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Abstract 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför föreningstränare i fotboll 

verksamma i Dalarna anpassar träningsbelastningen för spelarna som går på NIU 

(nationell idrottsutbildning) fotboll i skolan samt om de skulle önska en större dialog 

med skolan gällande detta. 

 

Studiens teoretiska utgångspunkt är Kansanens didaktiska triangel som förklarar 

lärarens förhållande till relationen mellan undervisningens innehåll och eleven.  

 

Metoden som använts för att besvara studiens frågeställningar är en kvantitativ 

respondentundersökning i enkätform där 33 fotbollstränare i Dalarna besvarat 

enkäten.  

 

Studiens resultat visar att en majoritet av fotbollstränarna i Dalarna, som under 2019 

tränat spelare som också går på NIU fotboll på gymnasiet, anpassar 

fotbollsträningen för dessa ungdomar. Anledningen är främst att anpassa träningen 

för att undvika överbelastning och skador samt för att de ska kunna träna och spela 

med hög intensitet. Belastningen anpassas oftast genom att spelarna ges mer vilotid 

mellan övningarna i träningen, kortare träningstid eller andra övningar än resten av 

gruppen. 

 

Tränarna upplever att dialogen och kommunikationen med skolan är blandad där 

nästan hälften menar att något sådant aldrig förekommer. Alla tränare önskar någon 

form av kommunikation mellan dem och instruktören/instruktörerna på skolan.  

 
 

Nyckelord: specialidrott, NIU, fotboll, didaktik, pedagogik 
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Begreppsförklaringar 
 
Här förklaras och förtydligas begrepp som är centrala i denna studie. Begreppen 

presenteras i bokstavsordning. 

 

Instruktör 

För att beskriva tränaren som ansvarar för fotbollsträningarna i skolan används ordet 

instruktör eller lärare. 

 

Intensitet 
I denna studie förklaras ordet intensitet som relativ intensitet, vilket kan utryckas 

som antalet hjärtslag/minut i förhållande till individens maximala kapacitet (FYSS 

2017) 

 

LIU (lokal idrottsutbildning)  

Certifieras varken via Skolverket eller Svenska Fotbollförbundet och kan drivas av 

vilken gymnasieskola som helst. Syftet är att stimulera det idrottsliga intresset och 

ge eleverna djupare kunskaper och färdigheter i vald idrott och som ligger inom 

ramen för kurserna Idrott och hälsa – specialisering. (Svenska Fotbollförbundet 

2019) 

 

Lärare 

För att beskriva tränaren som ansvarar för fotbollsträningarna i skolan används ordet 

lärare eller instruktör. 

 

NIU (nationellt godkända idrottsutbildningar) 

Får endast arrangeras av skolor som är certifierade av Skolverket och riktar sig till 

elever som vill kombinera sin elitidrottssatsning med en gymnasial utbildning. NIU-

utbildningarna är främst regionala i sin rekrytering av elever. (Riksidrottsförbundet 

2019) 

 

RIG (riksidrottsgymnasier) 

Riktar sig till elever som vill kombinera sin elitidrottssatsning med en gymnasial 

utbildning. RIG-utbildningarna är riksrekryterande (Riksidrottsförbundet 2019). 

Fenomenet RIG finns inte inom fotbollen, där endast NIU och LIU existerar som 

skolformer (Svenska Fotbollförbundet 2019). 

 

Specialidrott 

Skolämnet som är kopplat till både NIU och RIG. Ämnet specialidrott har en tydlig 

elitidrottskaraktär och endast riksidrottsgymnasier och gymnasier med nationellt 

godkända idrottsutbildningar får anordna ämnet specialidrott.  

(Skolverket u.å.) 

 

Tränare 
I studien avses tränarna i föreningen när begreppet tränare nämns.  

 

 

 

  



 

5 
 

1. Inledning 
 

Sedan 2011 finns två elitinriktade varianter av gymnasial idrottsutbildning, 

Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). 

Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin elitidrottssatsning med en 

gymnasial utbildning. Skillnaderna mellan varianterna är att RIG-utbildningarna är 

riksrekryterande i sin form medan NIU-utbildningarna främst är regionala. 

(Riksidrottsförbundet 2019) 

 

Eleverna på RIG och NIU studerar ämnet specialidrott, vilket syftar till att ge elever 

möjlighet att utveckla sin idrottsliga förmåga samt ge eleverna förutsättningar att 

utveckla förmågan att utöva specifik idrott på elitnivå. (Skolverket u.å.) 

 

Ämnet specialidrott är på många sätt unikt då eleverna tränar sin idrott i två 

parallella miljöer, skolan och föreningen, som båda syftar till att utveckla dessa 

ungdomars idrottsförmågor. 

Här måste alltså två verksamheter ta hänsyn till varandra för att optimera den fysiska 

och mentala belastningen och samtidigt undvika överträning och skador för de 

gemensamma adepterna.  

 

Till skillnad mot andra gymnasieämnen, så som engelska eller matematik, kommer 

den utövningen av ämnet som sker på fritiden innebära en fysisk belastning som 

påverkar planeringen och genomförandet av lektionerna i skolan.  

 

Läraren i matematik eller engelska behöver förmodligen aldrig bekymra sig över att 

eleverna studerat för mycket matematik eller engelska utanför skoltid då det 

knappast skulle kunna ge en negativ effekt på lektionerna. I ämnet specialidrott är 

det däremot i allra högsta grad väsentligt att känna till och anpassa undervisningen 

efter elevens totala träningsbelastning, gärna utifrån ett samarbete med den förening 

som eleven representerar på kvällstid. 

 

För att ett sådant samarbete ska fungera krävs en dialog mellan skolan och 

föreningen där träningsbelastningen diskuteras. Detta är en utmaning då det krävs 

att båda sidor vill och har tid till att diskutera, planera och anpassa sin verksamhet 

för dessa idrottsutövares bästa. 

 

Ett fungerande samarbete mellan skola och förening är också något som elever på 

NIU fotboll belyser som en viktig del i deras utveckling och som ett sätt att hitta rätt 

belastning i träningen (Sandwall 2016, s. 23).  

 

I rollen som lärare på NIU fotboll på en gymnasieskola i Dalarna möter jag dagligen 

utmaningen i att anpassa min undervisning utifrån en yttre faktor, det vill säga de 

träningar och matcher eleverna haft eller kommer ha i sin förening. Valet av innehåll 

i min undervisning påverkas ofta av vilken fysisk och mental ansträngning eleverna 

haft eller uppskattas få i samband med träningar och matcher i föreningen.  

För att undvika skador, överträning eller att eleverna tröttnar på fotboll, behöver jag 

i mitt dagliga arbete ta hänsyn till det arbete som görs i föreningen utan att samtidigt 

försaka målet och syftet med utbildningen i skolan. 
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Som lärare på gymnasiet kan jag ägna en del av min arbetstid åt att anpassa 

undervisningen för eleverna, men tränarna i föreningarna är i princip alltid ideellt 

engagerade eller arvoderade, men sällan anställda på heltid. Det betyder att det finns 

en svårighet i att få tid till en dialog med skolan gällande träningsbelastningen och 

en intressant fråga är om tränarna i föreningarna som har spelare som också studerar 

NIU fotboll i skolan vill ha en sådan dialog. 

 

Inom svensk fotboll finns NIU-utbildningar i alla 24 distrikt och antalet skolor som 

fått sina certifieringar tillstyrkta av Svenska Fotbollförbundet och Skolverket för 

perioden 2019-2022 uppgår totalt till 73 stycken i hela landet. Varje år antas 1400 

elever till dessa NIU-utbildningar. (Svenska Fotbollförbundet 2019) 

 

NIU ska inte förväxlas med LIU (lokal idrottsutbildning) som i princip vilken 

gymnasieskola som helst kan driva och vars syfte är att stimulera det idrottsliga 

intresset och ge eleverna djupare kunskaper och färdigheter i vald idrott och som 

ligger inom ramen för kurserna Idrott och hälsa – specialisering. (Svenska 

Fotbollförbundet 2019) 

 

Denna studie behandlar anpassning av träning för elever som går på NIU fotboll på 

gymnasiet och samtidigt spelar fotboll i en förening.  

I Sverige finns en del forskning kring ämnet specialidrott, men väldigt lite om 

förhållandet mellan skola och förening och hur dessa verksamheter påverkar vandra 

och i förlängningen ungdomarna som vistas i båda miljöerna.  

 

För gymnasieläraren innebär detta alltså en didaktisk utmaning där undervisningen 

behöver anpassas utifrån en miljö utanför skolan. Detta ska dessutom göras 

samtidigt för en grupp individer med olika förutsättningar. Utifrån lärarens roll finns 

alltså en yttre faktor som påverkar planeringen av lektionernas innehåll.  

 

Till skillnad mot många andra yrken möter läraren sina adepter, eleverna, i en 

kollektiv situation. I det ligger en utmaning i att värna om den enskilda individens 

intresse och behov och med det kommer också ett etiskt dilemma. Om läraren ska 

tillgodose någon eller några elevers behov först måste hen först rangordna elevernas 

olika behov (Colnerud och Granström 2015, s. 34). 

 

Studien kommer belysa detta didaktiska dilemma ur ett teoretiskt perspektiv utifrån 

tanken om att undervisningens process bygger på en didaktisk relation som omfattas 

av lärarens förhållande till relationen mellan undervisningens innehåll och eleven 

(Kansanen et al. 2011, s. 46).  

 

På NIU är också relationen mellan föreningstränaren, eleven/spelaren och 

undervisningens innehåll en viktig parameter för att den enskilda eleven/spelaren 

ska utvecklas i sina fotbollsförmågor. 

 

Hedberg har i en avhandling undersökt hur specialidrottslärare på RIG agerar utifrån 

de villkor som styr och formar verksamheten.  Hon menar att skolan och föreningen 

är två olika institutioner som bygger på skilda logiker.  

En föreningstränare kan i stort sett själv bestämma över sin verksamhet, medan en 

tränare på ett idrottsgymnasium är lärare i ämnet specialidrott och måste ta hänsyn 

till de villkor som råder på skolan. (Hedberg 2014, s.12) 
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En studie gjord av Philip von Rosen på Karolinska Institutet som följde elitsatsande 

ungdomar som läste specialidrott på gymnasiet under perioden år 2013-2015 visade 

att den genomsnittliga förekomsten av skador år 1 var 31 % och år 2 39 % av tiden. 

Förekomsten av allvarliga skador var under samma period 15 respektive 18 %. I 

studien konstateras att ett stort antal elitidrottande ungdomar regelbundet är 

skadade. (von Rosen 2017) 

 

Idrottsläkaren Klas Östberg menar att många unga idrottare tränar för ensidigt med 

målsättningen att komma in på ett idrottsgymnasium och att dagens generation unga 

har en större risk än tidigare generationer att bli skadade då de är mindre allsidigt 

tränade (Dagens Nyheter 2017). 

 

Den ensidiga träningen riskerar att förbli ett faktum för de elever som blir antagna 

till en NIU-utbildning i fotboll och som i många fall dubblar sin träningsmängd när 

de både tränar fotboll i skolan på förmiddagen och i föreningen på kvällen.  

 

En specialidrottslärare på NIU fotboll behöver alltså vara medveten om elevernas 

totala belastning och ta hänsyn till den träning som eleven gjort eller ska göra i sin 

förening. Här påverkas innehållet i kurserna som eleverna läser i ämnet specialidrott 

då det ligger i ämnets natur att undervisningen innehåller delar som innebär en viss 

mängd träning. 

Ur ett idrottsligt perspektiv måste läraren ha en viss fingertoppskänsla i agerandet 

mot eleverna utifrån förhållningssätt och val av övningar (Annerstedt 2001, s. 262), 

men i ämnet specialidrott styrs många gånger innehåll och övningsval utifrån den 

belastning eleverna haft eller kommer ha i sin förening.  

 

Det tränaren gör i föreningen påverkar alltså i allra högsta grad lärarens planering 

och genomförande av undervisningen. Denna studie vill därför vända på frågan och 

undersöka om tränarna i föreningarna gör någon anpassning utifrån elevens 

belastning på NIU och hur en sådan anpassning i sådana fall ser ut.  

Om föreningstränare väljer att anpassa träningen för dessa spelare, vad beror det då 

på? Finns viljan att skapa en hållbar totalbelastning för dessa unga individer?  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

 

2.1  Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför föreningstränare i fotboll 

verksamma i Dalarna anpassar träningsbelastningen för spelarna som går på NIU 

fotboll i skolan samt om de skulle önska en större dialog med skolan gällande detta. 

 
 

2.2  Frågeställningar 
 

Studiens syfte besvaras genom dessa frågeställningar: 

 

- Hur anpassar föreningstränare i fotboll verksamma i Dalarna 

träningsbelastningen för spelare som går på NIU fotboll i skolan? 

 

- Varför anpassar eller anpassar inte föreningstränare i fotboll verksamma i 

Dalarna träningsbelastningen i föreningen för spelare som går på NIU fotboll 

i skolan? 

 

- Hur ofta uppskattar föreningstränarna att de har en dialog med instruktörerna 

på skolan gällande träningsinnehållet och hur ofta skulle de önska att en 

sådan dialog fördes? 
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3. Bakgrund 
 

 

 

3.1 Ämnesplanen 
 

Förmodligen är specialidrott ett världsunikt skolämne på gymnasiet och även om 

kombinationen elitidrott och gymnasiestudier förekommer i olika former världen 

över är det troligt att det endast är i Sverige det finns ett ämne i skolan som heter 

specialidrott. I Sverige studerar över 9000 ungdomar ämnet, som är en viktig del i 

målsättningen att förstärka den internationella konkurrenskraften för svensk 

elitidrott. (Andersson et al. 2018, s. 8-9)   

 

Ämnet specialidrott har en tydlig elitidrottskaraktär och utbildningen har som syfte 

att behandla metoder och teorier samt praktiskt utövande av specifik idrott mot 

elitnivå. Endast så kallade riksidrottsgymnasium samt gymnasier med nationellt 

godkända idrottsutbildningar får anordna ämnet specialidrott.  

Genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna få inblick i och erfarenhet 

av elitidrott och träningsutveckling. Undervisningen ska vidare ge eleverna 

förutsättningar att utöva vald idrott på elitnivå. (Skolverket u.å.) 

 

Elever som läser specialidrott går på ett vanligt gymnasieprogram och studierna är 

anpassade för att kunna träna och studera elitidrott på dagtid (Riksidrottsförbundet 

2019).  

 

Totalt omfattas ämnet specialidrott av sju stycken kurser á 100 gymnasiepoäng: 

Idrottspecialisering 1, 2 och 3, Tränings- och tävlingslära 1, 2 och 3 samt 

Idrottsledarskap 1 (Skolverket u.å.). I NIU fotboll läses minst fyra stycken av dessa 

kurser och just 400 poäng är vanligtvis det som erbjuds på skolorna (Svenska 

Fotbollförbundet 2019).  

 

Ett exempel på centralt innehåll i kursen Idrottsspecialisering 1 visar att kursen 

bland annat ska omfattas av ”regler, taktik och teknik inom specifik idrott vid träning 

och tävling” samt ”planering, genomförande och utvärdering av individuellt 

utformade träningsprogram”. I kursens kunskapskrav för betyget A finns bland 

annat krav på att eleven med säkerhet och efter samråd med lärare ska genomföra 

specifik idrott tekniskt och taktiskt med god precision och kontroll. Eleven ska enligt 

dessa kunskapskrav också kunna planera och genomföra sin träning efter samråd 

med lärare. (Skolverket u.å.)   

 

 

3.2 Idrotts- och fotbollsföreningar i Sverige 
 

I slutet av 1700-talet bildades de första idrottsföreningarna i Sverige och runt år 

1830 syntes ett ökat föreningsbildande inom idrotten. Bland dessa nybildade 

föreningar var simsällskap, med syfte att öka simkunnigheten hos medlemmarna, 

och skridskoföreningar vanliga. Innan detta förekom idrottsutövandet i mycket 

begränsad form och det var först i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 

som idrotten började utvecklas till en massrörelse i Sverige då hundratals 

idrottsföreningar bildades. (Yttergren 2003, s. 11-13) 
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På 1870-talet förekom ett idrottsutbyte med England som gjorde att de engelska 

bollsporterna, fotboll och rugby, kom svenskar till kännedom. Bollklubbar 

bildades både i Stockholm och Göteborg och en svensk regelbok för fotboll 

fastställdes. (Jönsson 2006, s. 208-209) 

 

Det första svenska mästerskapet i fotboll spelades år 1896, men det dröjde ända till 

1972 innan det första riksmästerskapet för damer genomfördes (Jönsson 2006, s. 

217-224). 

 

Statistik från 2018 visar att det då fanns 23 335 idrottsföreningar i Sverige, varav 

3251 var fotbollsföreningar. I dessa fotbollsföreningar fanns drygt 939 000 aktiva 

spelare. (Riksidrottsförbundet u.å., s. 15-16) 

 

 

3.3 Teoretisk utgångspunkt 
 

Didaktik är förmågan eller konsten att förmedla budskap som hjälper människor att 

förstå situationer och upplevelser och att tillägna sig viktig kunskap och färdigheter 

för att kunna handla övervägt och klokt (Kansanen et al. 2011, s. 29). 

 

Didaktik kan beskrivas som relationen mellan undervisningens innehåll och eleven 

medan pedagogik kan anses vara relationen mellan läraren och eleven (Kansanen et 

al. 2011, s. 51).  

 

Kansanen et al. (2011, s. 43) menar vidare att didaktiken är orienterad mot 

tillvägagångssätt eller undervisningsmetoder, vilket innebär att didaktiken som 

helhet kan ses som ett slags metod för att organisera och genomföra undervisning. 

 

Undervisningsprocessen vilar på en didaktisk relation som omfattas av lärarens 

förhållande till relationen mellan undervisningens innehåll och eleven (Kansanen et 

al. 2011, s. 46).  
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Figur 1.1 Den didaktiska relationen i den didaktiska triangeln (Kansanen et al. 2011, 

s. 46).  

 

 

Begreppet ämnesdidaktik är kopplat till idén om att det finns skillnader mellan olika 

ämnen och att dessa skillnader påverkar själva undervisningsprocessen. Därför kan 

inte olika typer av ämnesinnehåll undervisas eller studeras på samma sätt. 

(Kansanen et al. 2011, s. 51) 

 

Helle Rønholt (2001, s 21) menar att innehållet i idrottsundervisning innebär 

särskilda överväganden som inte är aktuella i allmändidaktiken och att innehållet i 

skolidrotten är nära sammankopplat med samhällskulturen, vilket betyder att 

relationen mellan idrotten i skolan och idrotten på fritiden inte är statisk. Vidare 

belyser hon det faktum att ”idrottsämnets mångfald och idrottens olika kontexter 

kräver skilda didaktiska överväganden”. 

 

Sedan påpekar Rønholt (2001, s. 64) att det i en del avseenden finns stora skillnader 

mellan idrotten i skolan och föreningen, men att de överväganden som görs i båda 

verksamheterna gällande undervisning respektive träning är didaktiska. 

 

Didaktik kan på tränarspråk kallas träningsplanering och planeringen kräver både 

idrottsliga kunskaper och relevanta färdigheter av den som gör den. Både läraren 

och tränaren behöver göra samma didaktiska reflektioner kring målgrupp, 

målsättning, innehållsval, metod, deltagarnas bakgrund och behov. Det som skiljer 

läraren i skolan och tränare i föreningen åt är främst att tränaren i föreningen 

bedriver en tävlingsförberedande träning medan läraren i skolan ska förbereda 

eleven för livet och utveckla hens kompetens genom undervisningen. (Rønholt 

2001, s. 64) 

 

Ämnet specialidrott, där eleverna utbildas i en specifik idrott, berörs i allra högsta 

grad av Rønholts idéer. Med Kansanens modell för att beskriva den didaktiska 

relationen som grund vill jag i denna studie lyfta fram en egen modell för att 
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tydliggöra den didaktiska relationens påverkan av en yttre faktor, nämligen 

föreningen i vilken eleven tränar och spelar utanför skoltid och dess tränare, som 

planerar, genomför och utvärderar den tränings- och matchmiljö som eleven deltar 

i utanför skoltid.  

 

 
 

 

Figur 1.2 Min modell av den didaktiska relationen utifrån ämnet specialidrott. 

Modellen är inspirerad av Kansanens didaktiska triangel (Kansanen et al. 2011, s. 

46). 

 

I modellen vill jag beskriva den påverkan på undervisningens innehåll och eleven 

som både läraren och tränaren står för. Denna påverkan sker från ”olika håll” och ur 

olika perspektiv då läraren och tränaren representerar två vitt skilda verksamheter 

som dock har samma målsättning – att utbilda och utveckla fotbollsspelare.  

 

Kansanens ursprungsmodell – den didaktiska triangeln – fungerar alltså som ett 

verktyg för att beskriva det förhållande som läraren har till relationen mellan 

undervisningens innehåll och eleven (Kansanen et al. 2011, s. 46), vilket är den 

verklighet som råder i de flesta ämnen på gymnasieskolan.  

 

Min modell, som alltså utgår från Kansanens didaktiska triangel, tjänar istället som 

bild över det förhållande som ofta råder i ämnet specialidrott, där både läraren på 

gymnasiet och tränaren i föreningen har en relation till eleven och undervisningens 
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innehåll. Själva innehållet kan klassas som undervisning i skola men som träning i 

föreningen och skulle i praktiken kunna vara exakt samma sak, det vill säga samma 

övningar och samma träningsbelastning i båda verksamheterna.  

 

Läraren tvingas därför göra ett didaktiskt val i planeringen och genomförandet av 

sin undervisning, som många gånger påverkas starkt av föreningens 

träningsinnehåll. Jämför detta med de flesta andra gymnasieämnen, där utövandet 

av ämnet utanför skoltid inte utgör en extra belastning som på ett negativt sätt skulle 

kunna påverka undervisningen i skolan.  

 

I praktiken kan en vanlig vecka för en specialidrottselev innebära tre 

morgonlektioner med fotbollsträning i skolan samt fyra stycken fotbollsträningar på 

kvällstid i föreningen. Vissa dagar sker träning i skola och förening samma dag och 

ibland kan det vara relativt kort tid mellan avslutad träning i föreningen på kvällen 

och fotbollsträningen i skolan på morgonen dagen efter. Till detta ska en, ibland till 

och med två, matcher på helgen läggas.  

 

För läraren gäller det alltså att på kort tid kunna ta in information om elevernas 

fysiska status och förmåga att delta i undervisningen och därifrån anpassa och 

planera sin lektion. Som min modell visar är den didaktiska delen av en 

specialidrottslärares vardag en utmanande och svår del i arbetet.   
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3.4 Tidigare forskning 
 

I sökandet efter tidigare forskning inom detta ämne har jag framför allt använt 

databaserna SwePub och DiVA. Jag har inte kunnat hitta någon forskning som exakt 

tangerar det syfte och de frågeställningar jag har i denna studie, men har hittat och 

läst några studier som knyter an till det område jag undersöker och som på något 

sätt är av intresse för den undersökning jag gör. Forskningen presenteras efter tema. 

 

3.4.1 Förhållandet mellan skola och förening 
 

I en avhandling från 2014 undersökte Marie Hedberg (2014, s. 19) tränare på 

riksidrottsgymnasiers (RIG) handlande utifrån de villkor som styr och formar 

verksamheten. Med handlande menas de tolkningar som tränarna gör av villkoren 

som råder samt praktiken de beskriver utifrån tolkningarna de gjort av villkoren. 

Hedberg (2014, s. 17) har i sin studie alltså undersökt lärare i specialidrott, men valt 

att benämna dem som tränare dels då Riksidrottsförbundet gör det och dels på grund 

av att merparten av de som undervisar i specialidrott på RIG inte är behöriga lärare. 

 

Hedbergs avhandling riktar endast in sig på RIG men är i allra högsta grad intressant 

för denna studie då det fortfarande rör sig om ämnet specialidrott, som alltså är 

gemensamt för både RIG och NIU. RIG som fenomen finns alltså inte inom 

fotbollen.  

 

I sin avhandling har Hedberg (2014, s. 25) lagt fokus på mötet mellan två 

institutioner, skolan och idrotten, där tränarna som är anställda av skolan måste 

förhålla sig till villkoren från båda världarna. 

 

Detta blir en utmaning för tränarna, som kan använda kursplanerna i ämnet 

specialidrott som ”viktiga ideologiska instrument”, eftersom dessa ska styra 

verksamhetens innehåll. Samtidigt kan deras egna ideologiska uppfattningar ofta 

bygga på tidigare erfarenheter, som många gånger är kopplade till det de lärt sig från 

andra tränare. Det finns alltså ett förhållande mellan två ideologiska styrningar; den 

interna, som är den egna uppfattningen, och den externa, alltså skolvärldens 

styrdokument. (Hedberg 2014, s. 65-66) 

 

I Hedbergs (2014, s. 157-158) analys av sin studie beskriver hon att det framkommit 

att tränarnas handlande i rollen som skoltränare till stor del går att koppla till idrotten 

som institution. Det är alltså idrotten som styr agendan på skolan. 

 

I Skurlic och Larssons (2016, s. 14) studie har de bland annat undersökt hur 

specialidrottslärare motiverar sina val av innehåll i undervisningen. I studien har det 

framkommit att vissa föreningstränare velat ha inflytande över träningsinnehållet i 

skolan (Skurlic & Larsson 2016, s. 27). 

 

Vidare menar respondenterna i undersökningen att kursplanerna och det centrala 

innehållet i kurserna är av stor betydelse för valet av innehållet i undervisningen. En 

av respondenterna menar också att undervisningen i skolan skulle vara som en 

träning i föreningen om inte dessa styrdokument fanns. (Skurlic och Larsson 2016, 

s. 32) 
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3.4.2 Samarbete och kommunikation 
 

Magnus Österberg (2016, s. 5) har i en studie på Gymnastik- och idrottshögskolan 

tittat på hur fotbollsföreningar i Stockholm med elever på NIU i gymnasieskolan 

beskriver sitt samarbete med skolan samt hur föreningen upplever att arbetet med 

att utbilda elitspelare påverkas av samarbetet med skolan. 

 

I studien fann Österberg (2016, s. 17) att föreningarna upplever samarbetena med 

gymnasieskolorna som värdefulla och fungerande. De menar också att de har stor 

nytta av samarbetet och att alla berörda parter såsom spelare och tränare är nöjda 

med samarbetet. 

 

Wiiand och Tidholm (2016, s. 9-17) har i en studie på Gymnastik- och 

idrottshögskolan bland annat undersökt hur handbollslärare beskriver 

utvecklingsmiljön på NIU-handbollsgymnasium och där funnit att lärarna i 

specialidrott med inriktning handboll anser att föreningen ”bör ha förståelse för 

elevens utbildning på ett NIU-handbollsgymnasium”. 

 

De skriver också att de undersökta lärarna beskrivit att en del av deras arbete handlar 

om att kommunicera och samverka med elevernas tränare i föreningarna. Några av 

tränarna i studien har angett att samverkan fungerar bra, men att den kan bli bättre. 

Några lärare ser samverkan som ett problem utifrån det faktum att föreningen inte 

anser att handbollslektionerna i skolan är betydelsefulla. (Wiiand & Tidholm 2016, 

s. 18) 

 

I uppsatsens diskussionsdel tar Wiiand och Tidholm (2016, s. 19) upp frågan om 

kommunikationen mellan förening och skola som en av de bristfälliga delar som 

behöver utvecklas. 

 

I Nowik och Tellströms (2017, s. 19-20) studie, som behandlar specialidrottslärares 

erfarenhet av rehabilitering av skadade elever, har de flesta lärare som haft elever 

med överbelastningsskador påpekat att detta beror på ett bristande samarbete med 

föreningarna.  

 

Författarna ser ett tydligt mönster i att ett bristande samarbete mellan skola och 

förening leder till överbelastningsskador medan skadorna varit färre i de fall då 

samarbetet fungerat bra, vilket de tror grundar sig i att risken för att utsättas för 

alltför ensidig träning då blir mindre (Nowik och Tellström 2017, s. 23).  

 

I studien påpekar lärarna att dialogen med föreningen kräver väldigt mycket tid, men 

att detta också är en viktig faktor för att hålla eleverna skadefria (Nowik och 

Tellström 2017, s. 19).  

 

Daniel Sandwall (2016, s. 27) har studerat hur gymnasieelever ser på sin 

livssituation och utveckling på NIU fotboll och konstaterat att det på grund av den 

ökade träningsdosen då eleverna börjar på gymnasiet blir en del förslitningsskador. 

Han tror att ett samarbete mellan instruktörerna på NIU och tränarna i föreningen 

skulle vara bra för att diskutera träningsupplägg och mängden träning för de 

gemensamma adepterna.  
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3.4.3 Belastningen 
 

Österbergs (2016, s. 18) studie visar att de undersökta fotbollsföreningarna i 

Stockholm noggrant följer upp spelarnas belastning för att undvika att de drabbas 

av överbelastningsskador. En avgörande faktor för att det fungerar är att det ofta är 

samma tränare både på skolan och i föreningen, vilket innebär att möjligheten till 

uppföljning av spelarnas totala belastning blir mycket god. 

 

Wiiand och Tidholm (2016, s. 18) skriver att både läraren i skolan och tränaren i 

föreningen vill arbeta för att undvika överbelastning, och att den dialog som finns 

mellan verksamheterna oftast handlar om just det.  

 

Nowik och Tellström (2017, s. 19) visar i sin studie att specialidrottslärarna upplever 

att det finns en skillnad mellan skolornas och föreningarnas mål med sina 

verksamheter. Skolan arbetar långsiktigt för att utveckla framtida elitspelare medan 

föreningarna ofta strävar efter att vinna nästa match och därmed blir beroende av att 

använda spelare som kanske är överbelastade och därför riskerar att bli skadade.  
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4. Metod 
 

Denna uppsats är en kvantitativ enkätstudie där jag gjort en respondentundersökning 

i vilken svarspersonernas tankar kring frågorna som ställs undersöks och där alla 

respondenter fått svara på samma frågor (Esaiasson et al 2017, s. 236). 

 

Enkäten har utformats i Google Formulär, som dels är ett verktyg som jag är van att 

arbeta med, men som också erbjuder möjligheten att skapa en estetiskt tilltalande 

design och både ge ett intryck av professionalitet och enkelhet, vilket 

rekommenderas av Esaiasson et al (2017, s. 248). 

 

En annan orsak till att enkäten skapades i Google Formulär är att gränssnittet 

anpassas till mobiltelefon. Det gjorde att en länk till enkäten kunde skickas ut via 

sms, vilket enligt mig troligtvis skulle öka möjligheten att få svar.  

 

Enkäten är indelad i tre avsnitt där första avsnittet, som omfattas av sex stycken 

frågor, besvaras av alla. Beroende på svaret på den sjätte frågan skickas 

respondenten automatiskt vidare till antingen avsnitt 2 eller 3 som innehåller en 

respektive två frågor. I bilaga 1 finns enkäten i sin helhet.  

 

Frågornas sekvens bygger på den så kallade ”tratt-tekniken”, som betyder att man 

börjar med öppna, stora frågor för att sedan övergå till mer specifika, vilket kan ses 

som ett sätt att motivera och aktivera respondenterna (Patel och Davidson 2011, s. 

78).  

 

Enkäten utformades med en ganska hög grad av standardisering och strukturering 

enligt Patel och Davidsons (2011, s. 76) modell. Enkäten är inte helt standardiserad 

så till vida att respondenterna först fick exakt samma frågor men där en av frågorna 

ledde respondenten vidare till ett av två olika block beroende på svar på just den 

frågan. Gällande struktureringen fanns i några av frågorna både möjlighet att välja 

några fasta svarsalternativ samt att ange ett eget.  

 

Enkäten är utformad med en stor grad av fasta frågor, vilket rekommenderas av Patel 

och Davidson (2011, s. 79) vid kvantitativa undersökningar. 

 

I avsnitt 2 och 3, där respondenterna ska besvara varför eller varför inte de anpassar 

träningen för de som går på NIU fotboll på gymnasiet, samt hur de eventuellt 

anpassar träningen, finns alltså både några fasta svarsalternativ samt möjlighet att 

skriva ett eget svar. Valet av de fasta svarsalternativen gjordes utifrån min erfarenhet 

av några vanliga anledningar till att anpassa fotbollsträning. Samtidigt ville jag ge 

utrymme och möjlighet till svar som inte ingått bland de fasta alternativen.  

 

Antalet frågor var en viktig aspekt i utformandet av enkäten. Esaiasson et al (2017, 

s. 249) förespråkar att webbenkäter inte ska programmeras för att bli längre än att 

de motsvarar ungefär tio minuters tid att fyllas i.  

I och med att enkäten skickades ut via sms skulle den sannolikt fyllas i med hjälp av 

mobiltelefonen och med tanke på det valde jag att noga avväga och begränsa antalet 

frågor då en del respondenter mycket väl skulle kunna komma att fylla i enkäten på 

språng, mellan två möten eller vid ett annat tillfälle då det fanns risk att en för 
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omfattande enkät kanske aldrig skulle besvaras i sin helhet och därefter glömmas 

bort. 

 

I formuleringen av frågorna har det som Esaiasson et al (2017, s. 253) 

rekommenderar gällande att formulera frågorna så kort som möjligt, att undvika 

vaga ord och att undvika negationer beaktats.  

 

Studien är avgränsad till att endast omfatta tränare för föreningar i Dalarna, vilket 

är regionen där jag själv arbetar på ett NIU. Det är intressant att belysa ett av 

Sveriges 24 fotbollsdistrikt utifrån de förhållanden som råder just där. Det ger också 

möjlighet för framtida forskning att undersöka skillnader mellan olika distrikt 

utifrån frågeställningarna i denna studie. 

 

 

4.1 Datainsamling 
 

I undersökningens inledande fas, efter att syfte och frågeställningar bestämts, 

upprättades en urvalsram med namn, förening och telefonnummer. Detta för att se 

till att ett tillräckligt stort antal tränare kunde utgöra underlaget för att få svar på 

frågorna och därmed uppfylla undersökningens syfte. Att ha en uppdaterad 

urvalsram är något som rekommenderas av Esaiasson et al (2017, s. 245).  

 

Enkäten skickades till 39 stycken fotbollstränare i Dalarna som under 2019 varit 

verksamma i en förening där de tränat minst en spelare som studerar på NIU fotboll 

på gymnasiet. Anledningen till att enkäten skickats till just 39 stycken 

fotbollstränare är att jag velat skicka den till alla fotbollstränare i Dalarna som jag 

vet om har tränat minst en spelare som går på NIU fotboll i skolan.  

 

Telefonnumren till de 39 fotbollstränarna samlades in via kontakt med föreningarna 

där dessa tränare är verksamma eller genom andra kontakter till dessa.  

 

Innan enkäten skickades till tränarna skickades den till några av mina kollegor och 

anhöriga för att testa enkäten och upptäcka eventuella fel, vilket är något både 

Esaiasson et al (2017, s. 250) och Patel och Davidson (2011, s. 105) rekommenderar 

i arbetet med att formulera tillförlitliga frågor i en undersökning. 

 

När telefonnumren hade samlats in skickades ett sms till tränarna. I sms:et 

förklarades syftet med undersökningen och där fanns också en länk till enkäten. 

I själva enkäten förklarades syftet med undersökningen än tydligare och det 

framgick också att deltagandet både var anonymt och frivilligt, vilka Patel och 

Davidson (2011, s. 74) menar är viktiga saker att informera om vid 

enkätundersökningar. 

 

Någon vecka efter att sms:et skickats till respondenterna i urvalsramen skickades en 

påminnelse ut, återigen via sms. Eftersom enkäten var anonym skickades 

påminnelsen till alla respondenter, alltså även dem som eventuellt redan svarat. Att 

skicka påminnelser är en viktig del i arbetet med att uppnå en hög svarsfrekvens i 

en frågeundersökning (Esaiasson et al 2017, s. 246).  
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Att skicka fler påminnelser visade sig inte vara nödvändigt då ett stort antal svar 

inkommit några dagar efter att påminnelsen skickats.  

 

 

4.2  Metoddiskussion 
 

För att uppfylla studiens syfte och frågeställningar föll sig valet av metod naturligt. 

En frågeundersökning i enkätform kan på ett enkelt och tydligt sätt ge svar på var 

fotbollstränare i Dalarna som tränat spelare som går på NIU fotboll på gymnasiet 

står i de frågor som berörs i studien. Att göra en intervjuundersökning hade däremot 

inneburit att tiden endast skulle räcka till att intervjua ett fåtal av de 39 tränare som 

fick enkäten skickad till sig. Den lilla grupp på ett fåtal tränare skulle i mina ögon 

inte kunna ses som representativ för alla de tränare i Dalarna som i sina föreningar 

tränar spelare som går på NIU fotboll på gymnasiet, vilket en enkätundersökning 

med stor svarsfrekvens kan anses vara.  

 

Studien är som beskrivits tidigare avgränsad till att undersöka fotbollstränare 

verksamma i Dalarna och deras uppfattningar av det som studien vill undersöka. Då 

jag själv är verksam och bosatt i Dalarna vid studiens genomförande är det så klart 

ett faktum att jag som författare till studien är bekant med några av dem som fått 

enkäten. 

 

Det finns alltid en risk att respondenterna anpassat svaren efter vad de upplever 

förväntas av dem (Esaiasson et al 2017, s. 243) och den risken är med viss 

sannolikhet större i ett fall där författaren till en studie är bekant med några av 

respondenterna.  

 

Detta var ett av skälen till att göra en enkätundersökning, som i sin natur är lätt att 

genomföra anonymt, vilket troligen minskar risken för anpassade svar utifrån vad 

respondenterna upplever förväntas av dem. 

 

Att jag som författare är bekant med några av respondenterna kan ha bidragit till den 

höga svarsfrekvensen, vilket i så fall är en positiv effekt.  

 

Gällande studiens validitet, alltså om den undersöker det den avser att undersöka 

(Patel och Davidson 2011, s. 102), har en del i arbetet med att uppfylla detta varit 

att låta personer med god inblick i ämnet få titta på och testa enkäten utifrån just 

syfte och frågeställningar i studien. Detta är en metod som förespråkas av Patel och 

Davidson (2011, s. 103) för att uppnå god innehållsvaliditet.  

 

Vad gäller tillförlitligheten, eller reliabiliteten, i undersökningen menar Patel och 

Davidson (2011, s. 105) att detta är svårt att kontrollera i förväg när det kommer till 

enkätundersökningar och att man måste vara noga med enkätens instruktioner och 

att enkäten är konstruerad så att frågorna är lätta att besvara. 

 

En faktor som skulle kunnat påverka reliabiliteten negativt i denna studie vore om 

en del av respondenterna missuppfattat frågorna eller inte förstått dem men ändå 

svarat. Jag upplever att begreppen och frågeställningarna som omfattar enkäten är 

vedertagna begrepp för ungdomsfotbollstränare i Dalarna och att respondenterna 

därmed bör ha förstått studiens syfte och de frågor de svarat på. 
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En rimlig missuppfattning som respondenterna kan ha haft är att förväxla NIU med 

LIU, vars syfte förklarats tidigare i studien. Vissa tränare som svarat på enkäten kan 

alltså ha svårt att skilja mellan dessa verksamheter och kanske inte vet vilka av 

spelarna som går på NIU respektive LIU.  

 

Respondenterna har haft möjlighet att besvara det sms som kom med inbjudan att 

delta i enkäten samt länk till denna och eftersom ingen hört av sig gällande 

förtydligande av frågor eller andra spörsmål tolkar jag det som att respondenterna i 

stor utsträckning haft klart för sig vad ändamålet med studien varit och frågorna som 

ställdes utifrån det. Detta bör innebära en ökad möjlighet till god reliabilitet.  

 

 

4.3 Etiska principer 
 

Studien har tagit hänsyn till de etiska principer som rekommenderas av 

Vetenskapsrådet (2002). De omfattas av fyra huvudkrav som syftar till att skydda 

den enskilde individen. Dessa fyra krav är: 

 

Informationskravet – att undersökningsdeltagarna ska informeras om sin uppgift i 

projektet samt villkor för deras deltagande och att deltagandet är frivilligt.  

 

Samtyckeskravet – att undersökningsdeltagares samtycke för medverkan ska 

inhämtas. I denna studie var ingen respondent under 15 år, vilket skulle kunnat 

innebära att samtycke från förälder/vårdnadshavare hade behövt hämtas in.  

 

Konfidentialitetskravet – att alla uppgifter om deltagande personer ska ges största 

möjliga konfidentialitet samt att personuppgifterna förvaras oåtkomliga för 

obehöriga. I denna studie har en lista över de respondenter som skulle få enkäten 

skickad till sig upprättats. Den kommer raderas då studien är godkänd. Deltagarna 

har också informerats om att deltagandes är anonymt.  

 

Nyttjandekravet – att de insamlade uppgifterna om enskilda personer endast får 

användas i forskningssyfte. I fallet med denna studie har undersökningsdeltagarna 

informerats om att studien kommer publiceras på Högskolan Dalarnas 

publikationsdatabas DiVA.  
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5. Resultat 
 

Av de 39 fotbollstränarna som fick enkäten svarade 33 stycken. Resultaten av svaren 

redovisas här, och kommer redovisas utifrån dessa fem perspektiv: 

 

1. Antal spelare/elever 

2. Antal skolor 

3. Både tränare i förening och instruktör på NIU 

4. Dialog med skolinstruktör 

5. Anpassning av träning 

 

Dessa fem aspekter är kopplade till studiens frågeställningar och är relevanta utifrån 

uppsatsens teoretiska utgångspunkt med kopplingen till didaktiken. De fem 

ovanstående perspektiven påverkar alla relationen mellan undervisningens innehåll 

och eleven, vilket alltså är vad didaktik handlar om (Kansanen et al. 2011, s. 51).  

 

Innehållet i undervisningen påverkas alltså av i vilken grad en anpassning av 

tränings- och matchbelastningen som gjorts för spelaren, tillika eleven, i föreningen.  

 
 

5.1 Antal spelare/elever 
 

Frågan som ställdes till tränarna var: Hur många spelare som går NIU Fotboll på 

gymnasiet har du under år 2019 tränat i din förening? 
 

22 tränare svarade att de under året tränat 1-9 spelare som samtidigt går en NIU-

utbildning i fotboll. Åtta tränare svarade att de tränat 10-19 sådana spelare medan 

två tränare svarade att de tränat 20 eller fler. En tränare har svarat att hen inte vet 

hur många spelare som går NIU hen tränat under året. 
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5.2 Antal skolor 
 

Frågan som ställdes till tränarna var: Hur många olika NIU-skolor representerar 

spelarna du tränat i din förening under 2019? 

 

Nio tränare har uppgett att deras spelare representerat en NIU-skola, medan 19 

tränare svarat att spelarna representerat två skolor. Tre tränare uppgav att spelarna 

de tränat gått på tre olika NIU-skolor, medan en tränare uppgav att hens spelare 

representerar fler än tre skolor. En tränare vet inte hur många NIU-skolor hens 

spelare representerar.  
 

 

 
 

 

 

5.3 Både instruktör i förening och på NIU 
 

Frågan som ställdes till tränarna var: Är du, förutom tränare i förening, 

fotbollsinstruktör på NIU, vilket betyder att du under 2019 tränat några 

spelare både i förening och på skolan? 

 

Av de 33 tränarna som svarade på enkäten var det en som både är fotbollstränare i 

en förening och samtidigt fotbollsinstruktör på NIU. 
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5.4 Dialog med skolinstruktör 
 

Frågorna som ställdes till tränarna var: 

 

- Hur ofta uppskattar du att du, utifrån din roll som tränare i en förening, 

diskuterar träningsinnehållet i förening eller skola med en 

fotbollsinstruktör på NIU? 

 

- Hur ofta skulle du önska att du, utifrån din roll som tränare i en 

förening, diskuterar träningsinnehållet i förening eller skola med 

fotbollsinstruktören/fotbollsinstruktörerna på NIU? 
 

 

Tre tränare uppskattar att de har daglig kontakt med en fotbollsinstruktör 

på NIU utifrån träningsinnehållet i förening eller skola. Två tränare svarar 

att dialogen sker ungefär en gång i veckan, medan sju tränare uppskattar 

dialogen till ungefär en gång i månaden. Fem tränare tror att dialogen sker 

ungefär en gång per kvartal. Två tränare har angett att dialogen sker ungefär 

en gång per år. 14 stycken svarar att dialogen aldrig sker. 
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Två tränare skulle önska en daglig kontakt med en NIU-instruktör, medan 13 tränare 

skulle vilja ha veckovis dialog. 16 tränare tycker att en kontakt en gång i månaden 

vore bäst, medan två tränare svarat att en gång i kvartalet är räcker. Ingen tränare 

har svarat att kontakten ska ske mer sällan eller aldrig. 
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5.5 Anpassning av träning 
 

Frågan som ställdes till tränarna var: Brukar du anpassa tränings- och 

matchbelastningen i föreningen för spelare som har fotbollsträning på NIU 

fotboll i skolan? 

 

23 tränare svarade att de brukar anpassa tränings- och matchbelastningen för spelare 

som går NIU fotboll i skolan. Tio tränare svarade att de inte brukar göra det.  

 

 
 
 

 

De som svarat ja på frågan om anpassning av träning fick två följdfrågor: 

 

- Varför gör du anpassningar i föreningens tränings- och 

matchbelastning för de elever som går NIU fotboll i skolan? 

 

- Hur brukar du anpassa tränings- och matchbelastningen i föreningen 

för spelare som har fotbollsträning på NIU fotboll i skolan? 
 

 

Den största anledningen till att tränarna i föreningen anpassar träningen är för att 

spelarna ska undvika överträning och skador. 22 tränare har angett det som skäl, 

medan spelarnas möjligheter att träna och spela med en högre intensitet också är ett 

skäl, vilket 13 tränare valt som det enda eller ett av skälen. En tränare anger också 

att det är ”för att hitta rätt belastning”.  
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Gällande hur träningen anpassas för spelarna är den främsta metoden att ge spelarna 

mer vilotid mellan övningarna i träningen. 15 tränare har angett det som en 

anledning. Kort därefter hamnar kortare träningstid eller andra övningar än resten 

av gruppen som 13 tränare angav som en metod för att anpassa träningen.  

Åtta tränare har också svarat att de ibland ger spelarna som går på NIU fotboll i 

skolan ledigt från föreningsträningen. Tre tränare har dessutom angett att mindre 

speltid i matcher är ett sätt de använder för att anpassa belastningen för spelarna. En 

tränare anger också att hen använder spelare som ”joker” i övningar, vilket 

traditionellt betyder att en eller flera spelare i en övning enbart är med anfallande 

lag, det vill säga det lag som för tillfället har bollen i övningen. 
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De som svarat nej på frågan om anpassning av träning fick två följdfrågor: 

 

- Varför anpassar du inte föreningens tränings- och matchbelastning för 

de spelare som går NIU fotboll i skolan? 

 

Fyra tränare har angett att anledningen till att de inte anpassar föreningens tränings- 

och matchbelastning för spelare som går på NIU fotboll på gymnasiet är de inte 

tycker att föreningens upplägg ska anpassas efter skolträningen.  

Tre tränare anger också att de upplever att spelarna klarar av belastningen som 

fotboll i både förening och skola innebär. 

Två tränare har angett att det inte finns någon kommunikation med skolan och att 

det är ett skäl till att inte anpassa träningen, medan en tränare inte vet vilka spelare 

i laget som går på NIU och därför inte anpassar belastningen.  
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5.6 Resultatsammanfattning 
 

Alla tränare utom en vet hur många spelare de tränat under året som också går NIU 

fotboll på gymnasiet. De allra flesta, 22 stycken, har tränat 1-9 spelare som samtidigt 

går NIU i fotboll. Åtta tränare har tränat 10-19 sådana spelare medan två tränare 

tränat 20 eller fler.  

 

Gällande representationen av skolorna spelarna går sin NIU i vet också här alla 

tränare utom en hur många skolor spelarna representerar. Lite mer än hälften av 

tränarna, nämligen 19 stycken, har tränat spelare som representerar två skolor. En 

tränare har angett att hens spelare representerar fler än tre skolor.  

 

Frågan om det fanns tränare som både var verksamma som tränare i en förening och 

samtidigt var instruktör på NIU fotboll i gymnasiet visade att endast en av de 33 

respondenterna föll in i den kategorin. Nästan alla tränare är alltså inte också 

instruktör i skolan.  

 

Angående hur ofta tränarna uppskattar att de har kontakt med en fotbollsinstruktör 

på NIU utifrån träningsinnehållet i förening eller skola menar 19 stycken tränare att 

en sådan dialog finns i någon omfattning medan 14 stycken tränare svarat att någon 

sådan kommunikation aldrig sker.  

 

Alla tränare önskar någon form av kommunikation, vilket visas av att ingen tränare 

svarat att de inte önskar någon dialog alls med en fotbollsinstruktör på NIU. 29 av 

tränarna skulle önska att dialogen skedde antingen vecko- eller månadsvis. 

 

Av de 33 tränarna brukar 23 stycken anpassa tränings- och matchbelastningen för 

spelare som går NIU fotboll i skolan. Tio stycken tränare gör det alltså inte. 

 

Den största anledningen till att de 23 tränarna anpassar träningen är för att spelarna 

ska undvika överträning och skador. 13 av de 23 tränarna har angett att ett av skälen 

är att spelarnas möjligheter att träna och spela med en högre intensitet är högre om 

träningen anpassas.  

 

Den främsta metoden för att anpassa belastningen för spelarna är att ge dem mer 

vilotid mellan övningarna i träningen, vilket visas genom att 15 tränare har angett 

det som en anledning i enkäten. 13 tränare har angett kortare träningstid som en 

metod och att ge spelarna som går på NIU fotboll andra övningar än resten av 

gruppen är också ett sätt som 13 av tränarna angett som ett verktyg i 

belastningsarbetet. 

 

Två inte lika vanliga metoder för att anpassa träningen är att ibland ger spelarna som 

går på NIU fotboll i skolan ledigt från föreningsträningen eller att ge dem mindre 

speltid i matcher. Endast åtta respektive tre tränare använder de metoderna. 

 

Tio tränare anpassar alltså inte tränings- eller matchbelastningen för spelare som går 

på NIU fotboll i gymnasiet. Fyra tränare gör det inte då de tycker att föreningens 

upplägg ska anpassas efter skolträningen.  

Några tränare, närmare bestämt tre stycken, upplever att spelarna klarar av 

belastningen som fotboll i både förening och skola innebär. 
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En annan orsak är att man inte upplever någon kommunikation med skolan, vilket 

två tränare svarat.  
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6. Analys, diskussion och slutsats 
 

Nedan analyseras de resultat som framkommit utifrån studiens syfte, att undersöka 

hur och varför föreningstränare i fotboll verksamma i Dalarna anpassar 

träningsbelastningen för spelarna som går på NIU fotboll i skolan samt om de skulle 

önska en större dialog med skolan gällande detta, och frågeställningar: 

 

- Hur anpassar föreningstränare i fotboll verksamma i Dalarna 

träningsbelastningen för spelare som går på NIU fotboll i skolan? 

 

- Varför anpassar eller anpassar inte föreningstränare i fotboll verksamma i 

Dalarna träningsbelastningen i föreningen för spelare som går på NIU 

fotboll i skolan? 

 

- Hur ofta uppskattar föreningstränarna att de har en dialog med 

instruktörerna på skolan gällande träningsinnehållet och hur ofta skulle de 

önska att en sådan dialog fördes? 

 

Analysen sker med koppling till den teoretiska grund arbetet vilar på. Dessutom 

sammanfattas mina tankar och resonemang kring resultatet i en diskussion där mina 

egna erfarenheter och tankar om framtiden tas upp. 

Till sist knyts studien ihop i en slutsats som också ger tankar och idéer till kommande 

forskning som berör ämnet.    

 

6.1 Resultatanalys 
 

Undersökningen visar alltså att nästan 70 % av tränarna anpassar tränings- eller 

matchbelastningen för de spelare som går NIU fotboll på gymnasiet. 

 

Det är alltså i sju av tio fall inte enbart instruktören på skolan, tillika läraren i 

specialidrott, som aktivt justerar innehållet i fotbollsutbildningen där hänsyn tas till 

de gemensamma spelarnas/elevernas totala belastning. Förutsättningarna för denna 

anpassning är mycket goda då nästan alla tränare som deltog i studien vet hur många 

spelare som går på NIU fotboll på gymnasiet utifrån enkätens intervaller 1-9 spelare, 

10-19 spelare och så vidare samt hur många skolor spelarna representerar. Vet 

tränarna hur många skolor spelarna representerar är det också rimligt att tro att 

tränarna vet vilka skolor spelarna går på samt vem på skolan de ska kontakta vid 

behov. 

 

Utifrån ett skolperspektiv har jag tidigare lyft fram undervisningsprocessen som 

vilar på en didaktisk relation som omfattas av lärarens förhållande till relationen 

mellan undervisningens innehåll och eleven och som illustrerats i form av den 

didaktiska triangeln (Kansanen et al. 2011, s. 46).  

 

I ämnet specialidrott, där eleven på kvällstid och helger parallellt tränas och utbildas 

för att utveckla sina fotbollsmässiga förmågor, är det av största vikt att kunna se, 

analysera och påverka den totala fysiska och mentala belastningen så att eleven kan 

och orkar fortsätta träna. Studien visar att det finns skäl att tro att min egen 

didaktiska modell, som inspirerats av Kansanens didaktiska triangel, är en 
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övergripande bild över hur skolundervisningen påverkas av de val som tränaren i 

föreningen gör. 

 

 
 

 

Figur 1.2 Den didaktiska relationen utifrån ämnet specialidrott. Modellen är 

inspirerad av Kansanens didaktiska triangel (Kansanen et al. 2011, s. 46). 

 

Tränaren i föreningen har alltså ett stort inflytande över planeringen och 

genomförandet av en undervisning som läraren i skolan ansvarar för.  

Precis som Hedberg (2014, s. 25) slog fast i sin avhandling möts här två institutioner, 

skolan och idrotten, och specialidrottslärarna som är anställda av skolan måste 

förhålla sig till villkoren från båda världarna.  

 

Denna studie visar dock att en majoritet av fotbollstränarna i Dalarna som under år 

2019 tränat spelare som också går NIU fotboll på gymnasiet, anpassar upplägget i 

den miljö de själva verkar i utifrån att spelarna just går på NIU fotboll.  

 

De främsta skälen till att tränarna som anpassar träningen för de som går på NIU 

fotboll i skolan gör detta är för att spelarna ska undvika överträning och skador samt 

för att öka spelarnas möjligheter att träna och spela med en högre intensitet.  

 

Von Rosens studie från 2017 visar att ett stort antal elitidrottande ungdomar 

regelbundet är skadade och att elitsatsande studenter som läser specialidrott på 

gymnasiet i stor utsträckning drabbas av skador av både allvarlig och mindre 

allvarlig karaktär. Utifrån detta faktum går det att se att många tränare i denna studie 

alltså ser detta som en anledning till att anpassa tränings- eller matchbelastningen i 

föreningen. 
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Hur anpassas då belastningen för spelarna som också studerar specialidrott på NIU 

fotboll? Mer vilotid mellan övningarna i träningen och kortare träningstid än resten 

av träningsgruppen är de vanligaste metoderna. 

 

Det är också intressant att flera av tränarna väljer att låta spelarna som går på NIU 

fotboll göra andra övningar än resten av gruppen. Närmare bestämt gör 13 av de 23 

tränarna som gör någon anpassning just detta.  

Idrottsläkaren Klas Östberg (Dagens Nyheter 2017) talar om att ungdomar ofta 

tränar för ensidigt och att dagens ungdomar löper en större risk än tidigare 

generationer att bli skadade då de är mindre allsidigt tränade. Vi kan inte veta vad 

de 13 tränarna väljer för alternativa övningar när de vill minska belastningen för de 

spelare som går på NIU fotboll, men det ligger nära till hands att tro att dessa 

övningar är av sådan karaktär att de bidrar med en större allsidighet i spelarnas totala 

träning. 

 

En anledning till att inte anpassa träningen för spelare som går på NIU fotboll, som 

tio stycken tränare alltså hävdat, är upplevelsen av att spelarna klarar av 

belastningen som fotboll i både förening och skola innebär. 

Det intressanta med dessa svar är att de tre tränare som just svarat att spelarna bör 

klara av belastningen på båda håll samtidigt inte har mer dialog med NIU-

instruktören än en gång per månad och i ett fall aldrig. Det betyder alltså att det 

antingen är eleven som själv bedömt belastningen i träningen, vilket givetvis är ett 

rimligt sätt att utvärdera belastningen då spelaren själv känner hur ens kropp reagerat 

på träningen, eller att tränaren gör en egen bedömning av hur träningen på NIU i 

skolan varit ur belastningssynpunkt.  

 

Fyra tränare hävdar att ett skäl till att inte anpassa belastningen i deras regi i är att 

föreningen inte ska behöva anpassa sin träning efter det som görs i skolan. Precis 

som tidigare beskrivits i studien kan en tränare i föreningen i stort sett själv 

bestämma över sin verksamhet, medan en tränare på ett idrottsgymnasium, som 

undervisar i ämnet specialidrott, behöver ta hänsyn till de villkor som råder i skolans 

värld (Hedberg 2014, s.12). 

 

Gällande dialogen mellan tränaren i föreningen och instruktören/läraren på NIU 

fotboll i skolan ska vi till att börja med konstatera att det alltså bara är en av de 33 

respondenterna som arbetar i de båda världarna, dels som tränare i föreningen och 

dels som NIU-instruktör i skolan.  

Här syns alltså en stor skillnad mot Österbergs (2016, s. 18) studie som visade att 

en stor faktor för att samarbetet mellan föreningen och skolan fungerar bra är att det 

ofta är samma tränare både på skolan och i föreningen och att möjligheten till att 

hitta rätt belastning för spelarna/eleverna därmed är mycket stor.  

 

Vad gäller dialogen mellan tränare i föreningen och instruktör/lärare på skolan finns 

väldigt olika erfarenheter att skönja ur enkätens resultat. 19 av 33 tränare har under 

år 2019 uppskattningsvis haft någon form av dialog med instruktör/-er på skolan. 

Två av dessa har haft en daglig dialog och fem ungefär en gång i veckan. 14 av 

tränarna, alltså drygt 42 % av respondenterna, har inte haft någon dialog alls med 

någon skolinstruktör under året.  
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En intressant detalj kopplat till det är att fem av dessa 14 tränare tillhör den kategori 

på tio tränare som aldrig gör någon anpassning i tränings- eller matchbelastning för 

de spelare som går på NIU fotboll på gymnasiet.  

 

Tittar vi däremot hur stor dialog tränarna skulle önska att de hade med instruktör/-

er på skolan är det intressant att se att ingen önskar att dialogen aldrig ägde rum och 

att 13 tränare önskar en veckovis kommunikation. Ungefär hälften av 

respondenterna, 16 stycken, vill ha månadsvis kommunikation med instruktör/-er på 

skolan. Det är med andra ord bara fyra stycken av 33 tränare som vill kommunicera 

mer sällan än en gång per månad.  

 

Jämför vi hur dialogen sett ut under 2019 och hur ofta tränarna från sin sida skulle 

vilja att kommunikationen förekommer syns alltså en väldigt stor skillnad. Viljan 

att diskutera träningsinnehållet och belastningen för de gemensamma adepterna är 

alltså mycket stor och utifrån denna studies teoretiska bakgrund syns en förståelse 

för ämnet specialidrott i skolan och vikten av att anpassa sin träning för den enskilda 

spelarens skull.  

 

Alla tränare i undersökningen vill alltså diskutera träningsinnehållet i föreningen 

eller skolan med instruktörer på NIU fotboll på gymnasiet och där finns alltså en 

stor möjlighet att hjälpa skolinstruktören, tillika läraren i specialidrott, med den 

didaktiska utmaningen att uppfylla ämnes- och kursplanerna samtidigt som hänsyn 

tas till den enskilde elevens totala träningsbelastning och de hot som en alltför tung 

totalbelastning kan innebära i form av skador som i sin tur skulle kunna leda till att 

eleven missar stora delar av de praktiska momenten i utbildningen. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatet i denna studie visar att många av de fotbollstränare i Dalarna som i sin 

förening tränar spelare som studerar NIU fotboll på gymnasiet i någon form anpassar 

sitt upplägg utifrån spelarens dubbla miljöer.  

 

Det som överraskar med dessa fynd är att i princip alla respondenter vet hur många 

av eleverna som går på NIU fotboll samt hur många skolor spelarna representerar. 

Dessa båda saker vittnar om en stor kunskap hos tränarna vad gäller deras spelares 

fotbollssatsning i skolan. Samtidigt är detta ett faktum som jag inte kunnat föreställa 

mig inför studiens genomförande då upplevelsen istället var att kunskapen hos 

tränarna om deras spelares skolfotboll var mycket lägre. 

 

Givetvis är dessa resultat positiva i arbetet med att belasta spelarna/eleverna rätt 

utifrån den totala fotbollsbelastningen som för många innebär 6-7 fotbollsträningar 

per vecka plus match och eventuell egenträning såsom styrke- eller 

konditionsträning. 

 

Skälen till att tränarna som väljer att anpassa träningen gör detta är främst för att 

eleverna/spelarna ska undvika överbelastning, vilket kan leda till skador, samt att de 

ska orka träna och spela fotboll med hög intensitet när de väl gör det. Detta liknar 

till stor del fynden i Wiiand och Tidholms (2016, s. 18) uppsats där handbollslärarna, 

vars beskrivning av utvecklingsmiljön på NIU undersöktes, vittnat om att 



 

34 
 

kommunikationen med föreningen främst handlar om diskutera strategier för att 

undvika att eleverna/spelarna överbelastas. 

 

Detta fenomen är förmodligen en generell fråga för alla lagidrotter inom NIU i 

Sverige där många specialidrottslärare behöver ha en dialog med föreningen för att 

på ett bra sätt kunna säkerställa att undervisningen läggs upp på ett sätt som gynnar 

elevernas utveckling och möjliggör att de kan fortsätta träna på en bra nivå utan att 

skada sig.  

 

Samtidigt anser många i denna studie att det idag sker för lite kommunikation mellan 

skolan och föreningen och det är tydligt att studiens samlade bedömning utifrån 

respondenternas perspektiv är att kontakten bör förekomma oftare. 

 

Magnus Österbergs (2016, s.18) studie blir intressant i jämförelse med denna då 

Österberg undersökt samarbetet mellan skolor och föreningar i stockholmsregionen 

där det alltså ofta handlar om att det är samma tränare både på skolan och i 

föreningen, vilket inte är fallet i Dalarna. 

 

Österberg (2016, s. 17) fann att föreningarna upplever att samarbetena med 

gymnasieskolorna fungerar bra och att alla parter är nöjda med samarbetet, vilket så 

klart går att koppla till det faktum att det finns personer som arbetar i båda 

verksamheterna. Att påstå att samarbetet fungerar dåligt skulle ju innebära en viss 

självkritik då tränaren som är verksam i skolan är anställd i föreningen och vice 

versa.  

 

I Dalarna är utmaningen mycket större och behovet av mer kommunikation och 

dialog ökar. Utifrån tidigare erfarenheter och nya idéer och tankar i genomförandet 

av denna studie har jag resonerat kring ett önskat tillstånd, alltså hur det borde se ut 

i relationen mellan skola och förening vad gäller dialogen kring de elever, tillika 

spelare, som är verksamma i två fotbollsmiljöer. Detta önskade tillstånd går att 

skönja utifrån studiens resultat och påminner om de tankar som jag haft om detta 

fenomen.  

 

För att belysa samarbetet mellan skolans instruktör/lärare och tränaren i föreningen 

utifrån det önskade förhållandet med oftare förekommande dialog mellan dessa, 

vilket framkommit i denna studie, presenteras ytterligare en modell nedan vars 

inspiration är hämtad från Kansanens didaktiska triangel (Kansanen et al. 2011, s. 

46). 

 

Modellen utgår från att eleven både står i centrum och är den vars intressen är av 

högsta prioritet. För att belysa detta placeras eleven högst upp i denna triangel. På 

respektive sida om basen finns dels läraren, som ansvarar för innehållet i 

undervisningen på NIU, och dels tränaren, som ansvarar för innehållet i föreningens 

träningar. Båda dessa innehåll blir elevens totala fotbollsträningsbelastning, i alla 

fall vad gäller sådan träning som eleven inte planerar och genomför på egen hand 

och som styrs av andra personer. 

För att underlätta för lärarens planering och genomförande av undervisningen, och 

därmed respektera lärarens didaktiska villkor, sker en dialog mellan tränaren i 

föreningen och läraren på skolan. Som en följd av det kan en anpassning av 

träningsbelastningen i respektive verksamhet göras för att den enskilda eleven, 
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tillika spelaren, ska få optimala möjligheter att utveckla sina färdigheter som 

fotbollsspelare. 

 

 
 

Figur 1.3 Ett önskat tillstånd för att underlätta lärarens didaktiska arbete i ämnet 

specialidrott. Modellen är inspirerad av Kansanens didaktiska triangel (Kansanen et 

al. 2011, s. 46). 

 

Att skapa ett arbetssätt hos både skolan och föreningen som ger en tätare 

kommunikation skulle så klart innebära en tidsmässig utmaning för både läraren och 

tränaren. De allra flesta fotbollstränarna i Dalarna är anställda på ideell basis 

alternativt med relativ låg ersättning där huvuddelen av det dagliga arbetet sker på 

en annan arbetsplats. Det ställs redan idag stora krav på en föreningstränare, framför 

allt i föreningar med någon form av idé och vilja att föra utvecklingen och spelarna 

framåt. Planering av träningar och matcher och kommunikation internt i 

tränarstaben eller med styrelse och kommittéer är några av sakerna som tar tid i 

anspråk för fotbollstränarna. Kommunikationen med skolan blir ytterligare en 

uppgift att lägga till eller öka tid för i tränarnas totala arbetsinsats. 

 

För läraren är det förmodligen lite enklare. Även om lärarkåren givetvis också får 

jobba hårt för att hinna med alla arbetsuppgifter går det på ett annat sätt att planera 

sin tid och hitta utrymme för samtal med föreningstränare inom ramen för sin 

anställning på skolan.  

 

Det ligger dock i båda parters intresse att de gemensamma adepterna tränas, 

utmanas, stimuleras och utvecklas på rätt nivå och att de samtidigt kan tillgodogöra 

sig all den träning som fotboll i både skola och förening innebär utan att bli skadade 

eller rent av tröttna.  

 

Resultaten visar att viljan hos fotbollstränarna till dialog och kommunikation med 

skolan är stor och att hänsyn till både skola och elev/spelare tas, så förutsättningarna 

är mycket goda.  

I arbetet med denna studie har en fråga som tidigare väckts hos mig vuxit sig starkare 

och starkare: Vem äger eleven/spelarens utbildningsplan? 
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Det handlar alltså om en ungdom i åldern 16-19 år som tillbringar ungefär lika stor 

träningstid i skolan som i föreningen. Totalt sett är denna person fler timmar i skolan 

och på sitt gymnasieprogram än i föreningen. Men vem bär huvudansvaret för 

elevens/spelarens träning och utveckling? 

 

Det går att argumentera för att spelaren i föreningen är en del av ett lag som 

tillsammans tränar för att spela matcher, vilket inte är ett faktum i skolan, där 

träningen mer ska ses som ett komplement till föreningsträningen.  

 

Det finns dock inget tydligt svar på denna fråga som därmed blir öppen för tolkning. 

Kanske skulle ett förtydligande från Skolverket och Svenska Fotbollförbundet kring 

andemeningen med NIU-skolornas verksamhet och dess samarbeten med 

föreningarna kunna ge en klarare avgränsning mellan dessa två fotbollsmiljöer och 

därmed öka möjligheterna för läraren i skolan och tränaren i föreningen att planera 

och genomföra de delar som förväntas av dem i sina respektive verksamheter.  

 

Lärarens didaktiska utmaning skulle förmodligen bli mindre om riktlinjer och stöd 

från ”högre ort” blev tydligare och där verktyg och forum för dialog mellan skola 

och förening på något sätt kunde bli en del av ett arbetssätt som främjar utvecklingen 

av två bra fotbollsmiljöer som kompletterar varandra där unga, ambitiösa 

fotbollsspelare kan utvecklas optimalt. 

 
 

6.3 Slutsats 
 

Denna studie visar att fotbollstränare i Dalarna, som tränar spelare som går på NIU 

fotboll på gymnasiet, i stor utsträckning gör anpassningar för dessa spelare/elever 

och att detta sker för att undvika överbelastning och skador samt för att de ska kunna 

träna och spela med hög intensitet. Belastningen anpassas genom att spelarna ges 

mer vilotid mellan övningarna i träningen, kortare träningstid eller andra övningar 

än resten av gruppen. 

 

Tränarnas upplevelser av dialog och kommunikation med skolan är blandad där 

nästan hälften menar att något sådant aldrig förekommer. Alla tränare önskar 

däremot någon form av kommunikation och hela 29 stycken av dem skulle önska att 

dialogen skedde antingen vecko- eller månadsvis. 

 

Ur en lärares synvinkel är dessa fynd mycket positiva och stimulerande ur ett 

didaktiskt perspektiv. Det finns en vilja hos tränarna i föreningarna att göra 

anpassningar i sin verksamhet utifrån att de tränar spelare som också är elever på 

NIU fotboll i skolan och de vill generellt sett kommunicera mer med skolan kring 

detta. Detta leder till ett enklare förhållningssätt för läraren utifrån relationen mellan 

undervisningens innehåll och eleven.  

 

De finns tydligen få studier som granskar detta område och jag skulle vara 

intresserad av att se mer forskning som undersöker hur lärare i flera olika ämnen 

påverkas i sin didaktiska gärning utifrån yttre faktorer utanför skolan som angränsar 

till den undervisning som sker i ämnena på gymnasiet.  
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En annan intressant punkt att undersöka vidare vore elevernas bild av förhållandet 

mellan deras skola och förening och hur de upplever att samarbetet fungerar samt 

hur de påverkas i sin dagliga idrottssatsning.  
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8. Bilagor 
 

8.1 Enkäten 
 

Nedan följer enkätens uppbyggnad med den inledande informationen samt 

frågorna och svarsalternativen. 

 

8.1.1 Inledande information 
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8.1.2 Avsnitt 1  
 

 

Alla deltagare har svarat på följande sex frågor i det första avsnittet: 
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De som svarat nej på fråga 6 skickades automatiskt vidare till avsnitt 2 och de 

som svarat ja skickades automatiskt vidare till avsnitt 3 i enkäten. I respektive 

avsnitt fanns följdfrågor kopplade till fråga 6. 

 

 

 

8.1.3 Avsnitt 2 – ingen anpassning 
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8.1.4 Avsnitt 3 – anpassning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


