 

verksamheterna lyfter som ett problem, nämligen en “huggsexa” om de behöriga 



  
 

55 

instruktörerna. Det i sin tur gör det relativt säkert att ekonomiska förutsättningar spelar 

en roll i vilken verksamhet som lägger beslag på vilken instruktör. Större föreningar 

erbjuder större löner till behörig personal som kanske finns i mindre föreningar på 

mindre orter, vilket gör att helt plötsligt saknas behörig kompetens på NIU som tidigare 

hade det.  

Finns det däremot möjlighet för rektorn på skolan att själv avgöra om det behövs 

ytterligare personal utöver den behöriga läraren, och då tillåta säsongsbaserad 

anställning till flertalet instruktörer, så är frågan om Skolverkets syfte med 

omklassificeringen kommer få någon större effekt. Det blir onekligen svårt att försöka 

höja kompetensen från det akademiska hållet om det finns otydlighet i vad som gäller i 

frågan, men även om det finns möjligheter för verksamheterna att, i princip, själva 

avgöra hur mycket “extra personal” som behövs bland behöriga lärare i verksamheten. 

En annan frågeställning som kan lyftas berör den kompletterande utbildning som 

instruktörer utan specialidrottsbehörighet kan anta. De som berörs inom dessa 

utbildningar är dock bara de som tidigare har en yrkeslärarexamen och det finns inte 

mycket information gällande de som står helt utan högskoleutbildning. Oavsett vad 

Skolverket får fram vid förtydligande så finns frågeställningar kring båda utfall. 

Antingen behövs att en kompromiss uppnås gällande de instruktörer som inte har 

lärarutbildning, eller så finns en stor risk för att deras syfte med omklassificeringen blir 

relativt verkningslöst.  

Otydligheten i dessa frågor kan absolut vara en anledning till att en så stor del av 

respondenterna inte har en tydlig idé än om hur omklassificeringen ska tolkas, men även 

att vissa är kritiska till hur det har formulerats. Det kan även vara så att eftersom det 

tidigare inte funnits en kravbild kring en lärarutbildning så blir det naturligt en kritisk 

respons när krav väl tillsätts.  

6.3 Slutsats 

NIU-verksamheternas organisation inom ishockey ser till stor del likadana ut. Det 

varierar till stor del hur många instruktörer som finns beroende på de ekonomiska 

förutsättningarna som finns för skola och samarbetande förening, men 

ansvarsfördelning och titulering är det samma på samtliga. Anställningar sköts till 88,5 

procent av föreningen och nästintill alla involverade instruktörer har ytterligare tjänster i 

föreningen utöver skolan. Vad gäller betygsättning urskiljs två tillvägagångssätt, där 
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antingen en behörig instruktör finns med kring passen och sätter betyg i samspråk med 

andra, eller så sätter en kontaktperson på skolan betyg i samspråk med instruktörer.  

Samtliga instruktörer har spelat ishockey själva på varierande nivå, men till stor del har 

de varit på allsvensk eller SHL-nivå. Erfarenheten som tränare varierar också men 

övergripande har samtliga mångårig erfarenhet av att vara tränare på minst J18-nivå, 

men för det mesta J20-nivå. Det finns även bred erfarenhet av exempelvis TV-pucken, 

juniorlandslag och seniornivå. 

Den utbildning instruktörerna har som inte är akademisk består till stor del av 

ishockeyförbundets ETU där 62 procent av instruktörerna möter kravet, men samtliga 

verksamheter har planer och målsättning mot att nå ETU för alla instruktörer. Utöver 

det finns diverse vidareutbildning mot främst ledarskap. Den akademiska utbildningen 

mot området är desto tunnare där cirka 21 procent av instruktörerna innehar en 

lärarutbildning. Med den siffran konstaterad finns fog för att hävda att den befintliga 

kravbilden och kompetensen inte är tillräcklig för att möta Skolverkets krav på 

lärarutbildade instruktörer på NIU i ishockey. 

Efter vad Coté och Gilbert (2009) säger om tränarkompetens, finns det mycket som de 

medverkande instruktörerna uppfyller. De har kompetensen inom det specifika området 

ishockey, verksamheten arbetar på olika sätta med att motivera och inspirera sina elever. 

Det finns förutsättningar för de olika NIU:na att uppnå de kriterier som är inom den 

interpersonella och intrapersonella kunskapen. Överlag är det svårt att säga exakt vad de 

har individuellt. Som stab eller enhet kan de ha vissa kunskaper eller personliga drag 

som kan göra att de uppfyller kriterierna men oftast går det inte säkerställa det på grund 

av att kompetensen inte finns på papper. Vad som kan konstateras är att för att en 

tränare ska bli framgångsrik får denne inte stanna av i sin utveckling, så länge samhället 

utvecklas och sporten utvecklas måste även tränare, instruktörer, coacher, lärare eller 

vad de nu kallas också följa den utvecklingen. 

  



  
 

57 

7 Förslag till fortsatt forskning  

Skolorna som samarbetar med föreningarna uppfattas inte vara särdeles involverade i 

kravbild och säkerställning av lämplig kompetens på instruktörerna, och av den 

anledningen kan vidare studier kring den aspekten av ämnet föreslås. Kontakt med 

rektorer kan till exempel bidra till en ökad förståelse till varför skolan ej involveras mer 

i rekryteringen av instruktörer och hur de ser på att många av de som undervisar i ämnet 

specialidrott inte har någon lärarlegitimation. 

Det skulle också vara av intresse att se över hur situationen ser ut efter 2019 när 

möjligheten för kompletterande utbildning för de som redan har en ämneslärarexamen 

inte finns kvar. 

I sammanhanget kan mer omfattande studier, förslagsvis i ett större urval, samt löpande 

undersökningar kring kompetensen på NIU vara av intresse. Dels för att undersöka om 

Skolverkets syfte med omklassificeringen ger önskad effekt, men även för att ytterligare 

validera de resultat som studien nått fram till. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

1.     Bakgrund 

·      Hur ser organisationen ut på detta NIU? 

• Hur många tränare? 

• Vem gör vad? 

• Hur görs bedömningar och vem gör dem? 

• Vem sätter betyg? 

2.     Kompetens på tränare  

(Professionell kunskap) 

·      Vilken utbildning inom svenska ishockeyförbundets stege har de tränare som 

medverkar på ert NIU? 

·      Har era tränare själva utövat ishockey på NIU-nivå/motsvarighet? 

·      Hur lång tränarerfarenhet har era tränare på NIU-nivå? Hur lång tränarerfarenhet i 

övrigt? 

·      Hur ser den formella kompetensen ut? Har era tränare en högskoleutbildning mot 

specialidrottslärare? 

(Interpersonell kunskap) 

(Frågor som ställs om inte tränare har lärarlegitimation) 

·      Vilka externa utbildningar har era tränare genomgått? Om inga, varför inte? 

·      Vilken typ av kompetensutveckling har era tränare i att hantera konflikter och 

kommunicera med ungdomar i 16-19 års åldern? 
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·      Ställer skolan ni samarbetar med några specifika krav på era tränare om de inte har en 

lärarlegitimation? 

·      Vad har era tränare för tidigare arbete/erfarenheter som bidrar till att de nu idag kan 

hantera ungdomarna på ett bra sätt? 

(Frågor ifall alla tränare har lärarlegitimation) 

·      Ställer skolan några ytterligare krav på era tränare? 

·      Vad har era tränare för tidigare arbeten/erfarenheter som bidrar till att de nu idag kan 

hantera ungdomarna på ett bra sätt? 

(Intrapersonell kunskap) 

·      Hur jobbar ni med vidareutbildningar för era tränare, både formellt som informellt? 

(T.ex. ungdomspsykologi, konflikthantering, ledarskap, osv.) 

·      Hur involverade är skolan vad gäller tränarnas utveckling?  

·      Hur jobbar ni gentemot andra tränare på andra orter eller inom andra idrotter? Sker det 

någon form av erfarenhetsutbyten tränare sinsemellan? 

·      Hur säkerställs deras kompetensutveckling? 

3.     Nya licenskravet från skolverket 

·      Vad tänker ni göra för att uppfylla det nya kravet från skolan? (om det behövs) 

4.     Ser ni er som lärare eller tränare? 

9.2 Bilaga 2 - Informationsbrev 

Hej! 

Jag och min studiekollega Nicklas, med hjälp av vår handledare Marie Hedberg, vill ta 

en titt på och försöka analysera hur tränarkompetensen på NIU-gymnasierna i ishockey 

ser ut. Detta som ämne i vårt examensarbete på Coaching and sport management 

programmet vid Linnéuniversitetet i Växjö. 
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Därav tar vi nu kontakt med dig då vi vill ha med hockeygymnasiet som du arbetar med 

i vår studie. Det handlar i stora drag om ett frivilligt intervjutillfälle över telefon där vi 

ämnar få en bild över den tränarkompetens som ni innehar på ert hockeygymnasium och 

hur ni jobbar med att säkerställa och utveckla den. Vi erbjuder självklart 

konfidentialitet, och det är endast i syfte till vårt examensarbete som studien genomförs. 

Har du några frågor, eller om ni inte är intresserade av att delta så kan du svara direkt på 

detta mail eller nå mig på 0733-549756. 

Ha det bra så länge så hörs vi förhoppningsvis av! 

Mvh, 

Nicklas Nilsson & Jonathan Björnlund 

Coaching and sport management 

Linnéuniversitetet, Växjö
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