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The Learning Processes of the Esports Course – 

Learning within a Swedish upper secondary school’s 

new esports course 

 

 

Sammanfattning  

Det problemområde som uppsatsen belyste var hur lärandet upplevs av eleverna inom de nya svenska 
esportsinriktningarna på gymnasienivå. Det fanns ingen lärarutbildning för att bli coach vid dessa 
inriktningar och det saknades teoretisk förankring. Därför blev uppsatsens syfte att undersöka elevernas 
lärande samt att finna vilka former av lärande som eleverna upplever är effektiva. Frågeställningarna 
var således ”vilka är de primära lärandeprocesser som elever lär sig igenom?” och ”vilka processer finner 
eleverna effektiva?”. För att besvara detta användes en kvalitativ ansats där halvstrukturerade intervjuer 
stod i fokus. 10 elever intervjuades från samma gymnasium och resultatet visade på att de 
grundläggande och centrala lärandeprocesserna är gruppdiskussion, praktiskt lärande och undervisning 
anpassad till elevernas undran. Sedan ansågs praktiska former av lärande vara både roligast och bäst 
enligt eleverna, följt av gruppdiskussion som också ansågs effektivt. Vidare så kopplade studien 
resultaten till lärandeteorier, där pragmatismens inslag var de mest centrala och i andra hand de 
sociokulturella inslagen. Pragmatismen upplevdes vara betydligt mer omtyckt av eleverna samtidigt som 
den upplevdes mest effektiv. Genom detta hade studien 3 rekommendationer. Den första var att behålla 
de pragmatiska inslagen och möjligtvis utöka dem. Den andra är att minska kognitivismens inslag och 
ge utrymme för andra inslag. Den tredje är att ge sociokulturella inslag större utrymme i undervisningen, 
exempelvis utmaningar. Slutligen uppmanade studien till vidare forskning där man ska undersöka 
lärandet i en social miljö, samt hur eleverna presterar i jämförelse med vanlig idrott och hälsa. Det 
uppmanades även att framtida forskning bör ske i koppling till idrottspedagogik, då esport anses ha 
potential att utgöra en gren inom forskningsfältet. 

 

Nyckelord: esport, lärandeteorier, coachning, gamification  
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Inledning 

Datorspelandet har blivit större i världen, inte minst inom Sverige. Med detta har även 

intresset för esport ökat, vilket är själva tävlandet inom datorspel. Esportsutbildningar 

har börjat komma fram i skolan. Inte minst börjar de att finnas i Sverige. NTI 

Gymnasiet (2018) har börjat med en esportsinriktning i några av deras gymnasieskolor 

runt om i landet. De fortsätter att införa dem i fler skolor och olika städer, som 

exempelvis Malmö. Dessa esportsinriktningar är ett av flera möjliga alternativ som 

eleverna kan välja bland deras individuella val, där man väljer vilka extra kurser man 

vill läsa. Passande nog hör esportsinriktningen hemma under ämnet idrott och hälsa 

(Skolverket, 2018), vilket kan argumenteras för är rätt kategori av ämnet då 

exempelvis Rosell-Llorens (2017) anser att esporten kan liknas vid en sport.  Genom 

esportsinriktningen idrottar eleverna även varje vecka. 

 

I dagsläget är dessa inriktningar inte fullt utformade och inte teoretiskt 

förankrade. Enligt en esportkonsult (personlig kommunikation, 13 november 

2018) vid ett NTI-gymnasiet som även hjälper till att starta upp 

fler esportsinriktningar i Sverige, finns det exempelvis inte någon specifik utbildning 

för att bli gymnasielärare inom esport. Istället utgår gymnasieskolorna ifrån tidigare 

coacherfarenheter inom de specifika datorspelen som inriktningarna har, när de 

anställer någon.  De problem som avsaknaden av en utbildning för gymnasielärare 

inom esport kan innebära är att undervisningen inte är lika effektiviserad i jämförelse 

med undervisning som är formad av utbildade gymnasielärare. Det finns ingen direkt 

tidigare forskning om dessa esportsinriktningar då området är nytt, men forskning om 

idrott och i synnerhet coachning kan vara relevant. Exempelvis i en studie 

av Mowling och Martin (2016) beskriver de att idrottslärare är bra på att lära elever 

fundamentala skickligheter och förmågor, men trots detta kan många ha svårigheter 

att få sina elever att visa större färdigheter inom analys och utvärdering.  

 

Då idrottslärare med lärarutbildning kan ha svårigheter med att lära ut färdigheter 

inom analys och utvärdering, är det sannolikt att esportsinriktningarnas coacher utan 

utbildning också har svårigheter och möjligtvis även inte effektiviserade former av 

lärande.  Vad denna studie syftar på med lärandeprocesser är vilka former av lärande 

som eleven utvecklas inom, både i samspel med den som lär ut och i grupp. Vilka 
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processer som eleverna lär sig och blir bättre genom, samt vilka processer som är 

effektivast i esportens miljö, är vad denna uppsats vill undersöka och förhoppningsvis 

kunna bidra till att utveckla genom att analysera processerna i koppling till 

lärandeteorier.  Det är av intresse för esportsinriktningar att förstå och tillämpa 

lärandeprocesser som är mer förankrade i teori eftersom det kan lösa den brist av 

utbildning och teori, och således bidra till en ökad validitet inom den svenska skolan.  

  

Under rubriken Tidigare forskning förklaras det hur esporten på flera sätt är lik vanlig 

sport. Då dessa likheter finns, skulle detta kunna tillhöra idrottspedagogik och således 

vara relevant för pedagogisk forskning.  Idrottspedagogik är ett av de områden som 

den pedagogiska institutionen (2018) i Umeå driver forskning om i dagsläget, vilket är 

den institution som denna uppsats skrivs inom. Esporten skulle kunna utgöra en del 

av det fältet och vara av intresse för den pedagogiska forskningen som bedrivs. Det 

finns flera intressanta möjligheter att göra studier om, exempelvis fostringsprocessen 

eller normaliseringsprocessen. Då esportsinriktningarna är nya och inte fullt 

utvecklade kan det första steget vara de lärandeprocesserna som eleverna lär sig 

igenom. Detta är något som inte har forskats om tidigare i esportssammanhang och 

således kan detta vara en passande och relevant början för forskning 

kring esportsinriktningarna inom Sverige.   

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka elevers lärande inom en esportsinriktning. 

Utöver detta avser arbetet att finna vilka former av undervisning som eleverna 

upplever är effektiva för deras lärande och utvecklande samt analysera detta i koppling 

till lärandeteorier. Utifrån detta har jag valt följande frågeställningar:  

  

• Vilka är de primära processerna som eleverna lär sig igenom?  

• Vilka av dessa processer upplever eleverna är effektiva för att främja lärandet i 

en esportsmiljö? 
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Tidigare forskning 

Som det förklarades tidigare i Mowling och Martins (2016) studie kan många utbildade 

idrottslärare ha svårt för att lära ut analytiska förmågor och utvärderingsförmågor till 

sina elever. Då esportsinriktningens coacher saknar en lärarutbildning inom esport lär 

de kunna ha liknande problem eller fler svårigheter än dessa idrottslärare. För att 

förtydliga vad denna studie syftar på med begreppet ”coach” så motsvarar det en lärare 

som fokuserar på att hjälpa eleverna att bli bättre inom sitt spel. Speltiden som 

eleverna erbjuds ges utöver vanlig idrott och hälsa där det finns utbildade idrottslärare. 

Det är även någon annan som ansvarar för planeringen av undervisningen 

(esportkonsult, personlig kommunikation, 13 november 2018). Således är det mer 

logiskt att dem beskrivs som coacher, samt att de även inom NTI-gymnasiet refereras 

ofta som coacher. Från detta är det viktigt att veta vad tidigare forskning säger om 

coachning och även spelrelaterat lärande, som kallas gamification. Dock är det viktigt 

att förstå varför forskning om coachning från traditionella sporter även kan vara 

relevant för esporten. 

 

Till en början finns det argument för att esport går att liknas vid vanliga sporter. 

Enligt Rosell-Llorens (2017) uppfyller den flera olika definitioner av sport, däribland 

exempelvis tävlan, uthållighet, skicklighet och strategi. Således anser Rosell-

Llorens att esport bör betraktas som en sport. Detta gäller dock bara för de datorspel 

som uppfyller dessa definitionerna och tävlas inom. Ett exempel på ett spel som 

uppfyller detta är League of Legends, det största esportsspelet i världen. I sitt arbete är 

det detta spel som Rosell-Llorens (2017) ger som främsta exempel. Där förklarar hon 

att League of Legends bör studeras och uppmärksammas framöver.  Detta spel, 

tillsammans med Counter-strike: Global Offensive och Overwatch finns med i 

esportsinriktningen vid NTI-gymnasiet (esportkonsult, personlig kommunikation, 13 

november 2018) och även de andra två tävlas inom och uppfyller dessa definitioner, då 

inriktningen kräver det.  

  

Vidare skrev även Funk, Pizzo och Baker (2017) en artikel i tidskriften Sport 

Management Review där man argumenterar för att esport uppfyller olika definitioner 

av sport. Det är dock inte främst detta som artikeln vill framhäva, utan istället att 

esporten ska tas på lika stort allvar som traditionella sporter. Utöver detta anser de 



6 
 

även att den ska tas omhand på liknande sätt som idrott, få den hjälp som behövs 

då esporten är ung och lär stöta på problem framöver. Slutligen syftas det på att det 

bör göras fler studier kring esporten då Funk, Pizzo och Baker (2017) anser att den har 

potential både inom utbildning såväl som forskning.  Med det sagt, kan forskning om 

coachning inom traditionella sporter vara relevant även för esporten.  

 

En viktig del av att utbilda i detta fall coacher, är att visa hur man applicerar sina 

kunskaper praktiskt (Vella, Crowe och Oades, 2013), dock är dessa utbildningar inte 

fullt effektiviserade. Även Mesquita, Ribeiro, Santos och Morgan (2014) beskriver att 

dessa utbildningar har utrymme för utveckling. De praktiska erfarenheterna värderas 

högt enligt artikeln, vilket talar för coacherna inom esportsinriktningarna, som har 

goda praktiska erfarenheter. Dock förespråkas fortfarande dessa utbildningar 

för coacher, även om de behöver utvecklas (Mesquita et al. 2014). Det rekommenderas 

exempelvis att forska kring hur man optimerar lärande vid coachning och hur man 

kombinerar och kopplar teori till praktiska behov.  Detta är även intressant för denna 

studie, eftersom esportsinriktningarna har existerande praktiska moment som ska 

analyseras i koppling till teori, lärandeteorier i studiens fall. 

 

Utöver den forskning som har gjorts runt coachning är även begreppet gamification 

(speldesign och spelprinciper, främst utanför spelvärlden, för att engagera användare) 

relevant då lärandet i dessa inriktningar är i hög grad spelrelaterat. Till att börja med 

gjorde Tsay, Kofinas och Luo (2018) en studie runt en IT baserad kurs där eleverna 

skulle lära sig genom gamification, som även skulle vara elevfokuserad, vilket även 

denna studie kommer att vara. Resultatet blev att eleverna presterade bättre relativt 

till de som gjorde samma kurs men utan inslag av spelande. Med mer engagemang i 

spelaktiviteterna, blev även prestationen bättre, vilket Tsay et al. (2018) syftar på har 

ett samband till varandra. Särskilt kvinnor engagerade sig betydligt mer i dessa kurser. 

Slutligen förklarar de att studien talar för att det kan innebära stor påverkan för de 

miljöer där man vill förbättra elevernas lärande genom att använda sig av teknologi 

som engagerar eleven, i detta fall spel. Frågan blir då till esportsinriktningarna hur 

undervisningen är formad och i vilken grad de använder spelaktiviteter, hur de 

använder sig av detta för att öka elevernas lärande. 
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Dock fungerar inte gamification alltid väl. Exempelvis visar en studie på att 

gamification kan innebära sämre motivation långsiktigt för elever och att detta leder 

till sämre slutbetyg (Hanus och Fox, 2015). Artikeln föreslår att spel i lärandet måste 

användas, samt anpassas noggrant och långsamt om man ska få det att fungera väl i en 

lärande miljö. Senare gjordes en studie av de-Marcos, Garcia-Lopez och Garcia-Cabot 

(2016) som också nämner de motsägelserna som finns kring gamification, huruvida 

det är effektivt eller inte. Från detta undersöks då social gamification, vilket innebär 

att använda sociala mediers funktioner i samband med gamification. Detta jämförs 

även med gamification utan sociala mediers funktioner. Där visar det på att social 

gamification ger både bäst resultat direkt och även bäst resultat oavsett vilken 

lärandeaktivitet som utförs. 

 

Vidare så varierar effektiviteten av gamification beroende på elevens personliga styrkor 

och svagheter (Buckley och Doyle, 2017). Även om de flesta gillar eller motiveras av 

gamification, finns det en risk att de generellt mer skötsamma eleverna inte blir lika 

motiverade av det. Då resultatet kan variera en hel del, förklarar Buckley och Doyle 

(2017) att det är viktigt att spelrelaterat lärande främst inte hindrar vissa elever varken 

i deras motivation eller egna lärande. Således blir det essentiellt att gamification 

undersöks ytterligare och används på ett modernt sätt, samt att det måste noggrant 

anpassas till dess kurs. Visserligen är esportsinriktningarna nya och har inte anpassats 

lika noggrant eller långsamt, utan har behövt använda spelrelaterat lärande direkt i 

undervisningen. Dock att användandet sker på ett modernt sätt består fortfarande som 

en viktig del. Då blir frågan hur detta ska åstadkommas. I en studie av van Roy och 

Zaman (2018) förklarar de att motivationen från gamification är individuell och inte 

lika för alla. Senare vill de även uppmana framtida forskning om gamification och 

således spelrelaterat lärande, om att försöka bidra med ett mer teoretiskt perspektiv av 

ämnet för att designa gamification i lärandemiljöer i framtiden, vilket även 

återkommer till syftet av denna studie. Studien vill hitta en mer teoretisk koppling mot 

lärandeteorier för det spelrelaterade lärandet inom esportsinriktningarna i Sverige, 

samt att som det nämndes tidigare, optimera lärandet genom kopplingen av teori och 

praktik genom att undersöka vad eleverna finner vara effektivt lärande för dem. 

Elevernas upplevelser kommer sedan att analysera i koppling till lärandeteorierna. Det 

innebär även att det kommer att vara ett elevfokus genom studien, precis som Tsays et 

al. (2018) hade i sin kurs. 
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Analysinstrument 

För att undersöka lärandet i esportsinriktningen och hitta en teoretisk förankring, är 

således lärandeteorier relevanta för studien. De lärandeteorier som fungerar väl som 

underlag åt arbetet är det sociokulturella perspektivet, pragmatism och kognitivism. I 

detta avsnitt beskrivs dessa lärandeteorier.  

 

Kognitivismen  

Kognitivismen fick tidigt sin utgångspunkt att vi människor är 

informationsbehandlande varelser som tar åt sig information och sedan lär oss hur vi 

ska använda den informationen (Barsalou, 1992). Informationen vi människor kan ta 

in är dock begränsad. För att överkomma detta innebär det delvis att kombinera 

information så att den lättare får ett sammanhang, ett mönster. För lärandet blir målet 

att informationen ska sätta sig i långtidsminnet istället för korttidsminnet. Repetition 

blir då en central del i lärandet för att kunna uppnå detta.   

  

Det är dock Piagets teoretiska perspektiv som har blivit mer aktuellt för utbildning. En 

viktig del i hans perspektiv var assimilation och ackommodation (Flavell, 1977). 

Assimilation innebär att bli mer erfaren och informerad. Man lär sig exempelvis vilka 

material som flyter och man binder sina nya erfarenheter med tidigare erfarenheter, 

de byggs vidare. Ackommodation innebär att sina tidigare erfarenheter blir utmanade 

och man tvingas att ändra sitt sätt att tänka på och föreställa sig världen på. Slutligen 

är det även viktigt att lärandet är anpassat till det stadie eller mognad som eleven har 

nått. Undervisningen måste vara på samma utvecklingsnivå som eleven befinner sig i.  

  

Pragmatismen  

Denna lärandeteori har mer praktiska inslag och har eleven i större fokus. 

Undervisningen ska kunna anpassas till olika elever. ”Learning by doing” är ett vanligt 

uttryck som kopplas till pragmatismen. Teorins kunskapssyn innebär att kunskap är 

sådant som människan kan använda sig av praktiskt, för att kunna överkomma 

problem som den kan ställas emot. Vad som kan användas och ha betydelse i det 

vardagliga livet är därav väsentligt, exempelvis som William James (1907) uttrycker 

det, vilket “cash-value” har kunskapen?  

  



9 
 

I undervisningen är förmedlingen av kunskap genom språk och kommunikation 

centralt. Språket är det främsta redskapet, och med det ska det ske en kommunikation 

mellan parterna och inte vara ensidig kommunikation från läraren (Dewey, 1997). 

Således blir undervisning där eleverna måste vara aktiva viktiga. Vad som även blir 

viktigt är att pragmatismen inte vill att eleverna bara ska memorera fakta och 

information, utan att de ska lära sig hur man använder den. Därför förespråkas även 

att lärandet ska främst utgå ifrån ett problem eller undran som eleven eller eleverna 

har.  

  

Det sociokulturella perspektivet  

Vygotskij syftar på att människor utvecklar kulturella kunskaper och tar åt sig detta 

från sin omgivning med hjälp av medierande redskap. Det innebär att man använder 

sig av redskap för att förstå och agera i vår omvärld (Vygotskij, 1994). Dessa redskap 

delas upp i intellektuella och materiella kategorier. De materiella redskapen utgör 

fysiska redskap, som en spade, men användandet och skapandet av dessa härstammar 

i sin tur ifrån de intellektuella redskapen. Dessa utgör vad vi använder då vi 

kommunicerar och tänker, exempelvis vårt språk och våra begrepp. Dessa har alltid 

ursprung kulturellt, därför påverkas även människans tänkande av den kultur man 

befinner sig inom.   

  

Språket är precis som inom pragmatismen, centralt för det sociokulturella 

perspektivet. Det är genom kommunikation, främst genom språk, som vi människor 

formas och utvecklas, samt hur vi blir delaktiga i vår kulturs sätt att tänka på 

(Vygotskij, 1994). Detta är även viktigt för lärandet. Eleven appropierar, vilket innebär 

att denne lär sig att använda redskap och förstå världen, som att lära sig att räkna. För 

att kunna utvecklas längre och tänka mer abstrakt krävs alltid först en grundläggande 

kunskap som kan kallas vardagliga begrepp. De mer avancerade, vetenskapliga 

begreppen ska skolan lära eleverna genom att utveckla från barnens tidigare 

erfarenheter och begrepp.  

  

Vad som då blir essentiellt för lärandet är idén om den närmaste proximala 

utvecklingszonen. Detta syftar på att eleven alltid har en ny kunskap inom räckhåll och 

den zonen man är känslig för att lära sig inom (Vygotskij, 1978). Läraren utgår ifrån 

elevens tidigare kunskaper och utmanar dessa på ett sätt som leder denne till ny 
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kunskap som är inom räckhåll. Exempelvis kan läraren ge stöd i zonen där den nya 

kunskapen befinner sig, för att sedan låta stödet avta med tiden tills eleven har lärt sig 

och gjort kunskapen till sin egen. Detta kräver dock att eleven ändå måste ställas mot 

utmaningar och är aktiv deltagare, därför är det viktigt att läraren kan anpassa 

utmaningen och stödet baserat på vilken nivå denne ligger på.   
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Metod  

För att uppfylla syftet av detta arbete, kommer uppsatsen att utgå ifrån en kvalitativ 

ansats. Med detta syftas det på kvalitativa och halvstrukturerade intervjuer som 

datainsamling. Då det kan vara passande att tolka och ge utrymme, eftersom det kan 

användas för att få en djupare förståelse av intervjupersonens upplevelser och livsvärld 

(Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014) Således upplevs detta som ett passande val för 

studien. Det söks en djupare kunskap bland svaren då det är ett område som det inte 

har forskats särskilt mycket om och arbetet söker att få större förståelse för vilka 

lärandeteorier som tillämpas och vad som är effektivast. Arbetet avser således inte att 

bara undersöka till vilken grad respondenterna gillar olika former av lärande. Dock är 

det viktigt att respondenterna får samma ram att besvara intervjufrågorna inom och 

således är det även passande att de ställs samma frågor, i enlighet med de 

halvstrukturerade intervjuerna som Hjerm et al. (2014) beskriver.   

 

Intervjuerna genomfördes med en elev per gång via nätet. Programmet Discord 

användes för att hålla dessa intervjuer, då alla elever hade detta program. Intervjuerna 

pågick i genomsnitt cirka 20 minuter vardera, där eleverna fick svara på frågorna i 

intervjuguiden (bilaga 2). De spelades in för att senare kunna kodas och tolkas i 

enlighet med Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014).   

  

Urval  

När det kommer till urvalet är valet stickprov passande för att kunna göra en analytisk 

generaliseringen av resultatet. Fejes och Thornberg (2015) förklarar att det går att 

diskutera trolig tillämpbarhet till andra eller liknande situationer från analytisk 

generalisering. Representativt stickprov blir svårt då inriktningarna är nya och inte har 

någon statistik på hur de är representerade exempelvis i kön eller etnicitet. Således är 

stickprov vad denna uppsats kommer att tillämpa.   

 

Vidare kommer även urvalet att vara ett stickprov vid ett NTI-gymnasium, då det blir 

ett för stort arbete att intervjua alla elever runt om i Sverige som går 

dessa esportsinriktningar. Det är rekommenderat att ha en genomsnittlig skola som 

stickprov (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014), och då föll valet på den skola som var 

med från starten av esportsinriktningar. Ett av de NTI-gymnasier som finns har hunnit 
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ha en esportsinriktning i några få år och är även den grundläggande drivkraften till att 

andra NTI-gymnasier startar esportsinriktningar. Esportkonsulten (personlig 

kommunikation, 13 november 2018) som nämndes tidigare var exempelvis med och 

hjälpte till att starta Malmös esportsinriktning, som nämndes tidigare. Då NTI-

gymnasierna har sin grund och uppstart från detta gymnasium, borde urvalet kunna 

ge goda möjligheter till analytisk generalisering (Fejes & Thornberg, 2015) även bland 

de andra inriktningarna. Jag har även personlig kontakt med coacherna för 

den esportsinriktningen sedan tidigare. I detta stickprov väljs det att intervjua 10 

elever från esportsinriktningen.  

 

Innan genomförandet av intervjuerna tillfrågades till en början 10 elever om 

deltagande. De valdes ut från olika laggrupper de hade i deras Discordserver, där 

eleverna i varje grupp fick varsin siffra och blev slumpmässigt dragna. Av dessa svarade 

hälften ja till att bli intervjuade, vilket innebar att 5 elever till behövdes. Elever 

tillfrågades och valdes på liknande vis och elever inom varje spel blev tillfrågade. Detta 

för att kunna få variation mellan eleverna. I slutändan hade 20 elever tillfrågats varav 

hälften tackat ja, där alla spel blev representerade. 

 

Databearbetning 

Till en början gjordes koder, där exempelvis pragmatiska inslag fick koden 5 och 

gruppdiskussioner fick koden 1. Sedan fick även dessa koder ett tal bakom sig för att 

beskriva i vilken grad något fanns i undervisningen. 0 står för “mycket”, 1 står för “till 

viss del”, samt 2 står för “liten del”. 10 innebär mycket gruppdiskussion, samtidigt som 

51 innebär pragmatiska inslag till viss del. Sedan tematiserades dessa i grupper, för att 

enklare kunna skilja mellan de olika koderna. Varje lärandeteori fick exempelvis en 

egen grupp. Vad eleverna finner roligt i lärandet, vad de anser vara den bästa formen 

av lärande och om de skulle vilja ha mindre av något, blev också en egen grupp. 

Materialet tolkades således inom dessa grupper, delvis för att svara mot 

frågeställningarna, men även för att kunna analysera utifrån grupperna och kunna 

ställa dem i relation till varandra.  
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Forskningsetiska överväganden  

Som det nämndes tidigare i urvalet kommer elever att tillfrågas genom ett 

informationsbrev (bilaga 1) där de får information om min studie och att deltagande är 

helt frivilligt, samt att de får avbryta sitt deltagande under intervjuns gång om de så 

vill. Detta är utformat efter Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Det 

innebär även att de 4 grundläggande kraven kommer att följas. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

För att vidare försäkra att dessa följs kommer inga namn att förekomma, utan det 

kommer att refereras till intervjuperson 1, 2, 3 och så vidare. Studien kommer försäkra 

om att inget svar kan kopplas till en enskild person. Utöver detta har inte gymnasiets 

stad nämnts, samt att det inte kommer att namnges. Detta för att det inte ska gå att 

koppla studiens resultat till en enskild klass eller esportsinriktning. Slutligen kommer 

allt material att enbart användas till studien och inget annat. Enligt Vetenskapsrådet 

(2002) ska inte uppgifter användas för andra bruk och syften, vilket även innebär att 

när studien är klar och godkänd, kommer intervjuer och uppgifter att raderas för att 

försäkra om detta. Deltagarna kommer även informeras om detta i informationsbrevet 

(Bilaga 1).  
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Resultat  

I resultat kommer summeringen av 10 kvalitativa intervjuer att redovisas och sättas i 

kategorier i enlighet med studiens frågeställningar. Till en början kommer resultatet 

att beröra de primära processerna som eleverna lär sig igenom. Sedan kommer vilka 

former av lärande som eleverna finner effektiva och roliga att sammanställas i sin egna 

kategori, för att än en gång hålla sig i enlighet till frågeställningarna och således hålla 

dessa separerade.  

 

Primära lärandeprocesser  

Den intervjudata som samlats in berör undervisningens upplägg. Först blev eleverna 

tillfrågade att beskriva undervisningen, vad som brukar förekomma på lektionerna. 

Varje elev som intervjuades beskrev att de hade mycket gruppdiskussioner eller satt i 

grupp och arbetade. Alla elever verkade uppleva att det är den huvudsakliga 

undervisningens form i esportsinriktningen.  

 

Figur 1. Elevernas upplevelser om personlig coachning.

 

Vidare nämndes även personlig coachning av samtliga elever, det kan även beskrivas 

som individuell hjälp från en coach. Här blev det en stor spridning i svaren, som figur 

1 (ovan) visar.  Intervjuperson 7 förklarade det på detta vis: “Hur mycket eleven själv 
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vill, styr hur mycket hjälp man får”. Vidare förklarade eleven att vissa elever söker 

mer hjälp och råd från coacherna, vilket leder till att de får mer personlig coachning. 

Sedan finns elever som inte söker någon hjälp, vilket leder till att man inte får lika 

mycket hjälp. Hur eleverna själva engagerar sig i sin undervisning kan påverka hur 

mycket personlig coachning de upplever. Den personliga drivkraften är en viktig 

faktor, men möjligtvis kan dessa elever vara engagerade och uppleva mängden 

personlig coachning otillräcklig ändå. Båda skulle kunna förklara varför svaren är lite 

utspridda. Utöver detta verkar eleverna uppleva att den personliga coachningen finns 

där till viss grad, eller mer beroende på hur mycket hjälp eleven söker. Vanligtvis utgör 

det en stund per lektion, men det är inte det främsta momentet i upplägget. 

 

Sedan kom genomgångar på tal. De nämndes inte av alla, men mer än hälften beskrev 

att genomgångar finns med i lektionerna och av dessa beskrev alla förutom en att de 

har genomgångar till viss del. Med till viss del verkade de främst syfta på en kort 

genomgång per lektion eller någon större genomgång varannan lektion. Några 

förklarade även att de har genomgångar då de behövs, exempelvis om något moment i 

spelet eller om det var någon förändring i spelet som eleverna behöver veta för att hålla 

sig uppdaterade. Som helhet tycks genomgångarna också ta en del plats i 

undervisningen, i liknande utsträckning som personlig coachning.  

 

Figur 2. Hur mycket repetition eleverna upplever.
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Eleverna blev sedan tillfrågade om repetition i deras undervisning. De svarade som 

ovan (figur 2), vilket överlag visar på att de upplever stor grad av repetition i 

undervisningen.  “Det är kanske nog repetition, åtminstone 60% av tiden … det är 

ganska mycket repetition” (intervjuperson 4). Dock behöver det inte nödvändigtvis 

var något dåligt. Personen i fråga tyckte fortfarande att det är bra med mycket 

repetition, då detta hjälper inlärningen hos eleverna, om än det inte alltid är ett roligt 

moment. Dock visar resultatet på en viss spridning, exempelvis att en elev upplever att 

det är lite repetition i deras undervisning, denna person upplever inte samma som 

intervjuperson 4 som påstod att det är repetition 60% av tiden. Möjligtvis kan 

repetitionen vara mer individuell och även en del av den personliga coachningen, vilket 

skulle kunna förklara varför svaren skiljer sig. 

 

Vidare var en av frågorna huruvida de har ändrat sin världssyn eller rättare sagt, om 

de har ändrat sitt synsätt kring både spelet och spelandet, det vill säga livet runt spelet. 

Här svarade 8 av 10 elever att man har fått en ändrad syn, främst på hur själva spelet 

fungerar. Nästan alla av dessa elever beskriver även att de har fått en annan bild av vad 

det innebär att spela i lag, hur lagspel fungerar i esport. Utöver detta har även synen 

om hur man tränar inom esport utmanats och förändrats för några av dem. 

Intervjuperson 3 beskrev: “Det började ändras då jag började spela i lag, för då 

krävdes det en annan mentalitet och man insåg att det fanns mycket mer att göra … 

hur man utövar esport och hur mycket man kan utvecklas har jag fått en mycket 

större förståelse för”. Mängden träning både i lag och individuellt, samt den 

professionella nivån som eleverna upplever genom esportsinriktningen, är nya 

uppfattningar som eleverna har fått sen de började.  

 

Sedan fick eleverna svara hur de upplever att undervisningens nivå är anpassad till 

deras nivå. Även här svarade majoriteten att de upplever att nivån är mycket och väl 

anpassad till deras egna nivå. Alla elever delar dock inte samma uppfattning. 3 elever 

upplevde nämligen att den bara var till viss del, att den skulle kunna bli bättre och vara 

mer anpassad till dem själva eller deras grupp. En förklaring till detta skulle kunna 

vara att det skiljer mellan spelen. En elev beskrev att de saknade en spelspecifik coach 

för tillfället, vilket ledde till att undervisningen inte alltid var fullt anpassad, vilket 

eleven tror hade förändrats då de får en ny coach. Trots detta är det ingen som upplever 

att det är dålig anpassning av nivån i undervisningen, utan att den alltid till en 
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någorlunda grad är anpassad. Det kan dock visa på att det finns rum för coacherna att 

anpassa sin undervisning ytterligare.  

 

Figur 3. Aktivt deltagande enligt eleverna egna upplevelse.

 

Från dessa frågor gick intervjun vidare till hur aktiva eleverna upplevde att de är under 

lektionstid, samt hur de engageras från coacher och undervisningen. Figur 3 (ovan) 

visar att eleverna upplever att de är aktiva och blir uppmanade till detta. Det stämmer 

inte minst in på gruppdiskussionerna, där eleverna upplever att alla får komma till tals. 

“Många elever som är med får komma med egna idéer till gruppen” (intervjuperson 

9). Liknande stämmer för de genomgångar, där eleverna också är aktiva och uppmanas 

att ställa frågor. De elever som anser att de själva inte är mycket aktiva, upplever att de 

blir uppmanade av coacherna till att vara mer delaktig. Samtidigt anser de även att 

gruppen i sin helhet är mycket aktiv. 

 

Eleverna svarade senare på hur mycket praktisk användning de upplever att de får från 

undervisningen, inkluderat från personlig coachning, genomgångar och 

gruppdiskussioner. Vad gäller detta var eleverna fullt eniga om att undervisningen ger 

mycket sådan användning. Oavsett vilken form av undervisning eleverna har beskrivit, 

upplever alla att de får en praktisk användning som de kan använda direkt i nästa 

match de spelar. Det finns med och genomsyrar hela undervisningen vill säga.  
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Vidare är eleverna nästan lika överens om hur mycket undervisningen är anpassad till 

vad de vill veta, till deras undran. Bara en elev upplevde inte att den var mycket 

anpassad till detta. Flera elever beskrev att coacherna hjälper och svarar direkt på vad 

eleverna funderar över, samt att de även baserar vissa genomgångar eller gruppsamtal 

om detta, skulle det behövas. “Om du vill ha hjälp med något, då hjälper de dig. Är 

det något som lärarna inte kan svara på så har vi ett annat problem, då kanske vi 

kan lösa det tillsammans i gruppen” (intervjuperson 7). Det eleverna har en fundering 

kring upplevs alltid få en plats i undervisningen. 

 

Figur 4. Det upplevda utmanandet.

 

Slutligen var den sista frågan kring undervisningens upplägg huruvida eleverna 

upplevde att de blev utmanade i sitt spelande och lärande (figur 4 ovan). De som 

svarade att de blir mycket utmanade, förklarade att det alltid finns någon form av 

underliggande utmaning som de ska klara av i deras spelande. Utöver detta anser de 

även att det vanligtvis är kortare och varierande utmaningar, som byts då dessa blivit 

avklarade och fastnat hos eleven. De andra eleverna som anser att de blir utmanade till 

viss del, upplever utmaningar på liknande vis, det vill säga med en underliggande och 

mindre utmaning. Ett exempel var en kommunikationsutmaning, där laget i varje 

match ska ha god och tillräcklig kommunikation mellan varandra. Eleverna verkar 

hålla med varandra om att det alltid finns underliggande utmaningar, men trots detta 

upplever vissa elever mindre utmaningar än de andra. Det skulle kunna bero på 
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tidigare nämna orsaker, exempelvis att utmaningarna delvis är individuellt anpassade 

genom personlig coachning eller att avsaknaden av spelspecifik coach påverkar vissa 

elevers erfarenheter kring utmaningar i undervisningen. 

 

Effektivt för eleverna  

För att besvara den andra frågeställningen fick eleverna andra frågor än de tidigare 

(Bilaga 2). De fick själva beskriva vad de tycker är roligast, vad som är bäst för dem 

själva, samt nämna om det var något som de skulle vilja ha mindre av. De breda 

frågorna var till för att låta eleven fritt beskriva vad de upplever. 

 

Figur 5. Roligaste formen av lärande.

 

Först fick de svara på vad de anser är roligaste eller lättaste sättet för dem. Här blev 

svaren lite mer utspridda, vilket figur 5 (ovan) visar på. Det var bara två moment som 

nämndes mer än en gång. I första hand tyckte elever att spela spelet och därav få 

erfarenhet själv och utmana sig själv var roligaste lärandet. Intervjuperson 4 beskrev 

följande: “Det är väl bara att spela spelet, spelar ingen roll hur man gör det. Lägga 

ner tiden och få erfarenhet och lära sig med tiden ... Bara att köra match på match 

tror jag”. Vidare tyckte även elever att roligaste sättet att lära sig på var att få praktiska 

instruktioner och sen göra dessa direkt i nästa match. Övriga 3 elever svarade olika. En 

av dem gav inget specifikt exempel, utan vad som än är engagerande, är roligt. Detta 
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eftersom att eleven anser att det ger bäst resultat. Det är en stor spridning i svaren 

vilket visar på de individuella skillnaderna som finns mellan eleverna. Vad som främst 

lockar dem kan vara mycket olika, vilket reflekteras i svaren.  

 

Figur 6. Vad eleverna upplever vara bästa formen av lärande.

 

Vidare fick eleverna även svara på vad de tycker är den bästa formen av lärande, inte 

bara den roligaste. Här blev det en liten skillnad (figur 6) på vad eleverna hade svarat 

tidigare. De som svarade att spelandet var roligast, svarade även att det var den bästa 

formen av lärande. Dock utvidgade dessa elever sitt svar och förklarade att då en coach 

sitter bredvid eller bakom för att ge några tips under spelets gång eller uppmuntra 

eleverna, att detta blev den bästa formen av lärande för dem själva. Det är en viss 

skillnad från deras tidigare svar, om än de är liknande. Att involvera coachen mer som 

ger spelaren praktiska tips är en betydlig skillnad från att eleven spelar själv. 

 

Även praktiska instruktioner som sedan görs direkt i nästa match nämndes som den 

bästa formen av lärande, men från de tidigare eleverna var det bara 2 av dem som 

svarade detta. Den tredje hade bytt svar till att gruppdiskussioner är den bästa formen 

av lärande för denne. Flera elever svarade att gruppdiskussioner var den bästa formen 

av lärande, vilket blir en skillnad från då bara en av dem upplevde detta som det 

roligaste sättet att lära sig på. Det visar på att det finns en skillnad mellan rolig form 

av lärande och bästa form av lärande. Även om gruppdiskussionerna upplevs mindre 
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roliga än andra moment, upplevs det som ett bra moment för lärande. Eleverna förstår 

hur de ska skilja på vad som är roligt och vad som är bra, även om en stor majoritet 

upplever att den roligaste formen av lärande även är den bästa formen av lärande. Det 

kan behövas uppmärksammas mer och fortsättningsvis kombineras med vad eleverna 

även tycker är de bästa formerna av lärande. Slutligen svarade en sista elev att denne 

inte hade någon form av lärande som var bäst personligen. Istället svarade eleven 

likadant som tidigare, att det som är engagerande är vad som ger bäst resultat.  

 

Sist av allt fick eleverna besvara om det var något som de skulle vilja ha mindre av. 7 

elever svarade tydligt att det inte är något som de skulle vilja ha mindre av. Även om 

det fanns något moment som de inte gillade, exempelvis genomgångar, ansågs de ändå 

som nödvändiga och bra. Vidare svarade 3 elever att det fanns något som de skulle vilja 

ha mindre av. Samtliga beskrev att de har teoretiska genomgångar om esportens 

historia, rutiner och förhindring av skador. En av dem förklarade det på följande vis: 

“När vi sitter och lyssnar på hur esporten byggdes upp som man redan har lite koll 

på själv, det blir lite drygt … det är där för att vara där. En del av undervisningen för 

att de måste vara med” (Intervjuperson 5). Istället föreslog de främst att ha mer 

speltid, en av dem föreslog även att ha mer gruppdiskussion istället för dessa 

genomgångar. Både speltid och gruppdiskussioner nämndes tidigare som roliga och 

bästa former av lärande, vilket kan förklara varför eleverna vill ha mer av just dessa 

moment. Utöver detta är de nöjda, precis som de 7 andra, med undervisningens 

upplägg.  

 

Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar på att de primära formerna av undervisningen är gruppdiskussioner, 

genomgångar och personlig coachning, där gruppdiskussioner är med god marginal 

vad eleverna upplever är den mest förekommande formen av undervisning. Sedan 

finns det även andra primära lärandeprocesser i undervisningen. Repetition är en av 

dessa då en majoritet upplever att de har mycket repetering under lektionerna. 

Eleverna upplever även att deras perspektiv och världssyn utmanas genom 

undervisningen, där synen på lagspel och mängden träning är den främsta 

förändringen som eleverna beskriver.  Vidare beskriver eleverna även att det praktiska 

lärandet i kursen finns i mycket hög grad. De förklarar att den praktiska användningen 

är en stor del av undervisningen och genomsyrar lektionerna. Med detta anser eleverna 
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att de är mycket aktiva i sin undervisning och deltar i gruppdiskussioner och 

genomgångar. De får även vara aktiva och själva fråga coacherna om det är något som 

de vill veta. Har eleverna en undran får de svar på denna, antingen individuellt eller 

tillsammans i gruppen. Dessa upplevs vara i toppen, tillsammans med 

gruppdiskussioner. Något som också finns med, men inte anses vara bland de främst 

använda lärandeprocesserna är utmaningar. Eleverna upplever att det alltid är en 

underliggande utmaning som ska klaras av. 

 

Vidare till att sammanfatta vilka lärandeprocesser som eleverna finner effektivt i deras 

lärande. Det främsta formen av lärande som nämndes är att lära sig praktiskt, att helt 

enkelt bara spela spelet. Detta upplever 4 elever som både den bästa och roligaste 

formen av lärande, där även praktiska tips medan man spelar anses vara det mest 

effektiva. Vad dessa elever finner roligt, finner de även effektivt. Detta gäller delvis 

även för de 3 elever som anser att praktiska instruktioner är det roligaste lärandet. 2 

av dessa påstår även att det är effektivast för dem. Dock blev det en skillnad, då en elev 

istället förklarar att gruppdiskussioner är bäst för denne. Gruppdiskussion som bara 

en elev beskrev som roligast har istället 3 elever som anser att gruppdiskussioner är 

den bästa formen av lärande. Avslutningsvis är det även en elev som tycker att 

engagerande undervisning både är den bästa formen av lärande och den roligaste. 
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Analys 

Studien kommer i analysen att utgå ifrån de tidigare nämnda lärandeteorierna och 

använda dessa som analysinstrument för att kunna finna kopplingar till de olika 

formerna av undervisningen inom esportsinriktningen. Detta för att förstå de primära 

lärandeprocesserna, samt vilka av dessa som används i undervisningen. Sedan 

kommer vad eleverna finner vara effektiva och roliga former av lärande att analyseras 

och diskuteras i relation till uppsatsens syfte.  

 

Som resultatet visar på, är det främst 3 former av undervisning som eleverna upplever 

och nämner i intervjuerna. Dessa är gruppdiskussion, genomgång och personlig 

coachning. Vidare kan dessa kopplas till viss del mot lärandeteorier, för att bättre förstå 

vilka inslag som finns med i undervisningens upplägg och till vilken grad. Till att börja 

med är gruppdiskussionerna, som alla elever upplever som en stor del av 

undervisningen. Gruppdiskussioner har en tydlig koppling till det sociokulturella 

perspektivet där lärande i sociala sammanhang genom kommunikation och språket är 

viktigt. Språket är centralt och det är från detta individen tar till sig nya begrepp och 

kunskap. Således är gruppdiskussioner starkt kopplade till det sociokulturella 

perspektivet, vilket även är fallet för de gruppdiskussioner som esportsinriktningen 

har. Sedan finns det en likhet till pragmatismen, som även den vill engagera elever för 

att de ska vara aktiva i sitt eget lärande. Det sociokulturella inslaget anses enligt 

eleverna att vara effektivt. 3 elever upplever detta som den bästa formen av lärande, 

trots att gruppdiskussioner inte var lika omtyckta som andra lärandeprocesser. Det 

visar på att det roligaste lärandet inte alltid är det bästa. Det utrymme som finns för 

gruppdiskussioner rättfärdigas av hur effektivt det upplevs, men de bör nog inte få 

betydligt större utrymme än vad de redan har.   

 

De pragmatiska inslagen finns även med i genomgångarna som hålls. Då coacherna 

uppmanar elever till att vara aktiva i genomgångarna, blir det ett moment som kan 

kopplas till pragmatismen. De aktiva genomgångarna som ibland baseras på elevernas 

funderingar, innebär ytterligare en stark koppling. Visserligen går det att argumentera 

för att det sociokulturella perspektivet också fungerar som ett inslag, då aktiva elever 

och kommunikation är essentiellt för lärandet, men det upplevs inte ha ett större inslag 

än pragmatismen. 
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Vidare var även personlig coachning ett vanligt moment i undervisningen, där eleverna 

får vara med en coach en och en. Detta talar inte mycket för någon av lärandeteorierna, 

utan istället är det viktigare att veta hur den personliga coachningen utförs. På så vis 

kan man argumentera för att samtliga teorier har ett inslag. Coachen kan exempelvis 

utmana eleven på ett vis som kopplas till den närmaste utvecklingszonen. Lika väl kan 

det vara det praktiska lärandet som eleverna upplever, vilket kan kopplas tydligt till 

pragmatismen. Sedan kan även kognitivismen ha ett inslag om coachen vill att eleven 

ska repetera mycket eller utmana elevens syn på spelet. Således är det ingen specifik 

lärandeteori som går att applicera på personlig coachning, utan istället måste man se 

vad momentet och resten av undervisningen innehåller för att kunna närmare bedöma 

vilka inslag som finns. 

 

Det finns kopplingar till samtliga lärandeteorier som studien valt att använda. 

Kognitivismens finns med och utgör en viss del av undervisningen. Repetition är en 

sådan koppling, vilket är en essentiell del av lärandeteorin. Det handlar om att få in en 

kunskap i långtidsminnet så att det går att använda denna kunskap när den än behövs. 

De kunskaper som lärs ut till eleverna genom repetition upplevs inte omtyckta eller 

effektiva av eleverna, då ingen av dem nämnde dessa.  

 

Dock är den största kopplingen den utmanade världssynen som finns inom 

esportsinriktningen. Synen på lagspel och träningsmiljön är exempel på hur 

kognitivismens inslag har förändrat elevernas världssyn kring spelandet. Det går inte 

med säkerhet att säga om esportsinriktningen vill försöka ändra elevers världssyn, men 

oavsett vad är detta en del av undervisningen vilket även gör kognitivismen till ett 

tydligt inslag. Dock genomsyrar det inte undervisningen och det upplevs inte lika 

tydligt av eleverna. Det har inte heller lika tydligt utrymme som de kommande 

lärandeteorierna. 

 

Praktiskt lärande, anpassning till elevernas undran och aktivt deltagande. Dessa är 

lärandeprocesser som upplevs tydligare av eleverna och de kan kopplas till 

pragmatismen. Främst av dessa är det praktiska lärandet som är en grundläggande del 

av undervisningen, vilket har tydliga inslag från pragmatismen där kunskap innebär 

något som kan användas praktiskt. Detta kan kopplas till den praktiska erfarenhet och 

kunskap coacherna har då de anställs efter dessa. Den andra lärandeprocessen som 
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kan beskrivas som grundläggande av dessa pragmatiska inslag är anpassningen till vad 

eleverna vill veta, det vill säga “learning by inquiry”. Undervisningen tar alltid till sig 

elevernas undran och svarar på deras frågor. Denna undran kan även forma 

lektionerna. Även om hela undervisningen inte är formad efter vad eleverna vill veta, 

får de alltid svar på deras frågor. Det argumenterar för att även detta är en 

grundläggande del av undervisningen.  

 

Det aktiva deltagandet upplever en majoritet av eleverna också, dock finns det elever 

som inte upplever att de blir mycket uppmanade till att vara aktiva. För en coach kan 

det vara svårt att uppmana varje elev till att vara aktiv, men det kan finnas möjlighet 

till förbättring eller ökat fokus. Det leder till att det aktiva deltagandet inte anses vara 

lika grundläggande som övriga pragmatiska inslag. Dock finns det en elev som 

upplever aktivt deltagande som både en omtyckt form av lärande, samt en effektiv 

sådan. Det kan innebära att det finns fler likasinnade elever och man bör fortsätta 

försöka hålla eleverna aktiva, vilket är i enlighet med pragmatismen. Detta innebär att 

pragmatismen i första hand utgör den mest passande lärandeteorin för 

esportsinriktningen. 

 

Sedan finns det en stark koppling till det sociokulturella perspektivet, nämligen de 

utmaningar som undervisningen beskrivs att ha. Underliggande utmaningar anser 

eleverna finnas med i hela undervisningen, vilket gör det till ett vanligt förekommande 

inslag. Vidare kan det kopplas till den närmaste utvecklingszonen som är en del av det 

sociokulturella perspektivet, där elever ska utmanas för att utvecklas ytterligare. 

Utmaningar i undervisningen är också inslag av det sociokulturella perspektivet och 

upplevs finnas med i undervisningen, åtminstone till viss grad av alla elever. Dock 

utgör det inte en grundläggande form av undervisningen då det inte alltid beskrivs vara 

mycket utmaningar. De byts inte alltid heller ut mot nya utmaningar, utan de kan 

istället förbli samma utmaningar som med tiden inte utvecklar eleven lika mycket. Det 

sociokulturella perspektivet kommer i andra hand som den mest passande 

lärandeteorin för undervisningen. Den har fått en god respons vilket kan rättfärdiga 

ett större utrymme i undervisningen. I det fallet kan en utökning av utmaningar vara 

aktuellt, även om detta bör göras noggrant.  
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Det praktiska lärandet, främst genom att spela spelet, är den mest omtyckta formen av 

lärande. Även praktiska instruktioner upplever elever som en annan omtyckt form av 

lärande, vilket talar för att det pragmatiska kopplingarna gillas av en stark majoritet. 

De är inte bara omtyckta, de flesta elever anser även att dessa pragmatiska inslag är de 

bästa formerna av lärande för dem själva. Pragmatismen görs till den främsta 

lärandeteorin både genom hur omtyckt och hur effektiv den upplevs. Det innebär att 

de pragmatiska inslagen bör få behålla det stora utrymme som redan finns för dem, 

baserat på den goda responsen från eleverna. Praktisk kunskap är det centrala för 

dessa inslag och det bör även vara centralt för esportsinriktningen. De pragmatiska 

inslagen är de som i första hand bör kunna få större uppmärksamhet och ges ytterligare 

utrymme inom esportsinriktningen. Det blir viktigt att lyssna på vad eleverna finner är 

roliga former av lärandet, då detta upplevs vara en central faktor för att effektivisera 

undervisningen. 
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Avslutande diskussion  

I detta avsnitt kommer analysen och resultatet att diskuteras för att kunna dra 

slutsatser kring elevernas lärandeprocesser i koppling till tidigare forskning. Vidare 

kommer det även rekommenderas vilka lärandeteorier som bör övervägas att användas 

mer eller mindre inslag ifrån, för att tillåta esportsinriktningen att utvecklas och få en 

djupare teoretisk förankring. Slutligen kommer även vidare forskning att 

rekommenderas. 

 

Primära lärandeprocesser 

Som det förklarades av Mesquita et al. (2014) är det viktigt för coacher att få en god 

koppling mellan praktik och teori. Vidare anser van Roy och Zaman (2018) att även 

gamification bör ta till sig en större teoretisk förankring, liknande för coacherna. 

Esportsinriktningen saknar en sådan teoretisk förankring i sin undervisning. Därför 

kopplades lärandeteorier till undervisningen för att skapa en sådan förankring i teori. 

Resultatet visade på att de grundläggande formerna av lärande är gruppdiskussioner, 

praktiskt lärande och lärande utifrån elevernas undran. Dessa former är av 

pragmatiska och sociokulturella inslag och genomsyrar hela undervisningen. Vidare 

finns det fler lärandeprocesser, men dessa är inte lika grundläggande. Kognitivismens 

inslag är exempel på detta, där repetition är en del av undervisningen, men inte en del 

av de grunder som esportsinriktningen har i formandet av undervisningen. Utmaning 

i undervisningen är en annan lärandeprocess som finns med till viss grad, men som 

inte fungerar som ett grundläggande fokus vid formandet av undervisningen.  

 

Det aktiva deltagandet är förekommande i stor grad, men inte alla elever upplever att 

de blir uppmanade av coacherna och det utgör inte det mest grundläggande i 

undervisningen. Utöver detta är de andra pragmatiska inslagen de grundläggande 

formerna av undervisning, tillsammans med gruppdiskussioner med grund i det 

sociokulturella perspektivet. Dessa kopplingar till lärandeteorierna kan utforskas 

ytterligare för att bygga vidare teoretiska förankringar och utveckla existerande 

lärandeprocesser från detta. Eftersom att förstå hur man applicerar kunskaper i 

praktiken är viktigt för att utbilda coacher (Vella et al. 2013), blir detta utvecklande 

centralt. Det återgår även till Mesquita et al. (2014) som förklarade att teori ska kopplas 

till de praktiska behoven som existerar och att man bör optimera lärandet som sker 
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genom coachning. Genom detta försöktes teori att kopplas till de praktiker som redan 

finns inom esportsinriktningen, för att kunna förstå hur man kan effektivisera 

lärandet. 

 

Effektivt för eleverna 

Gamification beskrevs av de-Marcos et al. (2016) att ha olika resultat där studier visade 

på att elever presterade både sämre och bättre. Exempelvis då elever var engagerade 

blev resultatet bättre än bland de kurser som inte använde sig av gamification (Tsay et 

al. 2018). Sedan visade en annan studie på att gamification kan påverka motivation 

negativt och i längden ge sämre slutbetyg i jämförelse (Hanus och Fox, 2015). För 

eleverna framstår inte motivationen låg. Det praktiska lärandet i form av spelande, de 

praktiska instruktionerna, samt det engagerande lärandet utgör en stor majoritet 

bland elevernas svar, oavsett om det berörde vad som var roligast eller vad som var 

effektivt. Dessa lärandeprocesser har tydliga inslag av pragmatism och genom detta 

kan en pragmatisk koppling bidra till att det spelrelaterade lärandet ger goda resultat 

för eleverna. Dock finns det inga studier som kan visa på om detta ger relativt bättre 

resultat. I framtiden kan det således vara relevant att jämföra elevernas prestationer i 

esportsinriktningar och idrott och hälsa, vilket är dess närmaste motsvarighet.  

 

Trots denna osäkerhet, finns det dock en form av gamification som har gett bäst 

resultat, vilket är social gamification (de-Marcos et al. 2016). Den andra 

förekommande lärandeteorin i stor grad är det sociokulturella perspektivet, som 

främst kopplas till de gruppdiskussioner som undervisningen har. Gruppdiskussioner 

ansågs vara den näst bästa formen av lärande enligt eleverna, vilket talar högt för dem. 

Visserligen innebär social gamification att det ska innehålla sociala mediers 

funktioner, vilket gruppdiskussionerna möjligtvis inte gör. Dock finns det inslag av 

social deltagande i båda, vilket kan ge gruppdiskussioner potential att försöka 

implementera dessa funktioner. Utöver detta skulle det sociokulturella perspektivet i 

sig kunna användas för att implementera social gamification.  

 

Dock är de sociokulturella inslagen inte lika omtyckta av eleverna som de pragmatiska 

inslagen. Inte heller anses de lika effektiva. Kopplingarna till pragmatismen är något 

som inte bör överges utan vidare kunskap kring hur eleverna presterar och om vidare 

implementering kan behövas utöver gruppdiskussioner. Något som talar för detta är 
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studien av Buckley och Doyle (2017) som visar på att effektiviteten från gamification 

varierar beroende på personens styrkor och svagheter. Det viktigaste är att eleverna 

inte känner sig hindrade i sitt lärande och att de upplever att de har former av lärande 

som de anser effektiva. Skulle de pragmatiska inslagen bytas ut mot mer 

sociokulturella inslag finns det en risk att det skulle hindra vissa elevers lärande. 

Därför bör ytterligare inslag av det sociokulturella perspektivet implementeras 

noggrant och försiktig. Det roliga lärandet är vad som främst funnits effektivt av 

eleverna, därför bör undervisningen bevara detta. Slutligen kan studier kring elevernas 

prestationer hjälpa att driva esportsinriktningen framåt och utveckla sin undervisning. 

 

Metodreflektion 

I denna studie användes en kvalitativ ansats och halvstrukturerade intervjuer, som 

utgick ifrån Hjerm et al. (2014). 10 elever intervjuades på detta vis genom Discord. 

Genom det programmet blev eleverna även tillfrågade och informerade med hjälp av 

informationsbrevet (bilaga 1). De blev även intervjuade en åt gången. De 

halvstrukturerade intervjuerna upplevs ha fungerat mycket väl. Den mängd av struktur 

som fanns var hjälpsam för att låta eleverna beskriva deras undervisning fritt, 

samtidigt som det höll en röd tråd och hjälpte vissa elever att förklara ytterligare. 

Frågor som ”Hur mycket repetition upplever du?” har fungerat för att få elever på rätt 

spår. Även uppvärmningsfrågor har haft en god effekt, till den grad att kanske fler 

frågor hade kunnat vara till ännu mer nytta. Det gav eleverna en väg in i intervjun och 

där de upplevdes få det lugnt, komfortabelt och stundtals roligt. Själva 

förutsättningarna för intervjuerna hade dock tjänat på att vara lite annorlunda. Om än 

Discord gör det lätt att spela in en intervju, hade det varit enklare att genomföra dessa 

om man befann sig i samma rum. Om möjligheterna hade funnits, hade intervjuerna 

förmodligen blivit ännu bättre om de gjordes på detta vis. Slutligen upplevdes det att 

informera genom Discord inte var lika effektivt som det förväntades. Istället hade 

informationsutskick till elevers mailadresser ha kunnat fungera bättre. Eftersom att 

det inte fullt kan upplevas lika seriöst på Discord som det kan genom ett mail, hade 

utskick i denna form gjorts nu i efterhand (på Discord svarade nämligen inte alla 

elever). Denna risk finns kvar, men hade utskicket fått göras på ett annat sätt, hade 

denna studie troligtvis använt sig av mail. 



30 
 

Rekommendationer och vidare forskning 

Utifrån tidigare diskussion finns det 3 rekommendationer för esportsinriktningen och 

lärande inom en esportsmiljö som studien vill lyfta fram. Till att börja med är de 

pragmatiska delarna av lärandet mycket omtyckt och eleverna upplever detta ofta som 

de bästa formerna av lärande. Om än inte alla lärandeprocesser är likadana, är det de 

pragmatiska inslagen som finns med i stor grad bland elevernas svar. Således är den 

ena rekommendation att behålla dessa pragmatiska inslag och möjligtvis 

implementera det i en aningens större grad, inte minst eftersom det engagerande 

lärandet ger goda resultat enligt studier om gamification. Fortsättningsvis bör 

esportsinriktningen försöka uppmana elever ännu mer till att vara aktiva och delta i 

deras eget lärande, då det finns utrymme att förbättras på och få fler elever att vara 

engagerade. Utöver detta bör inriktningen behålla de pragmatiska inslagen i samma 

mån, samt fortsätta arbeta med det praktiska lärandet då detta upplevs mycket bra 

enligt elevernas egna erfarenheter. En del av eleverna anser att de vill ha mindre av 

teoretiska genomgångar och istället spela mer eller ha gruppdiskussion, vilket också 

talar för att mer praktiskt lärande önskas. 

 

För det andra har inte inslagen med kognitivism fått lika bra respons, vilket innebär 

att man bör överväga att minska dessa inslag aningens för att ge utrymme för bättre 

och roligare inslag. Repetition främst står i fokus då flera elever upplever att det är 

mycket repetition i undervisningen. Trots den stora mängd repetition som upplevs är 

det ingen elev som anser detta vara den roligaste eller den bästa formen av lärande. 

Repetition anser dock många vara nyttigt och ingen skulle vilja ha mindre av detta, 

men det kan vara lämpligt att fortfarande överväga att minska detta aningens om det 

kan ge plats för andra inslag som även kan utveckla undervisningen ytterligare. Dock 

bör istället genomgångar, särskilt teoretiska, övervägas i första hand att minskas innan 

mängden repetition eftersom detta är något som en del elever redan vill ha mindre av. 

 

För det tredje och sista, sociokulturella inslag bör få större utrymme i undervisningen. 

För tillfället är det pragmatiska inslag och gruppdiskussioner som har det största 

utrymmet i esportsinriktningen. Gruppdiskussioner må vara en koppling till det 

sociokulturella perspektivet, men det kan finnas utrymme för andra inslag, särskilt om 

det blir mindre teoretiska genomgångar. Eleverna gav bra respons till 

gruppdiskussioner och till de praktiska instruktionerna, som skulle kunna innehålla 
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utmaningar. Dessa former av undervisning är omtyckta och upplevs effektiva, vilket 

innebär att utmaningar med sociokulturella inslag kan ha potential. Sociokulturella 

utmaningar skulle kunna göras till en del av de praktiska instruktionerna som 

nämndes tidigare, men även till en del av gruppdiskussionerna. Således skulle 

utmaningar kunna få större utrymme i undervisningen. Vidare bör även 

gruppdiskussionerna försöka implementera funktioner som liknar sociala medier. 

Detta skulle kunna ge en form av social gamification i undervisningen, vilket har gett 

bäst resultat av de studier som gjorts kring gamification och således spelrelaterat 

lärande.  Kortfattat är det de pragmatiska inslagen och lärande i social miljö, med 

inslag av social gamification, som bör fortsätta vara i fokus och ges mer utrymme. En 

blandning främst av pragmatismen och sedan det sociokulturella perspektivet är 

således vad som upplevs vara omtyckt och effektivt enligt elevernas egna erfarenheter.  

 

Avslutningsvis finns det utrymme för vidare forskning. Vad uppsatsen rekommenderar 

att framtida forskning ska fokusera på är vidare undersökning kring lärandet inom 

esportsinriktningarna. Hur lärandet sker i den sociala miljön, delvis för att jämföra om 

de lär sig bättre i sociala sammanhang eller inte, är något som kan och bör undersökas 

framöver. Sedan hur eleverna presterar i esportsinriktningen jämfört med idrott och 

hälsa är relevant forskning för att jämföra hur gamification vidare påverkar elevernas 

resultat. Detta kan innebära mer kunskap om vilka inslag som bidrar till förbättrade 

prestationer och således hjälpa esportsinriktningen att utveckla undervisningen 

ytterligare.  

 

Även annan forskning kan ske, nämligen sådan som kan kopplas till idrottspedagogik. 

Exempelvis den fostringsprocess eleverna genomgår eller vilka 

normaliseringsprocesser som finns i esportsinriktningarna, samt jämföra dessa med 

liknande processer i traditionella sporter. Esporten och esportsinriktningarna i 

synnerhet har potential att utgöra en gren inom idrottspedagogik. Forskning som sker 

i traditionell sport bör ske på liknande sätt även inom esporten. Med det sagt kan detta 

vara ett steg i rätt riktning för att uppnå detta och skapa en framtida forskningsgren 

inom pedagogiken. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Till elever på esportsinriktningen vid NTI-Gymnasiet  

  

Hej!  

Mitt namn är Jakob Eriksson och studerar samhällsvetarprogrammet vid Umeå 

Universitet. Jag läser kandidatkursen i pedagogik och planerar för tillfället min 

kandidatuppsats, som handlar om lärande inom esportsinriktningar i Sverige. Denna 

uppsats riktar sig alltså mot bland annat den esportsinriktning som ni läser och kan 

förhoppningsvis hjälpa till att forma undervisningen. Just därför har ni fått detta brev.  

  

Jag har valt ut dig och dina klasskamrater inom inriktningen som underlag åt min 

studie, då er esportsinriktning har funnits med sen starten här i Sverige. Därför 

tillfrågas du om deltagande i denna studie. Viktigt att veta är att deltagandet är helt 

och hållet frivilligt och att du även kan avsluta ditt deltagande när du vill. Jag kommer 

att göra intervjuer personligen och de kommer att ta ungefär 30 minuter, dessa 

kommer även att spelas in så att jag senare kan transkribera intervjuerna. Notera dock 

att det enbart är jag som kommer att lyssna på dessa inspelningar och du kommer även 

att vara helt anonymt, dina svar kommer inte kunna spåras till dig. Slutligen kommer 

även inspelningarna att raderas då studien är avslutad. Studien kommer senare att 

publiceras under våren 2019 och finns att hitta genom Umeå Universitet.  

Om du har några frågor är du mer än välkommen att kontakta mig genom e-post eller 

telefon.  

  

Med vänliga hälsningar,   

Jakob Eriksson  

  

Student Umeå Universitet  

Pedagogiska Institutionen  

  

Epost: jakenthejaken@hotmail.com  

Tel: 070–6730833  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Till en början kommer jag att förklara studiens syfte ännu en gång, och tydliggöra om 

det var något som var oklart kring informationsbrevet. Framförallt kommer jag ännu 

en gång nämna att deltagandet är helt frivilligt och att när som helst under intervjuns 

gång går det att avsluta sitt deltagande. Dessutom att alla personliga uppgifter kommer 

enbart höras av mig, samt att de kommer att vara helt anonyma då resultaten 

presenteras. Inspelningarna kommer att raderas. Slutligen kommer jag att berätta igen 

att de kan hitta studien online och genom Umeå Universitet senare.  

  

Bakgrundsfrågor - Uppvärmning  

• Hur länge har du gått denna inriktning?  

• Hur mycket hade du spelat innan du började inriktningen?  

• Varför valde du just esportsinriktningen?  

• Vad var dina förväntningar?  

  

Frågor om undervisningen   

• Kan du beskriva vad du gör under en lektion?  

• Hur mycket spelar ni under en vanlig lektion?  

• Får ni personlig coachning under den tiden?   

  

Uppföljningsfrågor till undervisningen (om de behövs)  

• Sitter ni i grupper eller helklass och diskuterar något?  

• Om ja, vad diskuteras och hur ofta?  

• Om nej, brukar ni istället få sitta och lyssna på läraren?  

• Har ni främst genomgångar? Om vad?  

  

Mer djupgående frågor om undervisningen 

• Hur mycket repetition upplever du att ni får göra?  

• Händer det att du får ändra ditt synsätt eller tankegång runt hur spelet ska 

spelas?  

• Upplever du att undervisningens nivå är anpassad till din nivå?  

• Hur aktiv är du och klassen i genomgångar eller diskussioner?  

• Känns det som att du får en tydlig användning eller ett tydligt exempel på hur 

något i undervisningen kan användas i ditt spel?  



 

• Brukar ni elever ha en undran eller något ni vill veta kring i spelet? Görs några 

genomgångar eller undervisning om detta?  

• Är det främst genom diskussion eller i grupp som ni undervisas?  

• Upplever du att dina tidigare kunskaper om spelet är vad din personliga 

undervisning utgår ifrån?  

• Hur pass mycket ställer läraren dig inför utmaningar i spelet? Exempelvis att 

du ska försöka göra eller klara av något.  

  

Frågor om lärandet  

• Vilka sätt att lära dig på tycker du är bra? Vad är roligast eller lättast att lära sig 

igenom?  

• Vad skulle du säga är den bästa formen av undervisning för dig?  

• Vad skulle du vilja ha mindre av i undervisningen?  

  

Avslutning  

• Finns det något som ni skulle vilja tillägga?  

  

Sedan tackar jag så mycket för medverkan och svarar på någon eventuell fråga om 

studien eller liknande om deltagaren så vill.  

 

 


