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Abstrakt 

Efter införandet av Gy11 kan inte alla gymnasieskolor i Sverige erbjuda ämnet specialidrott. 

Numera finns endast möjlighet att läsa specialidrott vid NIU och RIG gymnasium. Syftet med 

denna studie var att undersöka vilken uppfattning lärare/instruktörer i specialidrott vid NIU 

har om ämnesplan och kunskapskrav, samt hur bedömning och betygsättning sker. Vidare var 

syftet att undersöka vilka möjligheter och hinder som lärare/instruktörer uttrycker inom ämnet 

specialidrott. För att uppnå syftet användes en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer som genomfördes med sju lärare/instruktörer. 

Vår empiri analyseras med valt teoretiskt ramverk som är läroplansteori, ramfaktorteori samt 

five ”key strategies”. Resultatet i studien visar på att lärare/instruktörer upplever läroplanen 

som någon form av grund i sin undervisning men att de känner sig ganska fria att göra vad de 

vill genom sin tolkning av läroplanen. Bedömningen och betygsättningen sker kontinuerligt 

under kursernas gång och eleverna bedöms även i flera fall på sin idrottsutövning på fritiden. 

Resultatet visar vidare på att ett vanligt förekommande hinder enligt lärarna/instruktörerna är 

att de upplever att elitidrottsvärlden och skolvärldens synsätt på nationell elit krockar med 

varandra.  
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Abstract 

After adopting Gy11, all high schools in Sweden couldn´t offer the subject special sports 

education. Lately, the only possible way to take the special physical education course is at 

NIU and RIG High School. The purpose with this study was to investigate the 

teachers/instructors comprehension of the special physical education at NIU when it comes to 

the curriculum and knowledge requirement, as well as evaluation and grading. Furthermore, 

the goal is to exam which opportunities and challenges the teachers/instructors express within 

the subject special physical education. In order to reach the goal a quality method with semi 

structure interviews was used among seven teachers/instructors. 

Our empiric is analyzed through chosen theoretical frameworks which are curriculum theory, 

framework theory as well as five key strategies. The result of this study shows that 

teachers/instructors experience the curriculum as a form of base in their education but they 

feel somewhat free to do whatever they please through their interpretation of the curriculum. 

Evaluation and grading occur continuously as the courses go on and the students are on 

several occasions evaluated on their spare time activities as well. The result continues to show 

that a common anticipated obstacle the teachers/instructors express is that they experience 

that the world of elite sports and the schools perspective world perspective at national elite 

collides with one another.    

 

Title: Between school – and national elite- A qualitative study about evaluation and grading 

in special physical education.  

Number of pages: 46     

Keywords: Special physical education, evaluation and grading, Curriculum theory, 

Curriculum, NIU. 

  

 

  



 

 

Förord 

Vi vill tacka er som gjort vårt examensarbete möjligt att genomföra. Vi vill rikta ett stort tack 

till vår handledare Lena Larsson för hennes konstruktiva kritik som fört oss framåt genom 

hela vår studie och som utvecklat både studien och oss som skribenter. Vi vill även tacka de 

sju lärare/instruktörer som ställt upp och gjort vår studie möjlig med många intressanta och 

utförliga svar. Slutligen vill vi även tacka de opponenter som stöttat och gett oss konstruktiv 

kritik genom hela studien. 

 

Tack! 

 

    Växjö, 28 maj 2013  
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1. Inledning 

Idén till denna studie väcktes tidigt i vår lärarutbildning då vi läste kurser om bedömning och 

betygssättning. Vi intresserades av att lärare har en stor tolkningsfrihet närämnesplan och 

kunskapskrav ska realiseras i undervisning. Detta förde in oss på läroplansteori och 

ramfaktorteori, vilket kan förklara hur lärare tolkar och hur det syns i och påverkar 

undervisningen.  

 

Bedömning av elever är en ständigt pågående process som lärare/instruktörer arbetar med i 

sitt dagliga arbete. I en kartläggning som gjordes av Ferry och Olofsson (2009) framkom det 

att lärarna/instruktörerna
1
 grundade sin bedömning på elevernas inställning på lektionerna 

samt deras prestationer i den praktiska undervisningen. Resultatet visade att endast drygt 

hälften som undervisade i specialidrott hade lärarutbildning (Ferry & Olofsson 2009). 

 

Specialidrott är ett samlingsnamn för sju olika kurser med tillhörande ämnesplan och 

kunskapskrav som behandlar olika områden utifrån varje specifik idrott. Ämnet specialidrott 

går att läsa dels på riksidrottsgymnasium (RIG) som är inriktat mot att utbilda internationell 

elit och dels nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) som istället inriktar sig mot att 

utbilda nationell elit (Skolverket 2012). I studien kommer vi att fokusera på NIU.  

 

Under vår gymnasietid läste vi själva specialidrott och upplevde en viss otydlighet gällande 

vad det är som bedöms och betygssätts, vilket väckte en nyfikenhet kring bedömning och 

betygsättning i specialidrott och hur denna process fortlöper.  

 

  

                                                 
1
 Utifrån Ferry och Olofsson (2009) väljer vi att benämna de undervisade för lärare/instruktörer, där lärare 

innehar en lärarexamen och instruktörer inte. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilken uppfattning lärare/instruktörer har om styrdokumenten samt hur 

bedömning och betygssättning sker enligt lärare/instruktörer i ämnet specialidrott. Vidare vill 

vi undersöka vilka möjligheter och hinder för undervisning i specialidrott lärare/instruktörer 

ger uttryck för.  

 

 Vilken uppfattning har lärare/instruktörer i ämnet specialidrott om styrdokumenten? 

 

 Hur sker bedömning och betygssättning i specialidrott enligt lärare/instruktörer? 

 

 Vilka möjligheter och hinder för undervisning i specialidrott ger lärare/instruktörer 

uttryck för? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en bakgrundsbild till specialidrott ur ett historiskt perspektiv samt 

hur utbildningen ser ut idag. Vidare redogörs för begreppet bedömning, både summativ och 

formativ. Avsnittet redovisar även en redogörelse av tidigare forskning.  

3.2 Historisk utveckling  

I gymnasieskolan har ämnet specialidrott erbjudits på schemat sedan 1977/1978 efter att 

Riksidrottsförbundet först drivit en försöksverksamhet sedan 1972/1973. Specialidrott 

infördes på tolv orter och för tio olika idrotter (Riksidrottsförbundet 2009). På 

riksidrottsgymnasierna var cirka 1300 elever antagna och fram till 1994/1995 fanns det inget 

annat alternativ för att kunna bedriva sin idrott på skoltid. När läroplanen för de frivilliga 

skolformerna 1994 (Lpf 94) infördes ändrades förutsättningarna och samtliga gymnasieskolor 

kunde välja att erbjuda kurser i specialidrott. Detta medförde att antalet elever som läste 

specialidrott i gymnasieskolan ökade markant (Ferry och Olofsson 2009). Enligt Ferry och 

Olofsson har denna förändring sin grund i 1990-talets decentraliserings-, valfrihets- och 

friskolereform som förändrade förutsättningar för gymnasieskolorna. Bland annat förändrades 

konkurrenssituationen mellan skolor och idrottsprofileringar av olika slag har blivit ett vanligt 

medel för att locka till sig elever (Ferry & Olofsson 2009). 

 

I Lpf 94 ingick fyra kurser i ämnet specialidrott vilka benämndes specialidrott A-D Där fanns 

det nationella kursplaner för specialidrott A och B som var utfärdade av Skolverket 

(Skolverket 2001). Som stöd hade Riksidrottsförbundet ihop med vissa specialidrottsförbund 

utarbetade förslag på kursplaner för specialidrott C och D som valdes att användas på vissa 

skolor. Andra skolor utformade egna lokala kursplaner (Ferry & Olofsson 2009). I Lpf 94 

fanns tre alternativ på idrottsgymnasium, riksidrottsgymnasium (RIG), regionala 

idrottsgymnasium och lokala idrottsgymnasium (Riksidrottsförbundet 2009). I en studie gjord 

av Ferry och Olofsson (2009) framkom att bedömning av elever som läste specialidrott 

vanligtvis utfördes av personer utan lärarutbildning. Det var endast drygt hälften av alla de 

som undervisade som hade lärarutbildning. Grunden i bedömningen uppgav 

lärarna/instruktörerna var elevernas inställning på lektionerna samt deras prestationer i den 

praktiska verksamheten (Ferry & Olofsson 2009). 

 

 I och med införandet av den nya läroplanen för gymnasieskolan 2011 (Gy11) skedde stora 

förändringar. Elever kan idag välja på 18 olika gymnasieprogram, sex högskoleförberedande 
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och tolv yrkesförberedande. En stor förändring inom idrottsutbildning var bland annat att de 

lokala och regionala idrottsutbildningarna togs bort och istället ersattes av nationellt godkända 

idrottsutbildningar (NIU).  RIG och NIU kan sökas av elever från hela landet och skolorna har 

rätt att göra sitt urval på både skolprestationer, betyg, idrottsliga prestationer och talang inom 

idrotten (Ferry & Olofsson 2009).  

3.3 Riksidrottsgymnasium (RIG)  

RIG är till för de ungdomar som vill kombinera sin elitidrottssatsning med sina studier och 

har funnits sedan slutet av 1970-talet. Det är inget fristående gymnasium utan eleverna är 

integrerade i den ordinarie gymnasieutbildningen. Målet med RIG är att ge eleverna möjlighet 

att utveckla sin elitsatsning i en bra och stimulerande idrottsmiljö samtidigt som det erbjuds 

en bra grundutbildning (Riksidrottsförbundet 2012a). 

Det är Skolverket som beslutar vilka kommuner som får anordna RIG och hur många 

antagningsplatser som ska finnas på utbildningen. Utöver detta krävs även ett godkännande 

från Riksidrottsförbundet.  Det är också skolverket som bestämmer den ekonomiska 

ersättning som kommunen får att röra sig med (Riksidrottsförbundet 2012a). 

 

Under perioden 2011/2012 finns RIG vid 44 orter i Sverige, varav totalt 51 RIG för olika 

idrotter i hela landet med sammanlagt 1204 elever (Riksidrottsförbundet 2012b). Antagningen 

sker som tidigare nämnts både utefter idrottsliga prestationer och efter skolprestationer. 

Riksidrottsförbundet, som är ansvarig för RIG, har upprättat riktlinjer för antagningen som 

baseras på den idrottsliga förmågan. Det är sedan respektive specialidrottsförbund som 

ansvarar för den idrottsliga antagningen (Riksidrottsförbundet 2012c). 

3.4 Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 

NIU startade i samband med den nya läroplanen, Gy11, och är likt RIG ett alternativ till de 

elever som vill kombinera sina studier med en satsning mot att bli elitidrottare 

(Riksidrottsförbundet 2012d). Eftersom att RIG har förhållandevis få antagningsplatser 

innebär det att en stor del av de elitsatsande ungdomarna inte får plats, vilket NIU då ska ge 

möjlighet till. Detta innebär dock inte att alla kan komma in på ett NIU, utan det finns 

fortfarande antagningskrav som baseras på idrottslig förmåga samt skolprestation (Lund 

2011). 
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För att en kommun ska kunna starta ett NIU krävs det, likt RIG, tillstånd av Skolverket. Det 

krävs även en certifiering av det aktuella specialidrottsförbundet (SF). Urvalet om vilka som 

ges tillstånd baseras ofta på den skola som anses vara mest lämpad för att tillgodose en NIU-

utbildning (Riksidrottsförbundet 2012e). Några av de grundförutsättningar som krävs för ett 

SF certifikat på NIU är: 

 

– Idrottsutbildningen ska ha en tydlig elitidrottskaraktär där målsättningen 

är att uttagna elever på sikt ska kunna nå nationell elit. 

– Intagningen mellan killar och tjejer ska i grunden vara 50/50 på riksbasis. 

Eventuella Specialidrottsförbund som avviker från denna norm i sin karaktär 

kan justera intaget så att det blir i rimligt förhållande till antalet licensierade 

utövare. 

– För att starta en Nationell idrottsutbildning är lägsta nivå 12 elever i 

individuella idrotter och 15 elever i lagbollidrotter på en treårsperiod. De 

antagna ska bedömas ha goda förutsättningar att på sikt kunna nå nationell 

elit.  

(Riksidrottsförbundet 2012e) 

3.5 Specialidrott 

Ämnet specialidrott är ett samlingsnamn för ett antal olika kurser som syftar till: 

 

… att eleverna utvecklar den idrottsliga förmågan samt ett etiskt förhållningssätt till idrott 

och det egna idrottsutövandet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om 

metoder och teorier för träning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera tränings- 

och tävlingsverksamhet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om 

människokroppens byggnad och funktion samt om energigivande processer, kost, mentala 

aspekter och andra faktorer av betydelse för prestationsförmågan [...].  

                           (Skolverket 2012:1)  

 

Ämnet ska således ge eleverna möjlighet att dels utveckla sin idrottsliga förmåga mot en 

framtida elitnivå, dels utveckla sina kunskaper kring bland annat tränings- och 

tävlingsverksamhet och övriga faktorer som påverkar prestationsförmågan (Skolverket 2012). 

 

I syftet för specialidrott uppges sju punkter som eleverna ska ges förutsättningar för att 

utveckla inom respektive idrott. De sju punkterna är följande: 



6 

 

 
1. Förmåga att utöva vald idrott på elitnivå. 

2. Kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i tränings- och tävlingssammanhang 

utifrån idrottspsykologiska, idrottsfysiologiska och näringsfysiologiska teorier. 

3. Kunskaper om ledarskap och idrottsrörelsens organisation. 

4. Kunskaper om samt förmåga att använda och utvärdera träningsmetoder för att utveckla 

prestationsförmågan. 

5. Kunskaper om idrotts- och träningsmiljöers betydelse för prestationsutveckling samt om 

hur skador och ohälsa förebyggs och behandlas. 

6. Kunskaper om olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att 

anpassa träning till etiska normer och regler för träning och idrottsliga aktiviteter. 

7. Kunskaper om människors sätt att samverka och kommunicera i tränings- och 

tävlingssammanhang samt förmåga att leda, kommunicera, samarbeta och samverka. 

 

(Skolverket 2012:1) 

 

Ämnet specialidrott är uppbyggt på sju kurser, idrottsledarskap, idrottsspecialisering 1-3 och 

tränings- och tävlingslära 1-3.  

 Idrottsledarskap omfattar punkterna 3 och 5-7 med betoning på punkt 7.  

 Idrottsspecialisering 1-3 inkluderar punkterna 1,2 och 4-7.  

 Tävlings- och träningslära 1-3 omfattar punkterna 2 och 4-6.  

Varje skola som bedriver NIU verksamhet beslutar själva hur mycket poäng som eleverna 

erbjuds att läsa. Minimum är 400 poäng specialidrott. I denna grund med 400 poäng ingår 

följande kurser, idrottsspecialisering 1 och 2 samt tränings- och tävlingslära 1 och 2. Om 

eleven väljer att utöka sitt program vid ett RIG eller NIU läser eleverna även kurserna 

idrottsspecialisering 3, tävlings- och träningslära 3 samt idrottsledarskap (Skolverket 2012). 

Om en elev väljer att läsa en utökning av sitt program kan eleven välja att läsa allt på tre år 

eller förlänga studiegången till en fyraårsperiod (Lund 2011). 

3.6 Bedömning  

Enligt Skolverket (2011b) ska läraren fortlöpande ge samtliga eleverna information gällande 

deras framgångar och deras utvecklingsbehov. Skolan ska även sträva mot att varje elev tar ett 

eget ansvar för sin utveckling och sitt lärande, för att kunna bedöma sina studieresultat i 

förhållande till vad som krävs utifrån kunskapskraven. Lärarna ska även vid varje kursslut ge 

eleverna ett betyg, vilket innefattar summativ bedömning. En annan typ av bedömning är 

formativ bedömning som innebär att fortlöpande ge varje elev information om vad som kan 

förbättras och hjälpa att ta ansvar för sitt eget lärande (Klapp Lekholm 2010). Nedan 

presenterat vad summativ respektive formativ bedömning innebär.  
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Summativ bedömning 

Summativ bedömning, också benämnt bedömning av lärande, innebär att elevens prestation 

bedöms i förhållande till kriterier, exempelvis kunskapskraven (Korp 2003).  Enligt Lundahl 

(2011) sker summativ bedömning genom en samlad bild efter avslutad kurs eller termin och 

resulterar i någon form av omdöme eller ett betyg. Newton (2007) menar vidare att summativ 

bedömning är någon form av utvärdering av eleven vid speciella tillfällen under en termin, 

exempelvis vid terminsslut eller kursslut.  

Formativ bedömning 

Precis som Skolverket (2011) definierar Lundahl (2011) formativ bedömning, bedömning för 

lärande, som bedömning för att lära sig att lära. En viktig aspekt som skiljer formativ från 

summativ bedömning är att det framförallt har ett undervisande syfte. Newton (2007) menar 

att eleven ska tillgodoses framåtsyftande respons vid formativ bedömning. Inom formativ 

bedömning beskriver Black och Wiliam (2009) tre nyckelprocesser; ”att fastställa var elever 

är i sitt lärande, vad han/hon ska nå och vad som behövs för att komma dit.” Lundahl (2001) 

anser vidare att bedömning för lärande ska användas i utvecklande syfte och ska möjliggöra 

feedback och återkoppling till eleverna under utbildningens gång. Enligt Korp (2003) är det 

viktigt att såväl lärare som elever har kännedom om var eleven befinner sig i 

utvecklingsprocessen, vilket målet är och hur målet ska uppnås.  

Både Lundahl (2011) och Korp (2003) påpekar att den optimala undervisningen är ett samspel 

mellan både formativ och summativ bedömning. Man bör inte enbart använda sig av den ena 

eller den andra bedömningspraktiken i undervisningen. 

Bedömning och betygssättning i specialidrott 

Elever som läser specialidrott blir bedömda utifrån kunskapskrav för respektive kurs. I ämnet 

specialidrott förekommer det både praktiska och teoretiska moment som ska bedömas. 

Kunskapskraven är formulerade på samma sätt som övriga ämnen i skolan, med betygskalan 

A-F, där A är högsta betyg och F underkänt. För betyg A, C och E finns kunskapskrav 

beskrivna. För att en elev ska uppnå ett godkänt, E i betyg krävs att samtliga kunskapskrav för 

betyg E är uppfyllda. Om en elev uppnår övervägande del av kunskapskraven på nivå A och 

övriga på nivå C erhåller eleven betyg B. För att ett betyg ska uppnås krävs att samtliga 

kunskapskrav är uppfyllda (Skolverket2011a). 

I kunskapskraven förekommer ett flertal nyckelord som eleverna ska bedömas utefter och som 

definierar graden av betyg, till exempel ”översiktligt”, ”med viss säkerhet”, ”i samråd” och 
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”utförligt och nyanserat”(Skolverket 2012). I kursen Idrottsspecialisering 1 står det för att en 

elev ska uppnå betyg E att ” Eleven genomför, med viss säkerhet och i samråd med 

handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med viss precision och kontroll” (Skolverket 

2011a:6). För att eleven ska uppnå ett A inom samma område står det att ” Eleven genomför, 

med säkerhet och efter samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt med god 

precision och kontroll” (Skolverket 2011a:6). Kunskapskraven är tolkningsbara och 

Skolverket (2009) menar att detta kan medföra att det kan förekomma olikheter i bedömning 

mellan lärare, skolor och kommuner vilket kan bidra till brister i likvärdigheten. 

3.7 Tidigare forskning 

Eftersom den nya läroplanen trätt i kraft tämligen nyligen är forskningsunderlaget för Gy11 

begränsat. Vi finner heller ingen forskning kring ämnet specialidrott på gymnasieskolan. 

Däremot finns det ett brett utbud av forskning kring tolkning av läroplanen samt betyg och 

bedömning i ämnet idrott och hälsa. Vi redogör nedan för ett urval utav den forskning som 

finns kring tolkning av läroplanen och vidare presenterar vi ett urval utav den forskning som 

finns om betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa. 

3.7.1 Tolkning av läroplan 

Loka kursplaner och betygskriterier 

Tholin (2006) har i sin avhandling gjort en studie av lokala kursplaner i tre ämnen varav idrott 

och hälsa är ett. Syftet med studien var att belysa hur lokala arbetsplaner och betygskriterier 

vuxit fram, tolkats och kommunicerats på skolor. Den tolkningsfrihet som finns menar Tholin 

(2006) används på vissa skolor till att omformulera det mesta i kursplanerna. På detta sätt görs 

det till och med ändringar i den nationella kursplanen. Även Ekberg (2009) har fokuserat på 

de lokala kursplanerna inom ämnet idrott och hälsa. Ekberg (2009) visar att det finns en 

skillnad mellan de lokala kursplanerna och de nationella kursplanerna. Den lokala syftar till 

att utveckla elevernas fysiska kvalitéer och den nationella till att eleverna ska få en förståelse 

för hälsa och livsstil och en begreppslig utveckling. 

Lärarnas Riksförbund (LR) har i en rapport från 2013 sammanfattat 1000 gymnasielärares 

uppfattningar av de förändringar som införandet av Gy11 har inneburit. Rapporten visar att 

många av lärarna anser att de förändringar som har skett sedan Lpf94 har varit positiva. De 

nya ämnesplanerna anser två tredjedelar är bra och även tillförandet av centralt innehåll är 

bra. Flera lärare menar vidare att detta kan innebära en positiv påverkan på likvärdigheten på 

gymnasieskolorna.   
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Internationellt perspektiv 

Curtner-Smith (1999) genomförde en studie i södra England med syfte att beskriva lärares olika 

tolkningar av Nationella läroplanen i ämnet idrott och hälsa (NCPE) och identifiera faktorer 

som påverkar dessa tolkningar. Studien visade att lärare anpassar, återskapar och modifierar 

den nationella läroplanen för att passa deras egna perspektiv och synsätt på idrott och hälsa 

undervisningen. I studien kunde utskiljas tre sätt på hur lärarna tolkade läroplanen. Det första 

var på ett konservativt sätt vilket innebar att idrottsperspektivet var i fokus tillsammans med 

traditionella lagidrotter. Dessa lärare hade uppfattningen att införandet av NCPE inte hade 

gjort någon större skillnad för dem själva eller för eleverna. Det andra sättet var på ett 

nyskapande sätt, där lärarna ville lära ut kunskap genom fysisk aktivitet och var fokuserade på 

inlärningsprocessen. Lärarna var väldigt positiva till införandet av NCPE och menade att det 

var mer strukturerat och hade gjort dem mer medvetna om vad det verkligen var de skulle lära 

ut. Det sista sättet, eklektiskt, innebar en kombination av de tidigare nämnda sätten och 

lärarna ansåg att införandet av NCPE varken var positivt eller negativt. Undervisningen såg 

likadan ut som innan införandet men i och med införandet hade de möjlighet att variera 

undervisningen mer och de ansåg även att undervisningen hade blivit mer balanserad istället 

för att till exempel enbart fokusera på lagidrotter. Curtner-Smith (1999) kunde även finna åtta 

faktorer som påverkade lärarens tolkning av NPCE. (A) deras uppfattning om arbetsgrupper 

inom idrott och hälsa och regeringens tolkning av den nya läroplanen (b) erfarenhet (c) kön 

(d) delaktighet i idrott och fysisk aktivitet (e) erfarenhet om idrott och hälsa undervisning och 

skolidrott (f) grundläggande lärarutbildning (g) andra lärare (h) situationsanpassade 

begränsningar.  

I England har det blivit vanligare att tränare inom olika idrotter undervisar och vikarierar i 

Physical education (PE) på skolor. Blair och Capel (2011) har genomfört en studie där syftet 

var att utvärdera Continuing Professional Development (CPD) påverkan på fotbollstränare 

som arbetar i grundskola. Dessa tränare hade ingen lärarutbildning men när studien 

genomfördes deltog de i CPD programmet. CPD programmet fokuserar på fyra områden som 

anses vara viktiga för tränare att behärska när de undervisar i skolan, medel- och kortsiktig 

planering, pedagogik, kunskap om läroplanen, och reflektion. Resultatet visade att majoriteten 

av tränarna i CPD programmet hade gjorts mer medvetna om betydelsen av dessa områden. 

Programmet hade även hjälpt tränarna att utveckla deras kunskaper och förmågor att praktiskt 

omsätta dessa i områden som planering, förberedelse och bedömning. Dock framkommer det 

att det fortfarande krävs mer arbete för att utveckla tränarnas kunskap och förståelse inom alla 
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fyra områdena. Framförallt måste deras kunskap om läroplanen bli bättre liksom kunskapen 

att konsekvent kunna omsätta dess innehåll i praktiken.           

3.7.2 Bedömning och betygsättning 

Lärarnas perspektiv  

Redelius, Fagrell och Larsson (2009) har i sin studie undersökt vad som anses vara viktigt när 

elever bedöms och betygssätts i ämnet idrott och hälsa. I studien framkom att den 

resultatmässiga prestationen anses som viktig. Resultatet visar även att elevens aktivitet och 

vilken grad av moral eleven visar, till exempel hjälpa andra under lektionen ligger till grund 

vid bedömning (Redelius m.fl. 2009). Annerstedt och Larsson (2010) har gjort en studie inom 

ämnet idrott och hälsa. Till skillnad från Redelius mfl. (2009) som fokuserar på vad som anses 

vara viktigt vid bedömning, fokuserar Annerstedt och Larsson (2010) på inflation i 

betygssystemet, samt eventuella skillnader vid bedömning och betygsättning skolor mellan. 

Resultatet av studien visar att en inflation har skett av betygssystemet, där elever vid den 

senare delen av studien har fått högre betyg än tidigare.  De menar att den troliga förklaringen 

är att lärarna har börjat bedöma annorlunda och att skolor har anställt nya lärare som 

prioriterar andra bedömningsområden och på så vis skiljer sig bedömningen. Studien visar att 

det är stora skillnader skolor mellan men även att det skiljer sig bland lärare på samma skola. 

Vidare konstaterar de att en följd av inflationen är att kravet för att uppnå ett godkänt i betyg 

på skolorna var låga och det räckte med att eleven hade den rätta utrustningen och var fysiskt 

aktiv under lektionen för att uppnå ett godkänt (Annerstedt & Larsson 2010).  

Redelius m.fl. (2009) visar att enligt lärarna är målet med ämnet att eleverna ska tycka ämnet 

är roligt och väcka elevernas intresse samt en vilja att vara aktiv. De vill att eleverna ska få 

prova på många olika idrotter så att de hittar en motionsform som passar och på så sätt 

fortsätter motionera när de blir äldre. Annerstedt och Larssons (2010) konstaterar att det var 

svårt för lärarna att beskriva vad det var som eleverna i ämnet idrott och hälsa skulle lära sig 

och vad som ansågs vara viktig kunskap inom ämnet. De hade olika åsikter om vad som 

skulle bedömas och vad som krävdes på varje betygssteg. Lärarna saknade klara och tydliga 

riktlinjer för bedömning och betygssättning, vilket medförde svårigheter att göra en rättvis 

och likvärdig bedömning. Annerstedt och Larssons (2010) visar dessutom att lärarna hade 

utvecklat en metod för hur de ska betygsätta en elev och se vilka kunskaper en specifik elev 

besitter. Detta hade lärarna utvecklat genom många års erfarenhet av att undervisa och 

bedöma inom ämnet idrott och hälsa. Detta medför dock att det blir svårt för lärarna att 
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formulera och förklara för eleverna vad deras bedömning bygger på för kriterier och hur de 

har gått tillväga . 

Elevernas perspektiv 

Redelius (2008) utgår från elevernas perspektiv i sin studie. Studien har som syfte att redovisa 

vad eleverna anser viktigt för att få ett högt betyg och vilka kunskaper de tror är 

betydelsefulla. Resultatet visade på varierande svar. Elevernas svar redovisades i tio olika 

teman med efterföljande antal svar, att ha rätt kropp och idrottslig förmåga (175), att göra sitt 

bästa (148), att vara positiv (148), att delta (passivt) (147), att visa social kompetens (128), att 

delta aktivt (120), att leda en lektion (60), att ha (teoretiska) kunskaper om ämnet (41), att 

idrotta på fritiden (18) och att ha en lysande tröja (17). Redelius (2008) konstaterar att få av 

elevernas uppfattningar går att koppla till kursplanen för idrott och hälsa. Eleverna anser att 

god närvaro, aktivt deltagande, att göra sitt bästa, vara positiv och vara socialt kompetent, visa 

ledarskapsförmåga och idrottslig kompetens värderas högt vid bedömning och betygssättning 

i ämnet idrott och hälsa. Detta styrks av Annerstedt och Larssons (2010) som visar att faktorer 

som eleverna tror/upplever bedöms i ämnet idrott och hälsa är, närvaro, ansträngning, 

personlighet, socialkompetens, ledarkompetens, kunskaper i olika sporter och teoretiska 

resultat. För att uppnå ett högre betyg tror/upplever eleverna är att det är viktigt att ha en 

positiv attityd och att man är ambitiös. Lärarna uppskattar även om eleverna är i tid, har rätt 

utrustning, visar intresse och gör sitt bästa på lektionerna. Andra betydande faktorer är att 

vara positiv, entusiastisk, vara en god kamrat, och göra sitt bästa (Annerstedt & Larsson 

2010).  

Internationellt perspektiv  

McMillan (2001) visar att det är stora skillnader på metoder och tekniker lärare mellan vid 

bedömning och betygssättning. McMillan konstaterar att det finns stora behov av 

gemensamma diskussioner hos lärare samt att mer forskning på området behövs för att kunna 

utveckla bra metoder och tekniker vid bedömning och betygsättning. En liknande studie 

genomförde Hay och MacDonalds (2008) från Australien. Undersökningen visar att lärare 

använder sin magkänsla och tidigare erfarenheter som metod vid bedömning och 

betygssättning framför kursplanerna. Hay och MacDonald (2008) konstaterar även att det 

krävs mer uppmärksamhet på officiella riktlinjer samt att lärare diskuterar med varandra för 

att likgiltighet i betyg ska uppnås. Brayton Cox (2011) visar att det är stor skillnad lärare 

mellan hur de ser på riktlinjer och hur de tillämpar dessa eller inte. 
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3.7.3 Sammanfattning om forskningsläget 

Gy11 upplever de flesta lärare som positiv. Det är framförallt införandet av centralt innehåll 

som är positivt och i och med detta införande kan det uppnås en större nationell likvärdighet 

på gymnasieskolorna enligt lärarna. Skolornas tolkningsfrihet medför att när den nationella 

kursplanen tolkas och skrivs om till lokala kursplaner och betygskriterier tenderar dessa att 

skilja sig åt kraftigt. De skiljer sig mellan skolor och detta kan medföra att det inte blir en 

nationell likvärdighet inom bedömning. I England framkom tre sätt att tolka läroplanen på. 

Det konservativa sättet, det nyskapande sättet, och det eklektiska sättet. Åtta faktorer som 

påverkade lärares tolkning framkom även. Ett CPD program för tränare som arbetar i 

Engelska skolor används för att fortbilda dessa tränare och ge dem redskap för att kunna 

undervisa i skolan. Efter avslutat program framkom det bland annat att deras kunskap om 

läroplanen måste bli bättre och även deras kunskap att konsekvent kunna omsätta läroplanens 

innehåll i praktiken måste öka. 

Det är den resultatmässiga prestationen och elevernas fysiska aktivitet som lärare i idrott och 

hälsa anser vara viktiga faktorer för att åtminstone uppnå ett godkänt betyg i ämnet. Eleverna 

anser i likhet med lärarna att deras idrottsliga förmåga, närvaro vid lektioner samt deras 

attityd är viktiga faktorer när de bedöms och betygssätts. Bedömning och betygssättning 

skiljer sig mellan skolor och även mellan lärare på samma skola. Lärarna har olika 

uppfattningar om vad som krävs och vad som ska bedömas på varje betygssteg och lärare 

använder då sin erfarenhet och magkänsla som metod. De anser vidare att det saknas klara 

och tydliga riktlinjer för bedömning och betygsättning vilket även de lärare som deltagit i de 

internationella studierna anser.       
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4. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverket. Avsnittet inleds med läroplansteori, vidare 

redogörs för ramfaktorteori och till sist five” key strategies”. Dessa tre olika teorier kommer 

att ligga till grund för analys av resultatet. 

4.1 Läroplansteori 

För att kunna förstå begreppet läroplansteori är det enligt Lundgren (1981) viktigt att klargöra 

vad ordet teori betyder. Lundgren menar att ”en teori är en förklaring, som bygger på 

tillgänglig data om ett visst fenomen. Teorin ger därvid en förklaring av data, där förklaringen 

är byggd på en tolkning av relationer mellan olika data” (Lundgren 1981:19).  

Begreppet läroplansteori är ett abstrakt begrepp med flera olika teoretiska inriktningar 

(Lundgren 2007). I läroplansteori är begreppet läroplan av stor betydelse. I vårt svenska 

språkbruk har begreppet läroplan en mycket konkret betydelse och är ett dokument där 

utbildningens mål och innehåll anges. Det engelska ordet curriculum är av en vidare innebörd 

och innefattar även de kulturella, filosofiska och samhällsvetenskapliga förutsättningarna för 

läroplanen (Lundgren 1981).  

Lundgren (1981) har urskilt tre nivåer som förtydligar läroplansteori vilket har varit, och 

fortfarande är av intresse vid forskningsstudier med läroplansteoretiska inriktningar. Den 

första nivån handlar om hur värderingar, kunskaper och erfarenheter väljs ut och organiseras 

och ses som viktiga och betydelsefulla för läroplanens utformande. Hur den historiska 

utvecklingen har påverkat uppfattningar om läroplanernas innehåll, syfte och funktion är 

viktigt att bejaka på denna nivå. Den andra nivån belyser hur en läroplan utvecklas rent 

konkret. När ett konkret styrinstrument för utbildning formas finns det besluts- och 

kontrollprocesser som påverkar utformningen och dessa behandlas i denna nivå. Frågor om 

pedagogisk forskning, och hur formerna för kontroll och utvärdering ska gestalta sig 

behandlas även på denna nivå. På den tredje nivån handlar det om hur läroplanen gestaltar sig 

i en undervisningsprocess och hur läroplanen och läromedlen styr den undervisning som 

bedrivs på skolor. Även frågor om hur denna undervisningsprocess leder till olika typer av 

inlärning och socialisation behandlas på denna nivå enligt Lundgren (1981). 

Linde (2012) har med inspiration av Bernstein (1971)  bidragit till den läroplansteoretiska 

inriktningen genom att utgå ifrån samlade principer för urval, organisation, 

förmedlingsformer, mottagande av lärostoff, och delat upp dessa i tre arenor (se figur 1) som 
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till viss del även bygger på Lundgrens (1981) tre nivåer. Den första arenan är 

formuleringsarenan och det är här formulering av läroplaner sker och formulerade läroplaner 

uppstår. I en formulerad läroplan finns det föreskrifter och regler som gäller i ett skolsystem 

för vilka ämnen som ska studeras, vilka mål som ska finnas för undervisningen, hur mycket 

tid varje ämne ska tilldelas, och vilket innehåll som ska behandlas i varje ämne (Linde 2012).  

Transformeringsarenan är den andra arenan och det är i denna arena som tolkningar av den 

formulerade läroplanen sker för att kunna implementeras i skolans undervisning. Lärarna är 

huvudaktörer i denna arena men även elever, lärare, skolledare och enskilda skolor deltar då 

även dessa tolkar den formulerade läroplanen. Dessa olika tolkningar bidrar till förändring av 

kunskapsmålen då tillägg och fråndrag av läroplanens riktlinjer görs. Det finns olika faktorer 

som har inverkan på de tolkningar som görs och dessa är läroböcker, didaktik, lärarens 

erfarenheter och kompetens. Ett ämnes traditioner har även en stor inverkan på de tolkningar 

som görs. Ämnen som matematik och andra naturvetenskapliga ämnen är starkt påverkade av 

traditioner och starkt inramade. I dessa ämnen finns det tydliga riktlinjer och tydliga gränser 

om vad som hör till ämnet och vad som anses vara legitimt att undervisa om. Ämnen som 

samhällskunskap och geografi har inte dessa tydliga ramar och lärare kan påverka dessa 

ämnen mer med personliga och friare tolkningar (Linde 2012). 

Den tredje arenan är realiseringsarenan och denna arena är direkt kopplad till undervisningen i 

klassrummet där läraren verkställer den formulerade läroplanen med egna tolkningar under 

lektionerna. Detta görs i samspel med eleverna där kommunikation och aktivitet står i 

centrum (Linde 2012). 
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Lindes läroplansteori med de tre arenorna beskrivs av Lundvall mfl. (2008) med följande 

figur: 

 

Figur 1. Analysverktyg (Lundvall, Meckbach & Wahlberg 2008:18)  

4.1.2 Ramfaktorteori 

En viktig del i läroplansteori är ramfaktorteori. Ramfaktorteorin behandlar inte det som står 

skrivet i läroplanen utan i ramfaktorteori studeras relationerna mellan resultat, 

undervisningsförlopp och yttre begränsningar (Linde 2012). Dessa yttre begränsningar eller 

förutsättningar kan vara statliga beslut, elevantal i klassen, läromedel, tid och lokaler, och 

anger vad som är möjligt eller inte i undervisningen. Även om alla lärare följer samma 

läroplan så påverkar dessa ramfaktorer undervisningen och ger lärarna frihet att skapa sin 

egen undervisning. Detta gör att undervisningen kan komma att skilja sig åt, framförallt 

mellan olika skolor eftersom de yttre begränsningarna skiljer sig (Lindblad, Linde & 

Naeslund 1999). 

4.2 Five ”key strategies” 

Med utgångspunkt från Wiliams (2007) har Skolverket gett ut ett stödmaterial kring 

bedömning i skolan, “Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och 

möjligheter” (Skolverket 2011a) som syftar till att stödja arbetet för en rättvis och likvärdig 

utbildning. Stödmaterialet beskriver bland annat en bedömningspraktik, med fokus på 

formativ bedömning, där fem nyckelstrategier utgör en utgångspunkt för hur lärare praktiskt 
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kan arbeta med bedömning. Modellen synliggör helheten av bedömning och i modellen är 

både eleven, klasskamraten och läraren viktiga aktörer.  

 

De fem nyckelstrategierna är följande: 

1. Att tydliggöra målen 

2. Utgå från tidigare kunskap 

3. Feedback 

4. Eget ansvar för lärande hos elever 

5. Kamratbedömning 

     

(Skolverket 2011a; Wiliams 2007) 

 

Nedan presenteras varje nyckelstrategi med beskrivning av dess innebörd och inverkan på 

undervisning och elevens lärande. 

4.2.1 Att tydliggöra målen 

För att en elev ska se sambandet mellan innehållet i undervisning och målen för kursen samt 

kunskapskraven, krävs en kontinuerlig återkoppling menar Wiliam (2007). Wiliam har 

uppmärksammat att många lärare endast presenterar målen och kunskapskraven för eleverna i 

början av varje kurs. Detta menar Wiliam omöjliggör att eleverna ska se ett tydligt samband 

mellan undervisningen och målen och kunskapskraven. Enligt Skolverkets (2011a) tolkning är 

det viktigt att eleverna förstår syftet med undervisningen och inte bara bli medvetna om vad 

de ska lära sig och vad de bedöms på för att uppnå kunskapskraven. Det är även viktigt att 

målen och kunskapskraven är begripliga för eleverna och att de är delaktiga i diskussionen om 

dessa. Skolverket (2011a) anser därför att det är viktigt att målen och kunskapskraven är 

lättillgängliga och att det regelbundet diskuteras i undervisningen.  

4.2.2 Utgå från tidigare kunskap 

Wiliam (2007) menar att det är viktigt att veta vad eleverna kan för att veta vad de ska lära sig 

för att utvecklas ”Once we know what it is that we want our students to learn, then it is 

important to collect the right sorts of evidence about the extent of student´s progress toward 

these goals […]” (Wiliam 2007:2). Hodgen och Wiliam (2006) menar att ett alternativ för att 

uppnå detta är att kartlägga elevernas kunskaper med hjälp av intervjuer, självvärdering, 

diagnoser och samtal i klassrummet. Undervisningen ska vara anpassad efter eleven, 

utmanande men inte för svår. Även Holmgren (2010) menar att läraren genom samtal med 
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eleverna kan uppskatta elevens kunskap och vad eleverna klarar av och inte för att utgå från 

det vid undervisningens innehåll. Lundahl (2011) menar att för att uppnå en optimal 

undervisning och kunskapsutveckling är det viktigt att undervisningen utgår från elevernas 

tidigare kunskaper. 

4.2.3 Feedback 

Hodgen och Wiliam (2006) och Wiliam (2007) påpekar att för att en utveckling ska ske är det 

viktigt att använda feedback i undervisningen. För att utveckling ska ske krävs det att 

feedbacken innefattar någon form av beskrivning på hur förbättring kan ske, någon form av 

åtgärd. I Skolverkets (2011a) bedömningspraktik beskrivs feedback som den absoluta kärnan. 

För att eleven ska utveckla sina kunskaper är feedback ett viktigt verktyg. Lundahl (2011) 

menar för att feedback ska ge effekt är det viktigt att den ges på rätt sätt, att läraren har 

analyserat både eleven och dess prestationer. Sadler (1989) menar att en god feedback ska 

vara möjlig för eleven att använda, att den är situationsknuten och att feedbacken uppmanar 

till alternativa vägar för eleven. Hodgen och Wiliam (2006) kategoriserar tre typer av 

feedback som utgör en kärna i den bedömningspraktik som Skolverket (2011a) beskriver. 

Feedback från lärare till elev, elev till lärare och mellan elever.  

4.2.4  Eget ansvar för lärande hos elever 

Wiliam (2007) framhåller att när eleverna själva tar ansvar för sitt lärande kan motivationen 

till arbete stärkas vilket både förbättrar kvalitén och ökar hastigheten i lärandeprocessen. För 

att eleverna ska kunna ta eget ansvar över sitt lärande krävs att de har en tydlig bild över vad 

de ska uppnå. Genom att eleverna ges möjlighet till självbedömning stärks deras egen 

förmåga att ta ansvar och styra sitt eget lärande (Skolverket 2011a). Skolverket (2011a) 

belyser att eleverna behöver tränas i att utveckla sin självständighet och självdisciplin för att 

utveckla sin självbedömning. Sadler (1989) menar att eleverna behöver utveckla sin förmåga 

att bedöma olika kvalitéer för att kunna bedöma sina egna insatser, vilket även Skolverket 

(2011a) framhåller. Skolverket (2011a) anser att genom att låta eleverna få tillfälle till att 

träna på att bedöma och granska sina egna insatser förstärks även deras ansvar att styra över 

sin egen utveckling. Detta överensstämmer även med skolans mål att elever ska utveckla 

större ansvar för sitt lärande och sina studier. Skolverket poängterar även vikten av att ge 

eleverna möjlighet att öva på självbedömning och att ta eget ansvar, speciellt om de är vana 

vid en undervisningspraktik där det endast är läraren som undervisar och bedömer. Genom att 

eleven både får återkoppling från läraren samtidigt som elev och lärare tillsammans genomför 

en bedömning, är ett bra alternativ för eleven att utveckla självbedömning.    
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4.2.5 Kamratbedömning 

Wiliam (2007) redogör för att kamratbedömning ger en av de största effekterna hos elevers 

lärande. Han poängterar att två villkor måste vara uppfyllda, eleverna ska arbeta som en grupp 

mot ett mål och varje individ ska känna ett individuellt ansvar att tillföra något till gruppen. 

Skolverket (2011) menar att genom att låta elever kontinuerligt själva vara med och bedöma 

kamraters förmågor stärks deras egen förmåga till självbedömning. Eleverna känner sig mer 

kunniga kring bedömning och säkra med hur bedömningar kan se ut. Lundahl (2011) 

beskriver tre fördelar med kamratbedömning: 

 

1. Genom att eleverna bedömer varandras insatser gynnar det deras 

självuppskattning och skicklighet att göra självbedömning. 

2. I flera fall fungerar elever som bättre resurser för varandra gentemot 

läraren. 

3. Kamratbedömning framkallar en kognitiv förstärkning av det egna 

lärandet. 

(Lundahl 2011) 

       

Lundahl (2011) påpekar även att det är viktigt att det arbetas kontinuerligt med 

kamratbedömning och att eleverna få träna på att formulera sina synpunkter så att dessa inte 

uppfattas som kränkande av andra. 
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5. Metod  

I detta avsnitt presenteras de tillvägagångssätt som använts i undersökningen för att uppnå 

syftet och besvara frågeställningarna. Det motiveras för val av metodansats och beskrivning 

av arbetsprocessen, från datainsamling till analys av resultat. Slutligen presenteras 

forskningsetiska ställningstaganden. 

5.1 Val av metod 

Studien har en kvalitativ ansats där forskningen karaktäriseras av att det är deltagarnas 

uppfattningar och handlingar som är utgångspunkten (Bryman 2011). Valet att inta ett 

fenomenologiskt förhållningssätt gjordes vilket i en kvalitativ studie innebär att forskaren vill 

förstå sociala fenomen gällande intervjupersonens eget sätt att beskriva omvärlden utifrån deras 

verklighet (Kvale & Brinkmann 2009). Trots att studien har en kvalitativ ansats har den ett 

deduktivt synsätt där den valda teorin prövas istället för att generera en egen teori. 

5.2 Intervjuer  

För att uppnå syftet i denna studie sågs observationsstudier, intervjuer eller en kombination av 

dessa som de mest användbara metoderna. När det är några experter som ska utfrågas och 

uttala sig så är det enligt Ejvegård (2009) intervjuer som lämpar sig bäst och 

Lärare/instruktörer anses vara experter inom sitt område. Valet att genomföra kvalitativa 

intervjuer gjordes eftersom att syftet med intervjuerna var att upptäcka och identifiera 

strukturer hos respondenterna och hur de resonerar och reagerar kring studiens 

frågeställningar (Trost 2010). Detta tillvägagångssätt gav också möjlighet att få ett djup och 

en bred bild av respondenternas livsvärld inom området (Patel & Davidson 2011).  

Intervjuerna var av låg standardisering eftersom det inte användes någon specifik ordning på 

frågorna, utan öppnade upp för variation i uppbyggnaden av intervjuerna. Även strukturen var 

låg på grund utav att det inte fanns några fasta svarsalternativ. Respondenterna hade i och 

med detta en stor frihet att utforma svaren själva.  Dock var frågorna i intervjuguiden (se 

bilaga A) semi-strukturerade då frågorna var uppdelade under olika teman men under 

intervjun fanns det ingen bestämd ordning som frågorna skulle ställas i, utan frågorna ställdes 

i den ordning som var lämpligast för samtalet och de som deltog. Detta ledde enligt Bryman 

(2011) fram till semi-strukturerade intervjuer.    
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5.3 Utformning av intervjuguide 

Intervjuguidens utformning utgick från Bryman (2011) och det gjordes en lista över olika 

teman och vilka frågeställningar som skulle beröras. I enlighet med Bryman (2011) ansågs att 

det var viktigt att få information om hur respondenterna upplevde sin livsvärld inom 

frågeställningarna i studien och även att intervjun var flexibel. Frågeställningarna mynnade ut 

i flera frågor som tillsammans kunde besvara frågeställningarna. Dessa frågor var inte så 

specifika att de hindrade alternativa idéer eller synsätt. De var istället öppna frågor som inte 

hade några fasta svarsalternativ. Språket som användes i intervjuguiden var av normal 

svårighet med vissa begrepp som är specifika för skolans värld. På samma sätt försöktes även 

frågorna formuleras så att de inte skulle kunna misstolkas av respondenterna. 

5.4 Urval 

I studien var det lärare/instruktörer inom specialidrott på NIU som deltog. Vid urvalet av 

deltagare till studien var kriterierna att de deltagande skulle vara lärare/instruktörer som vid 

studiens genomförande undervisade i specialidrott vid NIU. Detta begränsade urvalet till 

denna bestämda grupp och detta medförde att det blev ett icke-sannolikhetsurval (Bryman 

2011). Av de sju respondenterna som deltog i studien hade fyra lärarexamen och alla var män. 

Alla respondenter utom en arbetade som tränare på fritiden i den idrott personen undervisar i 

ämnet specialidrott. Tillgången på tid och begränsade resurser innebar att det fick ske en 

begränsning vid urval av respondenter till den närmaste regionen och de som blev utvalda var 

de som var tillgängliga och också kunde tänka sig att medverka i studien. Enligt dessa 

kriterier användes bekvämlighetsurval (Bryman 2011). Medvetenhet fanns att de utvalda inte 

var representativa för alla lärare/instruktörer på NIU i Sverige eftersom utbildning, 

fortutbildning och tränarutbildning kan skilja sig bland dessa. Avsikten med denna studie var 

inte att kunna dra generella slutsatser utan att ge en ingående analys av svaren från 

respondenterna och på så sätt en fördjupad bild av deras syn på de områden studien avsåg att 

studera.  

5.5 Tillvägagångsätt  

Enligt Patel och Davidson (2011) är det viktigt att en kvalitativ forskare har en förkunskap om 

ämnet och är förberedd när intervjuerna ska äga rum. Innan genomförandet av intervjuer 

studerades tidigare nationell och internationell forskning inom de valda områdena. Det fanns 

ingen forskning om specialidrott på NIU kring studiens frågeställningar. Detta medförde att 

det istället valdes att studera tidigare forskning kring studiens frågeställningar inom ämnet 
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idrott och hälsa i skolan, där forskningsläget och dess utbud var bättre. Även läroplansteori, 

ramfaktorsteori, och five ”key strategies” för bedömning studerades för att få goda 

förkunskaper innan arbetet och för att skapa en intervjuguide och innan intervjuerna ägde 

rum, i enlighet med Patel och Davidson (2011). När intervjuguiden var utformad genomfördes 

en pilotintervju på en lärarstudent för att se hur väl intervjuguiden fungerade och för att ge oss 

intervjuare erfarenhet. Efter denna pilotintervju ändrades vissa språkliga delar i frågorna och 

en bekräftelse att intervjuguiden var väl uppbyggd för att ge oss information på de områden vi 

önskat framkom. Den första kontakten togs med respondenter genom mail och/eller telefon 

beroende på vad som fanns tillgängligt på de olika skolornas hemsidor. Efter att fått kontakt 

med totalt sju lärare/instruktörer bestämdes tid och plats och varje enskild intervju 

genomfördes i anslutning till respondentens arbetsplats, dock inte i arbetsrummet då den 

intervjuade kunde känna sig i underläge (Trost 2010). Det är enligt Trost (2010) viktigt att 

den intervjuade känner sig trygg i den miljö där intervjun sker och att intervjun fortlöper utan 

yttre störningsmoment. Genom att respondenterna själva fick välja en ostörd plats för 

intervjuerna så uppfylldes detta. Det var två intervjuare som var samspelta vid varje intervju, 

vilket underlättade möjligheten att få två uppfattningar av vad respondenterna verkligen 

menade vid svar som krävde en viss tolkning. För att få en uppfattning om hur respondenterna 

svarade och inte bara vad det svarade, användes inspelning vid intervjuerna (Bryman 2011). 

Innan varje intervju startade frågades respondenten om de accepterade inspelning och det 

gjorde alla. Intervjuernas längd varade mellan 25-65 minuter.     

5.6 Tillförlitlighetsfrågor 

Bryman (2011) menar att ”Validitet rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer som 

utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet” (Bryman 2011:162). 

Eftersom att studien inte har en kvantitativ ansats mäts inte olika begrepp som i en kvantitativ 

studie.  Patel och Davidson (2011) menar att vid en kvalitativ studie är validitet inte enbart 

kopplat till datainsamlingen utan validitet ska genomsyra hela forskningsprocessen. Underlag 

till att göra trovärdiga tolkningar av respondenternas livsvärld inom de olika områdena som 

avsågs studera har skaffats. Detta med hjälp av intervjuguiden som är framarbetad och 

utformad för att ge information på de områden information söktes. Vid intervjuerna togs 

anteckningar och intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. Vid transkriberingen var 

vi medvetna om och reflekterade över de val vi gjorde när vi hanterade informationen. Enligt 

Patel och Davidson (2011) är varje kvalitativ forskningsprocess unik ”… och det går inte att 

fixera några regler eller procedurer för att säkerhetsställa validiteten.” (Patel & Davidson 
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2011:106). Men genom dessa ovan nämnda åtgärder kunde validiteten i studien ökas. Med 

reliabilitet menas att en undersökning är stabil och kan säkerhetsställas. Om undersökningen 

genomförs igen ska samma resultat framstå (Trost 2010). I en kvalitativ studie behöver det 

inte vara på detta sätt. Respondenten kan ha fått fortbildning, ändrat uppfattning, fått nya 

insikter eller ny kunskap som respondenten inte hade vid intervjutillfället. Detta behöver inte 

innebära att reliabiliteten är låg men gör det svårt att mäta reliabilitet i en kvalitativ studie 

(Patel & Davidson 2011). Vid intervjuerna användes semi-strukturerade intervjuer vilket 

gjorde att följdfrågorna inte såg lika ut vid alla intervjutillfällen. Detta kan ha medfört att 

tillförlitligheten i studien minskat och bör beaktas. Kvalitativ data är alltid utsatt för en 

tolkningsprocess och all forskning som bedrivs påverkas av dem som genomför forskningen. 

Denscombe (2009) menar att ”detta får konsekvenser för möjligheten till objektivitet” 

(Denscombe 2009:384). För att undvika att vår förförståelse skulle påverka den tolkning som 

gjordes negativt har vi tagit hjälp av de valda teoretiska analysverktygen och på så sätt försökt 

att distansera oss från intervjusvaren och att använda oss av ett kritiskt förhållningssätt vid 

genomläsning av intervjumaterialet. 

5.7 Bearbetning av data 

Efter varje intervju transkriberades den inspelade intervjun för att ha den och den icke-verbala 

kommunikationen färskt i minnet och för att undvika att transkribera alla intervjuer samtidigt 

vilket kan vara tidskrävande (Bryman 2011). När transkribering av alla intervjuer var 

genomförda lästes material igenom flera gånger av oss båda för att två tolkningar av 

materialet och en helhetsförståelse skulle kunna framkomma. Därefter letades det efter 

nyckelord och likheter/skillnader i respondenternas svar för att lättare koda materialet. 

Materialet sorterades sedan in i frågeställningarna där sedan materialet delades upp i olika 

teman som hade framkommit. För att öka trovärdigheten och styrka materialet i de teman som 

framkommit användes även citat. En väl avvägd balans mellan citat och kommenterande text 

är viktig då läsaren upplever texten som mer levande och själv kan avgöra textens 

trovärdighet (Patel & Davidson 2011).      

Under insamlingen av data användes en löpande analys där anteckningar fördes (Patel & 

Davidson 2011). Med hjälp av denna löpande analys som skedde kunde ny och oväntad 

information finnas samt nya infallsvinklar som berikade undersökningen under arbetets gång. 

När all data fanns tillgänglig fortsatte analysen som grundades i Lindes analysverktyg av 

läroplansteori (se figur 1) som beskrivs av Lundvall, Meckbach och Wahlberg (2008). Även 
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ramfaktorsteori och Wiliams (2007) bedömningspraktik five ”key strategies” grundades 

analysen i. 

5.8 Etiska ställningstagande 

Innan intervjuerna inleddes togs det del av vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Både 

Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2011) tar upp fyra huvudkrav som berör huruvida den 

enskilda individen bör skyddas i dennes medverkan i ett forskningsprojekt. Det första är 

informationskravet och i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) förklarades syftet med studien 

för de som deltog i intervjuerna. Det förklarades även att de deltar helt frivilligt, vilka fördelar 

och risker som åtföljer projektet, och vilka moment som ingår i undersökningen innan 

intervjuerna påbörjades. Det andra huvudkravet är samtyckeskravet och respondenterna fick 

själva bestämma om de ville delta eller inte och de visste även om att de kunde avbryta 

intervjuerna när de själva önskade. Tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet. All 

information som kunde identifiera respondenterna behandlades på ett sådant sätt att inga 

utomstående hade möjlighet att identifiera dem. Respondenternas och skolornas riktiga namn 

användes inte och all information som framkommit under intervjuerna har varit 

lösenordskyddad. All insamlad data om privata personer som framkommit, används endast i 

denna studie och detta förklarades för respondenterna i enlighet med nyttjandekravet. 
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av vår studie med utgångspunkt i 

frågeställningarna. I första delen redogörs för resultat och analys av lärares/instruktörers 

uppfattning till ämnesplan och kunskapskrav för specialidrott. Därefter presenteras reslutat 

och analys av hur lärare/instruktörer bedömer och betygssätter i specialidrott. Slutligen 

presenteras resultat och analys av vilka möjligheter och hinder lärare uppfattar med 

specialidrott. 

6.1 Uppfattningar lärare/instruktörer har till ämnesplan och kunskapskrav 

i specialidrott 
Majoriteten av respondenterna känner sig insatta i läroplanen då de fått fortbildning och 

tillfällen att sitta ner med kollegor inför införandet av Gy11. Samtidigt önskar de att, speciellt 

kunskapskraven skulle anpassas mot respektive idrott inom specialidrott. Dock känner sig inte 

alla respondenter insatta och det är framförallt de utan en lärarutbildning som känner detta. En 

av respondenterna svarar helt enkelt ”jag vet inte” på frågan om denne känner sig insatt och 

trygg i styrdokumenten. 

Tolkning av läroplanen 

Respondenterna är överens om att läroplanen är någon form av grund i deras arbete med 

riktlinjer om hur verksamheten ska bedrivas samtidigt som de upplever att läroplanen är fritt 

skriven och tolkningsbar. 

... den är skriven så allmän så det finns ena enorma tolkningar på den, alltså så är 

det. 
 

Jag säger alltså, när vi tränar fotbollsträning så slår jag inte upp i en läroplan vad vi 

ska träna på. Utan det är ju en utveckling, en process, man håller på med de här 

som man jobbar med ett läsår eller tre läsår.  [...] de ska ta steget in i 

seniorfotbollen här är meningen.  

Ytterligare en aspekt som framkom är att respondenterna upplever att det centrala innehållet i 

de olika kurserna i specialidrott är av majoritet teoretiska. Respondenterna menar att eleverna 

ska utbildas mot nationell elit och därför anser de att det är motsägelsefullt att endast ett av 

områdena i de centrala innehållen för kurserna i specialidrott är rent praktiskt. Vidare upplevs 

i en grund ur detta en svårighet att överföra vissa teoretiska centrala innehåll i praktiken. 

Okej, det står detta. Ja men vad tusan innebär detta i praktiken och hur ska vi 

jobba? 
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Att styrning i form av en läroplan kommer centralt anser flertalet respondenter är positivt. Att 

Skolinspektion gör kontroller ute på skolorna upplever de bra. Flera anser att de är ganska fria 

att göra vad de vill, vissa saker måste rapporteras men annars är det fritt att forma sin 

undervisning. Samtidigt som det framkom att det är positivt med regelbundna inspektioner av 

Skolinspektionen. 

... jag tycker det är jättebra att de kommer ut och görs inspektioner för det har 

varit i alla fall väldigt fritt att tolka väldigt mycket så man ser vad man gjort bra 

och vad man kan förbättra. 

 

Det förekommer även kritik mot Skolinspektionens inspektioner. 

Totalt verkningslös, dom har ingen aning om vad vi gör egentligen, så dom inte har 

faktiskt. Vi skulle kunna göra precis hur vi vill. 
 

En problematik som framkom var att det upplevs svårt att utforma en utbildning i ett ämne 

som specialidrott eftersom det är många intressenter i ämnet. Riksidrottsförbundet, Sveriges 

olympiska kommitté (SOK), respektive specialidrottsförbund samt respektive förening som 

påverkar utbildningen. Respondenterna upplever att det är två världar som krockar, 

skolvärlden och elitidrottsvärlden. De menar att uppdraget på ett NIU är att forma eleverna 

mot nationell elit vilket respondenterna anser inte alltid överensstämmer mellan 

elitidrottsvärldens syn och skolans syn på nationell elit, och vad som krävs för att uppnå detta. 

Majoriteten av respondenterna anser att tolkningsrätten som lärare har är positiv. Det som 

efterfrågas av flera respondenter är en gemensam tolkning och grundläggande riktlinjer från 

respektive specialidrottsförbund för att tydliggöra vad som krävs för att nå nationell elit och 

på så sätt underlätta undervisningen. Vissa respondenter har fått ta den av en tolkad läroplan 

från sitt specifika specialidrottsförbund och även riktlinjer hur undervisningen och bedömning 

och betygssättning ska ske. De finner detta positivt och menar att det underlättar deras arbete.  

Tolkning av kunskapskraven 

Respondenterna anser att kunskapskraven är luddigt skrivna och öppna för tolkning. De 

menar på att deras uppgift är att forma eleverna mot nationell elit i respektive idrott, att det 

viktiga är att eleverna utvecklas mot att bli bättre i sin idrott. Det framkom ur intervjuerna att 

det viktigaste i bedömningen av eleverna är deras prestation, både på träning och vid 

tävlingssammanhang, att det utvecklas mot att bli en idrottare. 
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... när jag går ut på planen så känner inte jag, tänker inte jag, speciellt mycket på att 

nu ska jag köra detta för det kan höja deras betyg utan det är mer att jag är här för 

deras skull och försöka flytta, få dom, mot det målet dom vill. 

Respondenterna menar vidare att de upplever att kunskapskraven i Gy11 är skrivna med mera 

nyanser och mer tänkbara tolkningar än de i Lpf94. 

Jag känner när jag läser de nya kriterierna att det är ännu mera nyanser. 

... egentligen känns det som den är lite mer skriven för en individuell idrottare. 

Det framkom dessutom att på grund av den tolkningsfrihet som finns blir det en stor variation 

i undervisningen skolor mellan och likaså brister likvärdigheten i bedömning och 

betygsättning. 

Om man vinner SM då?  SM-guld, är det ett A då? Man vann SM-guld men 

glömde att förbereda sig ordentligt, man glömde vattenflaska och sen har man inte 

strängat om racken riktigt ordentligt. Är det ett A då? Nä det är det inte riktigt för 

det står inget om att vinna SM-guld, nä men är det inte det som vi ska utbilda dem 

till? De ska bli nationell elit är målet och då gäller det att vinna eller vad är det vi 

ska utbilda dem i? [...] det är dubbla budskap som det inte är någon annanstans 

liksom och som är en stor problematik. 

Flera respondenter menar att en tolkning av kunskapskraven från respektive 

specialidrottsförbund hade underlättat och är att föredra. 

6.1.1 Analys 

Den styrning som existerar i skolans värld ser de flesta respondenter som något positivt men 

de visar även på flera problemområden. 

Tolkningsfrihet 

De flesta respondenterna anser att de är fria att utforma sin undervisning men att läroplanen är 

den grund som deras arbete ska bygga på. Denna tolkningsfrihet ser de som positivt men de 

upplever en svårighet med att överföra det som står skrivet i ämnesplanerna till 

undervisningen. Linde (2012) menar att ett ämne som specialidrott inte är traditionsstarkt och 

saknar starka ramar, vilket medför att tolkningsfriheten blir större för undervisande 

lärare/instruktörer. Problemet med tolkningen uppstår i det som Linde (2012) benämner 

transformeringsarenan där lärarna/instruktörerna är huvudaktörer. Lärarens erfarenhet och 

kompetens har enligt Linde (2012) en stor inverkan och påverkar hur lärarens tolkningar görs. 

Om en lärare inte känner sig trygg och insatt i styrdokumenten kan problem med tolkningen 

uppstå i transformeringsarenan och påverka hur realiseringsarenan kommer att se ut (Linde 

2012).  
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Flera aktörer 

En problematik som respondenterna upplever är att det finns flera aktörer som påverkar 

utbildningen och undervisningen. Dessa aktörer anser respondenterna har ett annat synsätt på 

vad nationell elit är, som NIU ska forma, än vad skolan har och att dessa två världar krockar. I 

formuleringsarenan där formulering av läroplanen sker (Linde 2012) bestäms det vad 

utbildningen ska innehålla och vilka mål som ska finnas för undervisningen. Denna 

formulering bygger enligt Lundgren (1981) på värderingar, kunskaper och erfarenheter. 

Resultatet ger underlag för en tolkning att krocken mellan de två världar som respondenterna 

beskriver grundas i att värderingarna och kunskaperna om vad som är en nationell elit skiljer 

sig i formuleringsarenan. I formuleringsarenan har man tidigare inte behövt ta hänsyn till vad 

nationell elit innebär och detta medför att erfarenheten blir låg.    

Respondenterna upplever att det centrala innehållet är av för teoretisk karaktär för att kunna 

undervisa mot nationell elit. Linde (2012) menar att formulering och skapandet av 

formulerade läroplaner sker i formuleringsarenan och det är i denna arena de centrala 

innehållen har fått en majoritet av teoretiskt innehåll. Vissa av idrotternas respektive 

specialidrottsförbund har tagit fram en tolkad läroplan och riktlinje för sin idrott. Detta 

upplever respondenterna vara positivt och underlätta deras arbete. I de idrotter som inte har en 

tolkad läroplan och riktlinje från sin idrotts specialidrottsförbund efterfrågas detta. Enligt 

Linde (2012) påverkar dessa aktörer transformeringsarenan då de tolkar den formella 

läroplanen precis som specialidrottsförbunden gör och deras tolkningar bidrar till att det 

centrala innehållet förändras. Genom deras tolkningar upplever respondenterna att det centrala 

innehållet blir mer specifikt och det blir lättare att applicera på deras idrott. I och med detta 

menar respondenterna att de får elitidrottsvärldens syn på vad nationell elit innebär. 

Detsamma gäller för kunskapskraven som respondenterna upplever som luddiga och mer 

öppna för tolkning än vad de var i Lpf94. Dessa tolkningar och riktlinjer tillsammans med 

deras egen uppfattning om vad som är nationell elit bidrar till att fokus läggs på den praktiska 

biten i realiseringsarenan där fokus läggs på den fysiska aktiviteten. Detta är i enlighet med 

Linde (2012) som menar att aktivitet är en av de delar som står i centrum i realiseringsarenan.     

6.2  Hur bedömning och betygssättning sker i specialidrott 
Samtliga respondenter är överens om att bedömning sker kontinuerligt under hela kursen. En 

aspekt som framkom var att man ser bedömning som en process av elevens utveckling under 

läsåret, hur utvecklingen har skett. Denna process och utveckling är inte enbart centrerad till 

verksamheten i skolan utan även till träning och tävlingsaktivitet som bedrivs på fritid. 
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Antingen med en dialog med respektive tränare eller genom att själva se eleverna i tränings- 

och tävlingssammanhang. Det finns även lärare/instruktörer som är involverade i den träning 

eleverna bedriver på sin fritid och kopplar även in denna träning i bedömningsprocessen. 

 

Jag kopplar även lite läroplanen på kvällsträningen och isolerar inte bara till 

skolan. 

 

Kommunikation mellan lärare och elev 

Hur respondenterna kommunicerar med elever kring syfte med undervisningen i förhållande 

till ämnesplan och bedömning i förhållande till kunskapskrav skiljer sig. Vanligt 

förekommande är att förtydliga för eleverna vid utvecklingssamtal vad de behöver förbättra 

för att nå ett högre betyg. Vanligt är även att visa ämnesplanen för eleverna vid kursstart. Det 

framkom också att det finns de som aldrig visar dokumenten för eleverna då de anser att 

eleverna redan vet att de bedöms på allt de gör eller att respondenten inte är som denne 

uttrycker sig, ”… jätteglad i betygsättning i sig”. De menar vidare att det viktigaste är att 

eleverna utför aktiviteten för att de vill bli bättre och inte för att de vill uppnå ett visst betyg. 

Går igenom kursplaner och betygskriterier vid kursstart på terminen och gör en 

terminsplanering tillsammans, vad är det för områden vi kommer jobba med under 

denna period och vilka kriterier kollar vi på? 

Det är jag nog lite dålig på, det hänger nog lite ihop med att jag, att jag inte är 

jätteglad i betygssättning i sig. Där är jag nog lite dålig på att kommunicera det. Ja 

tycker ju att, om de simmar eller gör något för betygets skull så, tycker jag det är 

mindre värt än att man gör något för att man verkligen vill lära sig eller bli bättre. 

Ur intervjuerna framkom att de vanligaste är att kommunicera med eleverna kring betyg vid 

ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. Det framkom vidare att det kommuniceras i 

princip hela tiden i undervisningen för att eleverna inte ska bli överraskade vid 

betygssättningen. En del respondenter uppgav att de inte pratar betyg med eleverna 

överhuvudtaget utan menade på att den lärare de samarbetar med kanske gör det. Medan 

andra har samtal med eleverna 2-3 gånger per termin där de kommunicerar om betyg ihop 

med eleverna med hjälp av matriser för att tydliggöra för eleverna. Resultatet kring 

tydliggörande av ämnesplan och kunskapskrav för eleverna är sammanfattningsvis mycket 

olika på skolor mellan. 

Det finns både, utvecklingssamtal inbokade där alla ämnen gås igenom, där skriver 

man omdömen och resultat och sådant. Sen erbjuder man betygssamtal under 

kursens gång.  
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Respondenterna uppger att de även kommunicerar med eleverna genom feedback. De uppger 

att det innebär någon form av gensvar till eleverna hur de har presterat. De är överens om att 

det är viktigt att använda sig av feedback i sin undervisning, både negativ och positiv. Men 

det poängteras att det används för att visa vad man kan bli bättre på. 

Feedback är både positiv och negativ kritik. Vad man kan bli bättre på. 

Det innebär hur jag upplevt det dom gjort[…] hela tiden under lektionerna. 

Det framkom att samtliga använder sig av feedback i undervisningen men att det skiljer sig 

hur. En del lyfter saker hela tiden, spontana samtal under lektionerna och andra använder sig 

av sträckan från skolan till träningsanläggningen för att diskutera ihop med enskilda elever 

eller elever i grupp. Respondenterna är överens om att feedback ska används så snabbt som 

möjligt och för att eleven ska utveckla olika moment. Det framkom dessutom att det anses 

viktigt att feedback ges ständigt och inte enbart vid utvecklingssamtal. Vanligt är att det 

används mycket feedback i de praktiska ämnena men mindre i de teoretiska. Det framkom att 

det upplevs lättare i de praktiska momenten än i de teoretiska. 

I ett teoretiskt ämne är det svårare att ge feedback än i ett praktiskt ämne.  

Individanpassning i undervisningen   

Samtliga respondenter är överens om att de tycker det är viktigt att individanpassa 

undervisningen. Mest förekommande är att planering av undervisning utgår från de tester som 

gjordes vid uttagningar inför intagning av elever. Det framkom dessutom att inom det 

praktiska arbetar man med styrkor och svagheter i undervisningen. Vanligt är att elevernas 

prestation vid tävlingssammanhang styr planeringen av undervisningen. 

Jag utgår mycket ifrån deras intresse, hur de är som människor. Och sen skapar, 

kanske inte skapar individuella uppgifter, men jag vet grupperingar i klassen och 

vad dem strävar efter.[…] I specialidrotten har de haft uttagningar innan de börjar 

och då har vi rätt så bra koll på hur de är när det börjar.  

Respondenterna uppger vidare att det förekommer svårigheter vid individanpassning av 

undervisningen. Vanligaste problematiken uppger respondenterna är att de undervisar tjejer 

och killar samtidigt vilket de anser försvårar individanpassning på samtliga då det inte finns 

plats eller resurser att dela upp. Liknande svårighet uppges då samtliga årskurser har 

undervisning ihop, detta menar respondenten generar i en uppdelning på lektionerna baserad 

på kunskap. 
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Eget ansvar 

Samtliga respondenter uppger att det är positivt med eget ansvar hos eleverna och att de får 

möjlighet till det på flera sätt i deras undervisning. Det framkom att respondenterna hjälper 

eleverna att uppmärksamma vad som behöver utvecklas, dels vid utvecklingssamtal men även 

vid kontinuerlig feedback i undervisningen. 

På vilket sätt eleverna kan ta eget ansvar för sin utveckling mot nationell elit menar de att det 

vanligaste är att eleverna tränar själva utöver undervisning och planerad träning. Dessutom att 

de följer sina individuella träningsprogram ordentligt samt att de planerar sin egen träning. En 

annan aspekt som framkom var att respondenterna ställer högre krav vid eget ansvar och 

utveckling hos de elever som strävar mot ett högre betyg än de som inte gör det. 

De alltså, framförallt […] kan de träna på egen hand. De har möjligheter med 

lokaler och dylikt nu när handbollen är ensam i hallen här. […] Det är definitivt 

viktigt och detta kan vara avgörande mellan ett A eller ett B i betyg. 

Jag ställer ganska så höga krav på de som strävar högt. Kräver mycket av dom, jag 

går igenom uppgiften noggrant, visar vad det är jag vill se.  

6.2.1 Analys 

Flera respondenter använder, medvetet eller omedvetet, flera av Wiliams (2007) fem 

nyckelstrategier i sin undervisning vilket vi för en analys mot i kommande analys. 

Att tydliggöra målen 

Det framkom att majoriteten av respondenterna endast presenterar målen och kunskapskraven 

för eleverna vid utvecklingssamtal i samband med vad eleverna behöver förbättra. Detta 

skiljer sig mot vad Wiliams (2007) undersökning visade då det var vanligast att presentera 

målen och kunskapskraven i början av varje kurs. Att eleverna inte kontinuerligt arbetar med 

målen och kunskapskraven menar Wiliam (2007) omöjliggör att eleverna ser ett samband 

mellan undervisningen och målen och kunskapskraven. Det framkom även att det på en del 

skolor kommuniceras regelbundet med elever kring bedömning och betygssättning. För att 

förtydliga för elever användes matriser liksom skolverkets rekommendationer. Skolverket 

(2011) anser att det är viktigt att eleverna förstår syftet med undervisningen och inte bara vad 

de ska lära sig för att uppnå kunskapskraven. 

Utgå från tidigare kunskap   

Respondenterna är överens om att det är viktigt att individanpassa undervisningen. Detta 

menar Lundahl (2011) är viktigt för att uppnå en optimal undervisning och 

kunskapsutveckling. Wiliam (2007) menar även att det är viktigt att veta var eleverna befinner 
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sig för att veta vilken nivå på undervisningen som är optimal för maximal 

kunskapsutveckling.  Det framkom att respondenterna planerade undervisningen utifrån olika 

tester vid intagning av elever vilket Hodgen och Wiliam (2006) visar är ett alternativ för att 

kartlägga elevernas kunskaper och därefter planera undervisningen.    

Feedback 

Samtliga respondenter använder sig av feedback i sin undervisning och anser att det är någon 

typ av respons på prestation för att utveckling ska ske. Wiliam (2007) påpekar att det är 

viktigt att feedback innehåller alternativa sätt på hur förbättringen kan ske vilket inte framkom 

att våra respondenter använde sig av. Detta uppmanar även Sadler (1989), för att en feedback 

ska vara möjlig för eleven att använda är det viktigt att den är situationsknuten och uppmanar 

till flera olika vägar för utveckling. Feedback visade sig vanligen vara från lärare till elev och 

inte av samtliga tre typer som Hodgen och Wiliam (2006) presenterar, lärare till elev, elev till 

lärare och mellan elever. Sadler (1989) menar att det är viktigt att feedback ges på rätt sätt för 

att de ska ge effekt, från våra respondenter framkom det flera olika sätt. 

Eget ansvar för lärande hos elever 

Samtliga respondenter uppger att de är positiva till att eleverna tar eget ansvar för sitt lärande 

och medger att eleverna ges tillfälle till detta i deras undervisning. Skolverket (2011) 

framhäver vikten av att eleverna har en tydlig bild över vad de ska uppnå. Detta uppgav våra 

respondenter genom att de hjälper eleverna att uppmärksamma vad som behöver utvecklas 

dels vid utvecklingssamtal men även genom kontinuerlig feedback i undervisningen.  Wiliam 

(2007) framhåller att när eleverna själv tar ansvar ökar motivationen vilket i sin tur förbättrar 

både kvalitén och hastigheten i lärandeprocessen. Flera respondenter uppgav att en vanlig del 

av eget ansvar är att träna extra och ta eget ansvar för individuella träningsprogram vilket 

förbättrar både elevernas fysiska kapacitet och kunskaper inom varje specifik idrott vilket 

överensstämmer med Wiliams (2007). 

Kamratbedömning 

Ingen av respondenterna uppgav att det använde sig kontinuerligt av kamratbedömning i sin 

undervisning. Både Wiliam (2007), Skolverket (2011) och Lundahl (2007)  beskriver alla tre 

stora fördelar med kamratbedömning. De påtalar elevernas utveckling i sitt eget lärande 

genom att vara med och bedöma kamrater. Skolverket (2011) menar att genom att låta 

eleverna själva kontinuerligt vara med och bedöma kamrater ökar deras egen förmåga till 

självbedömning, eleverna blir mer säkra i hur bedömning sker vilket ökar deras lärande. 
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6.3 Möjligheter och hinder med specialidrott 

Samtliga respondenter uppgav både möjligheter och hinder med specialidrott, dock med en 

stor majoritet av hinder.  

Möjligheter 

En respondent uppger möjligheter med elevantalet, positivt med små grupper då detta ökar 

möjligheten till att få tid till varje elev. 

Som jag sa innan så är grupperna inte så stora så man har verkligen tid och prata 

och bedöma och så.  

 

Ytterligare en fördel som respondenterna upplever är att ämnesplanerna är tolkningsbara och 

att de är fria att planera sin undervisning. På detta sätt kan de blanda de olika kurserna inom 

specialidrott under läsåren och till exempel kombinera vissa delar i idrottsspecialisering 1 

med valda delar i idrottsspecialisering 2. 

I idrotter där en elev kan livnära sig på idrotten i en eventuell framtida elitkarriär uppger 

respondenterna att motivationen är hög hos eleverna och detta ser de som en möjlighet i sin 

undervisning. Det medför att det blir enklare att bedriva en utvecklande och en seriös 

undervisning. 

Hinder 

Vanligt förekommande var att det är för lite tid och personal för att kunna individualisera 

undervisningen och utveckla samt bedöma varje individ optimalt. Det önskas bättre 

förutsättningar med lokaler och material för att kunna ge eleverna en rättvis undervisning och 

bedömning. 

Jag vill ha mer tid till varje individ vid mindre tid så väljer man att fokusera på 

träningen istället för andra saker.  
 
Jag tänker hinder är ju, är ju givetvis på hur många man har per instruktör tänker 

jag.  
 
Alltså miljöer och lokaler styr ju otroligt mycket. Vilka möjligheter man har att 

bedriva undervisning, testverksamhet, uppföljning på de bitarna. 

En respondent upplever att dennes elever har bristande motivation till sin idrott på grund utav 

att de inte kan försörja sig på sin idrott i en eventuell framtida elitkarriär. Detta leder även till 

att eleverna inte är seriösa i specialidrottsundervisningen.  
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Flera respondenter uppger att de saknar tydlighet och struktur, både i de centrala innehållen i 

respektive kurs och dess tillhörande kunskapskrav. Vidare framkom det att det önskas mer 

kunskap om hur de ser ut på olika skolor med samma idrott. Problemet menar de är att det 

skiljer sig på nivå i föreningsspelet som eleverna deltar i på sin fritid. Respondenterna frågar 

sig själva om de ska lägga sig på en ”rikslista” gällande betygsättning för att uppnå 

likvärdighet.  

Det framkom även att respondenterna upplever en viss osäkerhet kring likvärdig bedömning 

och betygsättning. Att det är svårt att veta hur andra skolor tänker och resonerar kring betyg. 

Om man vinner SM då?  SM-guld, är det ett A då? Man vann SM-guld men 

glömde att förbereda sig ordentligt, man glömde vattenflaska och sen har man inte 

strängat om racken riktigt ordentligt. Är det ett A då? Nä det är det inte riktigt för 

det står inget om att vinna SM-guld, nä men är det inte det som vi ska utbilda dem 

till? De ska bli nationell elit är målet och då gäller det att vinna eller vad är det vi 

ska utbilda dem i? [...] det är dubbla budskap som det inte är någon annanstans 

liksom och som är en stor problematik. 

 

 

En del specialidrottsförbund har gett ut en tolkning av läroplanen och riktlinjer som är 

utformad utifrån respektive idrott medan andra inte har gett ut varken någon tolkning eller 

några riktlinjer. Respondenterna uppger att de hade önskat att de fått från ”högre ort” hur man 

ska bedöma och vad det är som ska bedömas i varje enskild idrott. Samtidigt belyser de 

problematiken med riktlinjer i specifika idrotter. De kan inte styra innehållet i undervisningen 

eftersom det på varje ort finns olika klubbar som vill införa sin syn på idrotten i skolans 

undervisning. 

Ett annat hinder som framkom ur intervjuerna var gymnasienämndens beslut. Hur 

gymnasienämnden i respektive kommun tar beslut gällande ekonomiskt bidrag till skolan för 

att bedriva NIU. En respondent uppger att riksidrottsförbundet rekommenderar ett belopp för 

varje elev på ett NIU och sedan är det varje kommun som beslutar hur stort belopp skolan 

erhåller för varje elev. Ett annat beslut gymnasienämnden tar är om vilka program som ska 

finnas på varje gymnasieskola. Problemet blir att eleverna i största mån väljer skola utefter 

program och finns inte ett program på den aktuella skolan som specialidrotten finns på blir 

följden att eleven antingen måste välja den aktuella skolan trots det för att kunna läsa sin 

idrott i skolan men då inte få läsa det program som eleven egentligen vill. Eller att eleven 

väljer studierna i första hand och då inte kunna läsa sin idrott i skolan. Respondenterna menar 

att det var en bra tanke att samtliga program ska gå att kombinera med ett NIU men att 

problematiken ändå finns där.   
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Bristen på lärarutbildning hos de anställda är ytterligare ett hinder som tas upp. De menar att 

det blir mer ansvar på dem med lärarutbildning och de får ta ett större ansvar genom att stötta 

dem utan lärarutbildning. 

Ett hinder kan ju då va att jag inte har utbildning. Det försvårar det hela att jag inte 

är lärarutbildad eller har utbildning i betyg och bedömning och så vidare. Det är ett 

sådant hinder som vi märker. 

 

Om man inte har någon utbildning om betyg och bedömning så blir det också ett 

hinder. Detta märker vi. Vi som har lärarutbildning pratar bedömning med de som 

inte har utbildning och fortbildar dem på detta sätt. 
 

Ja absolut! Det är en helt ny situation för dom., och jag har inför detta året försökt 

släppa mycket av det för det ligger på dom  och vi köper tjänsten av dom att dom 

ska sätta betyg. 

 

6.3.1 Analys 

I resultatet framkom det ett flertal möjligheter och hinder som respondenterna hade 

uppmärksammat i sin undervisning. Trots att de hade lättare för att påvisa vilka hinder det 

finns och svaren kring dessa var mer utförliga så hade de även åsikter kring möjligheter. 

Resurser 

Flera av respondenterna uppger att de har för lite tid och personal för att kunna individualisera 

undervisningen och utveckla varje individ optimalt. Det framkom även att tillgång till lokaler 

och utrustning påverkar undervisningen. I linje med Linde (2012) är detta olika ramfaktorer, 

yttre begränsningar som påverkar undervisningen. Enligt Lindblad, Linde och Naeslund 

(1999) kan yttre begränsningar vara elevantal i klassen och tid för undervisning och även 

tillgång till lokal och utrustning vilket våra respondenter uppgett i våra intervjuer.  

Vårt resultat visar på att undervisningen i specialidrott påverkas av de beslut som 

gymnasienämnden tar. Både gällande ekonomiskt bidrag men också programutbud på 

respektive skola.  Linde (2012) menar att statliga beslut också är en ramfaktor. Staten har 

beslutat att varje enskild kommun genom en gymnasienämndens tar beslut kring 

gymnasieskolan. Detta sker i formuleringsarenan vilket i sin tur påverkar undervisningen ur 

ett ramfaktorsperspektiv, alltså yttre begränsningar (Linde 2012). 
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Motivation 

Ur vårt resultat framkom det även att lärarna/instruktörerna upplever att elevernas bristande 

motivation eller i vissa fall ökade motivation påverkar undervisningen positivt respektive 

negativt. Motivation hos elever är en ramfaktor och förutsättningar som påverkar 

undervisningen, positivt eller negativt enligt Linde (2012). Wiliams (2007) menar att 

bristande motivation hos elever kan bero på att eleverna inte får möjlighet till att ta tillräckligt 

med ansvar för sitt eget lärande 

Otydlighet 

Fler av respondenterna uppger att de önskar tydligare formulerade centrala innehåll och 

kunskapskrav vilket enligt Linde (2012) framarbetas i formuleringsarenan där formulering av 

läroplaner sker och där formulerade läroplaner uppstår. Respondenterna uppger att lärarnas 

tolkningsfrihet bidrar till att det brister i likvärdigheten gällande bedömning och betyg skolor 

mellan. Utifrån Linde (2012) ger vårt resultat underlag för att otydligheten i formuleringarna 

bidrar till att när tolkning av centrala innehåll och kunskapskrav sker görs det en förskjutning 

av formuleringarna mellan formuleringsarenan och transformeringsarenan.  

Respondenterna ser det som en möjlighet att utveckla undervisningen om de hade fått en 

tolkad läroplan och riktlinjer från sitt specifika specialidrottsförbund. Detta medför att andra 

aktörer än lärarna påverkar transformeringsarenan vilket även Linde (2012) menar.   

Bristen på lärarutbildning 

Respondenterna visade i resultatet att bristen på lärarutbildning hos de undervisande lärarna 

påverkar undervisningen. De lärarna med en lärarexamen får ta ett större ansvar och stötte de 

utan lärarutbildning vid till exempel tolkningar av de centrala innehållen och kunskapskraven. 

Enligt Lindblad, Linde och Naeslund (1999) ges lärarna en frihet att skapa sin egen 

undervisning även om de följer samma läroplan vilket gör att undervisningen kommer skilja 

sig åt. I realiseringsarenan, där lärarens tolkningar verkställs i undervisningen sker lärarnas 

frihet att skapa sin egen undervisning (Linde 2012). Det är här lärarna med en lärarexamen får 

ta ett större ansvar och diskutera med dem utan hur tolkningarna och verkställandet sker. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och analys. En diskussion om dessa i förhållande till 

vår valda tidigare forskning presenteras därefter. Sedan följer en metoddiskussion och 

konklusion. Till sist presenteras förslag på vidare forskning. 

7.1 Förhållande till läroplanen 

Resultatet visar på att respondenterna upplever att de är ganska fria att göra vad de vill, 

läroplanen används som en grund i arbetet. Att som undervisande lärare/instruktör känna sig 

fri att göra vad de vill kan enligt oss sitta samman med deras bristande kompetens inom 

läroplanen. Linde (2012) menar att lärarens/instruktörens erfarenhet och kompetens har en 

stor inverkan och påverkan på hur tolkningar görs. I vår studie framkom att cirka hälften av 

respondenterna inte innehar en lärarexamen, det stämmer väl överens med Ferry och 

Olofssons (2009) studie som visar på att endast drygt hälften av de som undervisar i 

specialidrott har en lärarexamen. Det framkom i vår studie att de som inte hade en 

lärarutbildning kände sig mindre insatta i läroplanen och var mindre trygga med den. Detta 

menar vi kan bero på att de inte fått en grundläggande kunskap om läroplanen och en 

förståelse för den.    

Resultatet visar också att lärarna/instruktörerna önskar att respektive specialidrottsförbund gör 

en tolkning av kunskapskraven. Det blir nu en fråga om hur skolor tolkar och förhåller sig till 

vissa situationer. Att kunskapskraven upplevs luddiga och väldigt öppna skulle i likhet med 

vad Tholin (2006) visar kunna medföra att likvärdigheten brister. Likvärdighet i skolan 

kommer alltid att vara ett mål som är svårt att uppnå. Ett sätt att öka likvärdighet skulle utefter 

vårt resultat kunna vara att respektive specialidrottsförbund anordnar diskussionsträffar där 

tolkningar görs för att samtliga NIU inom respektive idrott ska arbeta efter lika riktlinjer. 

Utifrån Lindes (2012) tankar om de olika arenorna skulle för att undvika att det sker en 

förskjutning mellan transformeringsarenan och formuleringsarenan representanter från båda 

vara delaktiga i diskussionerna. Det framkom också i resultatet att en del 

specialidrottsförbund har tagit fram en tolkning av ämnesplan och kunskapskrav till den 

specifika idrotten vilket upplevs mycket positivt från våra respondenter upplevde positivt. 

Detta skulle kunna vara något samtliga specialidrottsförbund arbetar fram. Dels för att stödja 

lärarna/instruktörerna i deras arbete men också för att utveckla den specifika idrotten. 
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7.2 Bedömning och betygsättning 

De elever som läser NIU bedriver även sin idrott på fritiden. Flera av våra respondenter 

uppger att de är involverade på skilda sätt i föreningsverksamheten. Man kan då ställa sig 

frågan om elevernas prestationer på fritiden är en del i bedömning och betygssättning i 

skolan? Enligt ämnesplan och kunskapskrav ska eleverna bedömas i tävlingssammanhang 

(Skolverket 2012) vilket för det mesta inträffar på fritiden. Vi finner denna fråga intressant 

utifrån två perspektiv. Det ena är om de lärare/instruktörer som är involverade i 

föreningsverksamheten enbart bedömer eleverna i tävlingssammanhang och inte väger in 

deras prestationer på träningarna med föreningen på deras fritid. Den andra är hur de 

lärare/instruktörer som inte är involverade i föreningsverksamheten ska kunna bedöma 

eleverna i tävlingssammanhang som oftast sker utöver deras arbetstid. I våra resultat framkom 

det att flera av våra respondenter väger in elevernas prestationer även vid träning som bedrivs 

på fritiden vilket talar emot Skolverkets riktlinjer. Vi är införstådda med problematiken att ser 

man något på träning är det svårt att blunda för det i en kommande bedömning, samtidigt 

innebär det att likvärdigheten riskerar att minska. Det är en sak att prestera i skolan där 

eleverna är medvetna om att det sker en bedömning på vad de gör, vilket mynnar ut i ett betyg 

som i sin tur exempelvis påverkar deras eventuella framtida studier. På fritiden är det därför 

inte rättvist mot eleverna om det sker en bedömning där de inte är medvetna om att de 

bedöms. I kunskapskraven står att eleverna ska bedömas i tävlingssammanhang. Innebär detta 

då att lärare/instruktörer i specialidrott ska infinna sig på elevernas tävlingar och hur ska man 

agera mot att bedömning sker även på träning på fritiden? Det borde vara ett nej eftersom det 

motsäger styrdokumenten. 

7.3 Möjligheter och hinder 

Tidsaspekten 

Våra resultat visar att flera av respondenterna uppger att de känner att de har för lite tid för att 

hinna med allt i undervisningen. I läroplanen står det inte angivet hur mycket tid som 

lärarna/instruktörerna har till sitt förfogande. Tidsaspekten är som Linde (2012) beskriver en 

yttre begränsning. Lindblad, Linde och Naeslund (1999) menar att även ifall alla följer samma 

läroplan kommer det alltid vara ramfaktorer, yttre begränsningar som påverkar 

undervisningen. Tid kommer alltid vara något som är begränsat, men vi menar att genom att 

göra en noggrann planering kan det bidra till att tidaspekten blir lättare att hantera.    
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Två världar som krockar 

Vår studie visar att det är två världar som krockar, elitidrottsvärlden och skolvärlden och att 

det är svårt att utforma en utbildning då det är många intressenter. Uppdraget på ett NIU är att 

forma eleverna mot nationell elit och ett problem är att definiera, vad nationell elit innebär. 

Inom skolan finns en tolkning av vad det innebär att vara nationell elit medan 

elitidrottsvärlden har en annan. Vi tror att även denna problematik skulle minska genom 

diskussionsträffar mellan representanter från vad Linde (2012) menar formuleringsarenan och 

transformeringsarenan samt mellan skolor och idrottsrörelsen. Vi menar i grund ur vårt 

resultat att det kan underlätta om denna krock sker så tidigt som möjligt, i övergången från 

vad Linde (2012) benämner, formuleringsarenan till transformeringsarenan istället för vid 

övergången mellan transformeringsarenan till realiseringsarenan. Detta för att underlätta 

lärarens arbete och undvika att eleverna blir direkt negativt påverkade i sin utbildning 

Praktisk och teoretisk undervisning 

I specialidrott är det både praktiska och teoretiska moment som eleverna ska undervisas och 

bedömas i. Som vi har tolkat ämnesplanerna för de olika delkurserna i specialidrott är det 

blandat med praktiskt och teoretiskt centralt innehåll men med stor övervikt mot teoretiskt 

innehåll. Detta menar även respondenterna. Våra resultat visar att en del skolor blandar 

delkurserna i specialidrott för att kunna dela upp praktisk och teoretisk undervisning i vad 

Linde (2012) kallar realiseringsarenan. När kurserna blandas blir det otydligt för både 

läraren/instruktören och för eleven vilken kurs som gäller och vilka tillhörande kunskapskrav 

som gäller. Wiliam (2007) poängterar vikten av att både läraren och eleven vet vad syftet med 

uppgiften är för att utveckling ska ske. För att förtydliga i ämnet specialidrott, vad syftet med 

undervisningen är och vad som bedöms kan ett förslag vara att dela upp delkurserna i 

praktiska moment och teoretiska moment. Detta menar vi skulle förtydliga för både 

läraren/instruktören och eleven. Det skulle kunna underlätta dels tolkningen av de centrala 

innehållen men även bedömningsprocessen. Det skulle även kunna bli tydligare för eleverna 

att veta vad syftet med undervisningen är och hur och vad de bedöms utefter.  

Förutsättningar i olika idrotter 

Våra resultat visar att en del upplevde en bristande motivation hos eleverna. Det framkom att 

det berodde på att de vill satsa på sina studier för att de inte ser någon ekonomisk framtid i sin 

idrott. Detta för in oss på en diskussion hur man ska beakta i undervisningen att det är skilda 

förutsättningar för varje idrott. Motivationen hos eleverna är inget som står i läroplanen utan 

kan enligt Lindblad, Linde och Naeslund (1999) vara en ramfaktor, en yttre begränsning. En 
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ramfaktor är ofta svår att påverka men elevernas motivation menar vi kan gå att påverka. Vi 

menar på att om det kontinuerligt arbetas med eleverna och deras motivation kan detta minska 

problematiken om att det uppstår bristande motivation.  

Ytterligare en aspekt angående olika förutsättningar i olika idrotter framkom i resultatet 

gällande ämnesplanen och kunskapskraven. Resultatet visar på att de upplevs vara 

formulerade i huvudsak mot individuella idrotter och upplevs i vissa centrala innehåll och 

kunskapskrav svårtolkat för en lagidrott. Detta finner vi kan korrigeras genom att respektive 

specialidrottsförbund tolkar utifrån den aktuella idrotten ihop med en representant från 

formuleringsarenan, för att inga misstolkningar ska ske.    

7.4 Studien i relation till vald tidigare forskning 

Den tidigare forskning vi har tagit del av har genomförts i ämnet idrott och hälsa och inte i 

specialidrott som vår studie inriktar sig mot.   

Vårt resultat tyder på att det brister i likvärdigheten gällande både bedömning och 

betygsättning. Lärarna/instruktörerna uppger att de anser att ämnesplan och kunskapskrav är 

svårtolkade vilket de anser bidrar till att likvärdigheten brister. Detta redovisar även 

Annerstedt och Larsson (2010) i sin studie, att det är stora skillnader skolor mellan och att 

lärare uppger det svårt att beskriva vad elever ska lära sig, att det saknas klara och tydliga 

riktlinjer. Att det är stora skillnader skolor mellan visar även McMillan (2001)  och Brayton 

Cox (2011) i sina studier. Detta visar även vår studie, respondenterna upplever att 

likvärdigheten på och mellan skolor brister.  

Vår studie fokuserar inte på vad det är lärare/instruktörer bedömer och betygsätter i 

specialidrott, men vårt resultat visar att det är elevernas praktiska prestationer som prioriteras. 

Att den resultatmässiga prestationen prioriteras visar även Redelius m.fl. (2009). Redelius 

m.fl. konstaterar att det är den resultatmässiga prestationen som är viktig, men även elevens 

aktivitet och vilken grad av moral eleven visar. Redelius (2008) och Annerstedt och Larsson 

(2010) utgår från elevernas perspektiv om hur de uppfattar vad som bedöms. Dessa studier 

visar att de uppfattar att det bland annat är den idrottsliga förmågan och ansträngningen som 

är viktig. Även dessa studiers resultat stämmer överens med de resultat som framkommit i vår 

studie. 

Att enbart kategorisera in vårt resultat i något av de tre synsätten som Curtner-Smith (1999) 

beskriver anser vi vara svårt. Idrottsperspektivet anser vi är i fokus hos våra respondenter men 
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även att lära ut kunskap till eleverna genom att fysisk aktivitet ses som viktigt. Curtner-Smith 

(1999) studie visade även att lärare anpassar, återskapa och modifierar läroplanen för att passa 

deras egna perspektiv och synsätt på undervisningen. Detta stämmer överens med majoriteten 

av våra respondenter då de väljer att tolka läroplanen efter deras idrott och synsätt på den. 

Flera av de faktorer som påverkar lärares tolkning enligt Curter-Smith påverkar 

respondenterna i vår studie. Flera nämner att påverkan från andra arbetsgrupper inom deras 

idrott och regeringens synsätt på läroplanen är faktorer som påverkar när deras tolkning görs. 

Även lärarutbildningen och situationsanpassande begränsningar har visat sig vara viktiga 

faktorer. Vidare framkom det i vår studie i enlighet med Blair och Capels (2011) studie, att de 

som saknar lärarutbildning, instruktörerna, har en mindre kunskap och förståelse för 

läroplanen än de med lärarutbildning.    

7.5 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden som vi har använt oss av i denna studie anser vi, i enlighet med 

Bryman (2011), vara den mest tillförlitliga för att få en förståelse för just dessa 

respondenternas handlingar och uppfattningar. Med hjälp av denna metod framkom det vad 

respondenterna hade för uppfattningar och vad som påverkade deras handlingar inom de 

områden vi ämnade studera. Vi valde att utgå från lärare/instruktörer och koncentrera oss på 

deras uppfattningar och handlingar. Därför gjordes ett val att inte genomföra några intervjuer 

med elever som deltog i specialidrotten. Valet att visa på elevers perspektiv om bedömning 

och betygssättning i den tidigare forskningen grundade vi på att visa likheterna mellan deras 

och lärarnas perspektiv. Förutom de semi-strukturerade intervjuerna som användes kunde vi 

även valt att använda oss av observationer för att bilda oss en uppfattning om vad som 

verkligen sker och sägs istället för att som nu, enbart utgå från vad respondenterna sade.  

För att få en mer jämförande studie kunde vi använt fler kriterier vid urvalet som att det till 

exempel skulle vara lika många kvinnor som män eller lika många lärare som instruktörer 

som deltog i studien. Eftersom att denna studie inte är en jämförande studie och 

genusperspektivet inte är av intresse ansåg vi inte att dessa kriterier var nödvändiga att 

använda sig av.  

Valet att använda oss av bekvämlighetsurval medförde att det är omöjligt att generalisera 

resultatet på resterande lärare/instruktörer som undervisar i specialidrott vid NIU i Sverige. 

Men avsikten med denna studie var inte att kunna dra generella slutsatser utan att ge en 

ingående analys av svaren från respondenterna och på så sätt en fördjupad bild av deras syn 
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på de områden studien avsåg studera. Vid insamlingen och bearbetningen av detta material 

var vi väl medvetna om att vi gjorde en subjektiv tolkning av våra respondenters subjektiva 

uppfattningar. Genom att vara två som intervjuade, tolkade och sammanställde materialet 

kritiskt, kunde det framkomma om det hade skett en för personlig tolkning av något material. 

Detta diskuterades så att den personliga påverkan kunde minska. Våra teoretiska 

analysverktyg har även hjälpt oss att distansera oss från intervjusvaren. 

Valet av semi-strukturerade intervjuer bidrog till variationsmöjligheter under intervjuerna. 

Olika följdfrågor kunde ställas beroende på de svar vi fick. Ett problem som dock framkom 

under intervjuerna var att respondenterna kom in på olika sidospår och vi som intervjuade 

blev antingen engagerade i dessa sidospår eller lyckades inte tidigt styra tillbaka respondenten 

in på de frågorna i intervjuguiden. Med hjälp av fler pilotintervjuer anser vi att detta kunde 

förhindrats helt eller åtminstone minskat. En större säkerhet och professionalism hade då 

förmodligen funnits hos oss intervjuare. Intervjuerna genomfördes i anslutningen till 

respondenternas arbetsplatser men inte i deras arbetsrum. Detta var inte helt optimalt då 

respondenten möjligen kunde känna sig bekvämare på en neutral plats. 

7.6 Konklusion 

Efter att ha genomfört denna studie kan vi konstatera att det är av stor vikt att en tolkning av 

ämnesplan och kunskapskrav sker i ämnet specialidrott. Även gemensamma 

diskussionsträffar med representanter från skolverket, specialidrottsförbunden och från skolan 

anser vi kan utveckla ämnet specialidrott  

En tolkning från respektive specialidrottsförbund av centralt innehåll och kunskapskrav för de 

olika delkurserna i specialidrott anser vi skulle kunna ge en mer gemensam bild av vad 

nationell elit innebär och hur utbildning mot detta ska ske. Med en tolkning tror vi att 

lärarna/instruktörerna känner en större trygghet i vad de ska undervisa om och hur de ska 

bedöma och betygssätta. Detta stöds av de respondenter i vår studie som redan fått en tolkning 

och som upplevde detta mycket positivt i sin undervisning och bedömningsprocess.      

Kontinuerliga gemensamma diskussionsträffar, minst en gång per termin, med 

specialidrottsförbunden, skolorna och skolverket anser vi skulle vara ytterligare ett steg för att 

öka likvärdigheten i undervisningen och bedömningsprocessen.  
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7.7 Förslag till vidare forskning 

Efter denna studie har vi funnit en del områden som vore intressanta att undersöka rörande 

specialidrott. 

I vår studie har vi undersökt utifrån ett lärarperspektiv där vi intervjuat lärare/instruktörer och 

utifrån det finner vi det intressant att undersöka studien ur ett elevperspektiv. För att se hur 

eleverna upplever ämnet. Hur eleverna ser på innehåll och bedömning och betygssättning.  

Ytterligare en aspekt vi finner intressant efter att genomfört vår studie är en jämförande studie 

gällande om de undervisande personerna innehar en lärarutbildning eller inte. Att göra en 

studie med mer djup gällande dessa område för att se hur det påverkar elevernas utbildning 

hade varit av intresse. 

Ett tredje intressant område att undersöka är hur det ser ut i landet med ekonomisk tillgång för 

NIU samt hur det påverkar utbildningen. Det kom fram i vår studie att RF 

(riksidrottsförbundet) rekommenderar en summa för varje elev men att det sedan är 

gymnasienämnden i varje kommun som beslutar om NIU får hela den rekommenderade 

summan, en del av summan eller rent av inget alls.    
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Bilaga A 

Intervjuguide 

 

Allmänna frågor 

                                                      

Kön? 

Ålder? 

Utbildningar/vilket årtal (program på universitet/högskola)? 

 

Tidigare yrken? 

 

Antal år som undervisande lärare/instruktör? 

 

Vilka klasser/årskurser undervisar du? 

 

Undervisar du i något mer ämne än specialidrott, i sådana fall vilket? 

 

Vilken titel benämner du dig själv med inom specialidrott (lärare, instruktör, utbildare, 

tränare, coach etc.)? 

 

Har du gjort någon form av fortbildning inom bedömning? Har du fått möjlighet till det? 

 

Har du tränarutbildning? I sådana fall vilka steg?  

 

Har/har du haft tränaruppdrag utanför skolan? I sådana fall vilka? 

 

Egen spelarkarriär i den aktuella idrotten, i så fall på vilken nivå? 

 

1. Tolkning av styrdokument  

Vad är en läroplan för dig? 

Vad anser du om styrningen av skolan? 



 

 

Hur ser du på den tolkningsrätt som lärare har i sitt yrke? 

Känner du dig insatt och trygg med nuvarande styrdokument? 

Vilka skillnader ser du i Gy11 jämfört med Lpf94 gällande bedömning? 

Vilka möjligheter och hinder ser du med tolkning av styrdokumenten? 

Vad anser du om förhållandet mellan teori och praktik i din undervisning? (ämnesplaner) 

Vilka faktorer förutom styrdokument påverkar ditt val av lektionsinnehåll? (tidigare 

erfarenheter, idrottsbakgrund, kollegor, lokaler m.m) 

Finns det något du önskar borde vara med i kunskapskraven och som man borde bedöma som 

inte finns med nu? (tillägg och fråndrag av läroplanen) 

Vilka kunskaper i undervisningen anser du kommer i första hand? (tidsmässigt, viktigast) 

Bedömning 

Vad tycker du är viktigt att tänka på vid bedömning? 

 

Hur ser du på bedömning inom specialidrott? 

 

Vad är det som du bedömer i din idrott i specialidrott? Praktiskt/teoretiskt?  

- Några förmågor/kvaliteér/kunskapskrav som du anser ”extra viktiga”? 

 

När och hur sker bedömning i din undervisning? Prov, examinationer, tester? 

Använder du dig av några hjälpmedel/metoder vid bedömning och betygsättnin? 

Vad påverkar ditt val av examinationsform? (styrdokument, kollegor, elever, annan personal, 

andra personer) 

2. Att tydliggöra målen 

Hur synliggör du målen för eleverna i din undervisning?  

Hur kommunicerar du med elever kring betyg och bedömning? 

3. Utgå från tidigare kunskap 



 

 

Tar du hänsyn till elevers tidigare kunskaper vid planering av undervisning? Ja - Hur? Nej - 

Varför? 

Bedömer du enbart elevers prestationer i din undervisning? 

4. Feedback 

Vad innebär feedback för dig? 

 

Använder du dig mycket av feedback i din undervisning, i sådana fall hur? 

5. Kamratbedömning 

Låter du eleverna “bedöma” varandras insatser och prestationer, i sådana fall hur? 

6. Eget ansvar för lärande hos elever 

På vilket sätt kan eleverna ta eget ansvar över sitt lärande? 

Hur hjälper du eleven att uppmärksamma och utveckla kvalitéerna i deras insatser? 

Har du någon form av utvecklingssamtal med eleverna, hur ofta? Ligger detta till grund i 

bedömningen? 

 

7. Möjligheter och hinder 

Vilka möjligheter och hinder upplever du vid bedömning och betygssättning av elever? 

Skulle du vilja förändra undervisningen på något sätt? 

 

 

 

 

 

 


