
 
 

 

 

 

 

 

 

Idrottslärares syn på kunskap och 

lärande i bollspel 

 

 

 

 

 

 

 

Görgen Albrektsson 

Fredrik Johansson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Självständigt arbete avancerad nivå 79:2011  

Lärarprogrammet: 2006-2011 

Handledare: Suzanne Lundvall 

Examinator: Karin Redelius 



 
 

 

 

 

Physical educator´s view of knowledge 

and learning in ball game 

 

 

 

 

 

Görgen Albrektsson 

Fredrik Johansson 

 
 

 

 

 

 

 

 

THE SWEDISH SCHOOL OF SPORTS 

AND HEALTH SCIENCES 

Master Degree Project 79:2011 

Supervisor: Suzanne Lundvall 

Examiner: Karin Redelius 



 

 3 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningarna 

Syftet har varit att studera lärare i ämnet idrott och hälsa och deras syn på kunskap och 

lärandet i bollspel i grundskolans senare del (åk 7-9). De olika frågeställningarna för arbetet 

var: (1) Vad beskriver lärarna som kunskap i bollspel? (2) På vilket sätt synliggör lärarna 

lärandet i bollspelet för eleverna? (3) På vilket sätt utformar lärarna sin undervisning i 

bollspel för eleverna? (4) På vilket sätt skapar lärarna delaktighet och engagemang hos 

eleverna under bollspelsundervisningen?  

 

Metod  

Det empiriska materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer med fyra behöriga och 

undervisande lärare i idrott och hälsa, tre män och en kvinna. Respondenterna arbetade i 

årskurserna 7-9. Studiens teoretiska ramverk har inspirerats av Pierre Bourdieus teori om 

habitus, fält och kapital och dessa begrepp har använts vid analys och tolkning av data. 

 

Resultat 

Lärarna anser att bollspel är en kunskap att ha med sig senare i livet. De betonar även vikten 

av att kunna förstå skillnaden mellan olika bollspel. Lärarna synliggör bollspelet genom att 

skriva den specifika idrotten i schemat. Det är även idrotten som är i fokus under lektionen 

och inte kunskapsmålen från kursplanen.  

Lärarna vill att olika bollspel ska utövas mer än en gång så att eleverna ska hinna förstå och 

lära sig utöva dem. Återkommande svar från lärarna är att elevinflytandet varierar. Det är 

ingen som ger eleverna fria händer till att bestämma undervisningen, men i vissa bollspel 

finns det aktiva elever som är väldigt duktiga och då brukar lärarna låta dem ge tips och hjälpa 

till med undervisningen.  

 

Slutsatser 
Lärarna har ett starkt idrottsligt habitus som är relaterat till kunskaper och erfarenheter inom 

föreningsidrotten. Detta kunnande uppfattas av dem själva som ett värdefullt kapital som i 

undervisningssammanhang går att använda som ett symboliskt kapital.  
Bourdieus kunskapsteorier om habitus och kapital går att relatera till lärarnas erfarenheter, sätt 

att tala och ’visa på’. Lärarens habitus anses därför vara en tillgång i vissa situationer, vilket 

kan kopplas till att ämnet idrott och hälsa finns inom ett socialt rum, starkt påverkat 

föreningsidrotten. Ett idrottsligt habitus ger ett, i detta sammanhang, (idrotts-)kapital som kan 

omvandlas till ett symboliskt kapital, ett symboliskt kapital som också värdesätts av andra. 

Vi kan se en fara i denna typ av överföring av normer och värderingar kring giltig kunskap då 

andra typer av habitus och kapital hos lärare i idrott och hälsa kan komma att få en lägre 

legitimitet och på så sätt påverka val av innehåll och utformning av undervisning. Det 

sistnämnda bör uppmärksammas i lärarutbildningen till lärare i idrott och hälsa. 
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AIM 

The aim was to study teachers of physical education and their view of knowledge and learning 

in ball games in secondary school (grades 7-9). The more precise questions were: (1) What do 

the teachers describe as knowledge in ball games? (2) How do teachers expose learning in ball 

games for students? (3) In what way do teachers design their lessons in ball games for the 

students? (4) How do teachers create participation and involvement of students when teaching 

in ball games? 

 

Method 

The empirical data were collected through interviews with four experienced teachers in 

physical education, three men and one woman. The respondents worked in grades 7-9. The 

theoretical framework is inspired by Pierre Bourdieu's theory of habitus, field and capital and 

these concepts have been used in the analysis and interpretation of data. 

 

Results 

The teachers think that ballgames can contribute with knowledge for life. They also 

emphasize the importance of understanding the difference between different types of 

ballgames. The teachers’ schedule the specific game to make it visible for the students, and 

during the lessons they focus on the specific ballgame, not on the learning described by the 

syllabus. The teachers want to plan the different ballgames more than once to help the 

students to understand and practice. Recurrent answers from the interviews are that the 

influence from the students is varying. No teacher, among the respondents, gives the students 

control over the teaching, but in some cases there are skilled and active students that can give 

tips and help with the lessons. 

 

 

Conclusions 
The teachers have a strong (sports) habitus which is related to knowledge and experiences 

from the sports area. This knowledge is, as described by themselves, perceived as a worthful 

capital which can be used as a symbolic capital when teaching. 

Bourdieu’s theories about habitus and capital can be related to the way teachers talk about 

their experiences and instruction. The way of instructing and demonstrating can be derived to 

habitus, where the teachers do not need to think about how to do it, it is from former 

experiences ‘just there’. The teachers’ knowledge is thereby considered as an asset in some 

situations, which is related to the fact that the subject of Physical Education and Health is 

within or strongly affected by the social area that organized sport constitutes. A sporting 

habitus gives, in this case, a (sports) capital that can be converted to a symbolic capital. A 

symbolic capital that is also valued by others. We can see a risk with this type of transfer of 

standards and values related to valid knowledge according to Bourdieu’s theory. This can also 

effect the strategies for teaching for teachers with another kind of habitus and capital, for 

example, from outdoor life, as this type of knowledge can be seen as less legitimate. This 

latter should be given attention in the PEH teacher education. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Skolinspektionens flygande inspektion år 2010 visar att bollspel upptar ca 65 % av innehållet 

på idrottslektionerna.1 I och med det skulle man kunna hävda att det i dagsläget är många 

idrottslektioner som sker på föreningsidrottens normer och värden, och där den manliga 

hegemonin styr. Andra studier visar att fler pojkar än flickor är positiva till ämnet idrott och 

hälsa.2 Med anledning av detta blir vi nyfikna och fundersamma på hur lärare i idrott och 

hälsa tänker och använder bollspel i undervisningen. Vad ska eleverna lära sig i, kring och 

genom bollspelet? Hur gör läraren så att det blir meningsfullt för eleverna? Genomförs 

bollspel i skolan på samma sätt som i föreningslivet eller är det skolans rörelseuppdrag som är 

i fokus i undervisningen? Hur kan lärare nyttja bollspelens allsidighet och komplexitet till 

lärande? Alla dessa frågor kommer inte att besvaras i denna studie. Vi kommer att 

koncentrera oss på hur läraren ser på lärande i, om och genom bollspel. Det är intressant 

eftersom skolans och föreningsidrottens syften med att utöva bollspel är väldigt olika. Vårt 

arbete påbörjades innan den senaste skolreformen Lgr 11 implementerades, varför vi 

genomgående i arbetet utgår från Lpo 94. 

 

Vi som skrivit denna uppsats har vår bakgrund i föreningsidrotterna, orientering och fotboll. 

Vi har genomgått GIH´s Tränarprogram (180 hp) och har egen erfarenhet av idrottande, både 

som aktiva och tränare. Därefter har vi valt att vidareutbilda oss genom en kompletterande 

lärarutbildning (90 hp) till Idrottslärare på Lärarprogrammet på GIH. Med bakgrund av 

ovanstående problematik kring skolans bollspelsundervisning, skolans och föreningsidrottens 

olika syften, vill vi studera hur lärare i idrott och hälsa tänker kring vad elever ska lära sig av 

bollspel i grundskolans senare del åk 7-9. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Bollspel som lärande  

Föreningsidrotten syfte och logik kan, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, beskrivas enligt 

nedan: 

                                                 
1 Skolinspektionen, http://www.skolinspektionen.se (Hämtad: 2011-08-30). 

 
2 Meckbach Jane, Lundvall Suzanne, ”Idrottsdidaktik – konsten att undervisa i idrott”, Idrottsdidaktiska utmaningar, Larsson Håkan, 

Mechbach Jane (red), (Stockholm: Liber AB, 2007), s.13-14.
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Inom tävling och rangordning där aktiviteterna organiseras så att deltagarnas 

prestationer kvantifieras för att bli jämförbara: antal mål, uppmätt tid, längd eller höjd, 

antal poäng. /.../ I en sån praktik uppmuntras man att kämpa och framför allt att vinna. 

/... /.  Seger är det bästa måttet på god insats.3 

 

Detta ska jämföras med syftet med skolämnet Idrott och hälsa (Lpo94): “Ämnet Idrott och 

hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge 

kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan”.4 Kärnan i ämnet Idrott och hälsa 

ligger i att: 

 

“Undervisningen skall kännetecknas av lek och allsidiga rörelse- och färdighetsträning 

samt präglas av ett utvecklingsperspektiv på barn och ungdomar och en tydlig 

progression i valet av innehåll.”5  

Idrott, lek och allsidiga rörelseformer utformas så att alla oavsett fysiska eller andra 

förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt att utvecklas 

på sina egna villkor.6 

 

En lärare är ständigt verksam med att göra pedagogiska avvägningar i den konkreta 

undervisningssituationen tillsammans med eleverna. Pedagogik är ett mångfacetterat ord.  Det 

finns olika uppfattningarna om vad begreppet innehåller Redan grekerna i antiken hade flera 

olika begrepp för att beskriva vad pedagogik skulle representera. En pedagog skulle både 

vägleda barnen och uppfostra dem rent praktiskt. En liknande problematik finns även idag. 

Den vetenskapliga pedagogiken handlar om skolan som ett fält för formell utbildning, men 

pedagogik handlar också om fostran av barn, vuxna och deras liv och ett livslångt lärande som 

är i fokus.7 

 

                                                 
3 Larsson Håkan, ”Skolans rörelseuppdrag”, Idrottsdidaktiska utmaningar, Håkan Larsson & Jane Mechbach (red), (Stockholm: Liber AB, 

2007), s.62.
 

4 Larsson Håkan, 2007, s.36.
 

5 Skolverket, http://www.skolverket.se/Lpo94 (Hämtad: 2011-08-30).
 

6 Larsson Håkan, 2007, s.36.
 

7 Agnieszka Bron, ”Pedagogik i förändring eller förändringens pedagogik?”, Boken om pedagogerna, Anna Forsell (red), (Stockholm: Liber 

AB, 2011), s.12-35.
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Bollspel upptar mycket av lektionstiden enligt skolinspektionens flygande inspektion men 

även enligt studien Skola-Idrott-Hälsa-projektet (SIH -018). Frågor kan ställas om vad lärarna 

inkluderar i syftet med att använda bollspel i undervisningen. Är det bollspelens 

investeringsvärde med att vinna matcher, nyttan med att få kondition, etc., eller vad är det 

man är ute efter som lärare? Eller är det bollspelens egenvärde som är det viktigaste där man 

som lärare och elev kan få in många parametrar i sitt utövande genom lek och spel. Det beror 

helt på vilket förhållningssätt man som lärare har till bollspelet.9 Gunnar Teng skriver att 

bollspelets innehåll är så mycket mer än att spela såsom det spelas på fritiden eller på TV i de 

stora ligorna i Sverige, Europa eller i världen. Skolans uppdrag ligger inte att utföra 

bollspelen som den utförs på den frivilliga verksamheten i idrottsföreningarna och deras 

tävlingsregler. Skolans utgångspunkt bör alltid vara att arbeta utifrån hur bollspelens allsidiga 

innehåll kan användas. Det ställer höga krav på läraren att laborera med de olika bollspelen 

utifrån att använda bollspelet som metod för elevernas utveckling.10  

 

Det finns som sagt olika sätt att jobba med bollspel i skolan, det ena är att följa efter 

föreningsidrotten helt eller att utforma bollspelet genom kursplanen. Bollspelet kan bland 

annat delas in i fyra metodiska varianter i undervisningen. Första parametern är att arbeta med 

bollekar med ett tydligt syfte där leken är i fokus. En annan metod är att träna på olika 

tekniker i olika bollspelet för att sedan använda spelövningar och därefter spela helhetsspelet i 

respektive bollspel. Den tredje parametern är att använda motoriska grundformer i bollspelet 

som kasta, fånga, studsa, dribbla och det i formen med jag och bollen, där jag som individ har 

min egen boll att koncentrera mig på. Därefter fortgår man till jag och du och bollen, där man 

som par utvecklar motoriska färdigheter med bollen. Vi och bollen kommer sedan där man 

som grupp förhåller sig till en boll. Sist i denna variant ligger vi-de och bollen där man möter 

en annan grupp i förhållande till bollen med medspelare och motståndare i lekar och olika 

spelformer. Den fjärde parametern handlar om hur man kan utgå från helheten i bollspelen. 

Här utgår man från spelets idé, dvs. hur spelen är konstruerade och vad det finns för likheter 

och mönster mellan de olika spelens och på sikt förstå bollspelens idé och struktur.11 

 

                                                 
8 Engström Lars-Magnus, ”Skola-Idrott-Hälsa”, Rapport nr 1 i serien Skola-Idrott-Hälsa, Stockholm, Gymnastik- och Idrottshögskolan juni 

2004.
 

9 Teng Gunnar, ”Spelet, aktören och regissören”, Idrottsdidaktiska utmaningar, Håkan Larsson & Jane Mechbach (red), (Stockholm: Liber 

AB, 2007), s.120.
 

10 Teng Gunnar, 2007, s.124-134.
 

11 Teng Gunnar, 2007, s.123-124.
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I boken “Mellan nytta och nöje” så tar författarna upp olika aspekter kring lärandet i ämnet 

idrott och hälsa. Det diskuteras i boken om vad eleverna ska lära sig i ämnet idrott och hälsa 

och hur undervisningen ska läggas upp för att nå dessa mål. Eleverna tycker om ämnet här 

och nu, men vad som ska lära, vilken kunskap, är mer vagt hos eleverna och även hos 

lärarna12. Kopplingen till föreningsidrotten är stark inom ämnet och hur det påverkar 

undervisningen är svår att bortse ifrån. Det kan lätt bli rena idrottsträningar, där själva 

aktiviteten är i fokus istället för en tydliggjord kunskap där syftet med aktiviteten framgår för 

eleverna under lektionerna. Om det handlar om att lära sig regler, taktik, mätningar, tidtagning 

och metodik utifrån tävlingsidrotten så blir det en tydlig och klar signal till eleverna att det är 

själva aktiviteten i sig som man ska lära sig och inte hur man kan använda den specifika 

idrotten som medel för att uppnå ett lärande i ett större perspektiv.13 Lärandet ska komma från 

kursplanen för idrott och hälsa och inte från själva idrotterna. Detta ställer högre krav på 

lärarens pedagogiska kvalité när det handlar om i lärarens uppdrag “att lära eleverna att lära 

sig rörelser, olika förhållningssätt till och kunskaper om fysisk aktivitet och hälsa”14.  

 

1.2.2 Lpo94 och Lgr 11  

Motivet till att vi valde att utgå ifrån läroplanen, Lpo94, är att vår studie handlar om lärarens 

erfarenheter kring lärandet kring bollspelet i skolan. Läroplanen LGR 11 börjar gälla hösten 

2011, därför föll det sig naturligt att använda Lpo94 varifrån lärarna har sina erfarenheter.  

När Lpo94 utformades var en avsikt att få ökat fokus på ämnets kunskapsmässiga innehåll för 

vad eleven skulle lära sig. Vilka olika kunskaper behövde eleven tillägna sig för att utveckla 

och påverka sin hälsa och livsstil på kort och lång sikt. Tidigare fanns ett fokus på den 

idrottsliga aktiviteten i sig, på till exempel teknikträning i fotboll och handboll. När Lpo94 

kom fanns begreppen strävansmål och uppnåendemål som idrottsläraren skulle förhålla sig till 

i sin undervisning. För strävansmålen innebar detta följande; eleven skulle utveckla sin 

fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utveckla en positiv självbild. Vidare skulle eleven 

utveckla kunskap om vad som främjar hälsa och dessutom utveckla goda kroppsuppfattningar 

och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och värdera olika former av rörelse ur ett 

hälsoperspektiv som stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och 

                                                 
12 Larsson Håkan, & Redelius Karin, ”Mellan nytta och nöje – en introduktion”, Mellan nytta och nöje, (Stockholm: Gymnastik- och 

Idrottshögskolan 2004), s.13-14.
 

13 Larsson Håkan, Redelius Karin, 2004, s.231.
 

14 Larsson Håkan, Redelius Karin, 2004, s.232.
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ta ansvar för sin hälsa. Eleverna ska utveckla förmåga att leka, motionera och idrotta på egen 

hand eller tillsammans med andra.15 

 

I uppnåendemålen i Lpo 94 betonades att eleven skulle förstå sambandet mellan mat, motion 

och hälsa. Eleven skulle kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna forma 

och genomföra aktiviteter för egen motion.16 

 

I Lgr 11 är det, förutom en återupprepning av inriktningen på kursplanen i Lpo 94 en särskild 

tonvikt lagd på att eleverna ska kunna sätta upp sätta upp mål och planera, genomföra och 

utvärdera sin egen måluppfyllelse. Eleverna ska även erövra en bredare förståelse av fysisk 

aktivitet och olika träningsformer för att kunna samtala om upplevelserna av att delta i dessa. 

Eleverna sedan kunna utnyttja sina kunskaper och upplevelser för att ta kunna ställning i 

frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.17 

1.2.3 Föreningsidrottens inflytande i skolan 

Sedan Riksidrottsförbundet (RF) tog över efter Centralföreningen för idrottens främjande på 

1930-talet så har RF varit i ledande position att ta hand om den organiserade tävlingsidrotten i 

Sverige. Detta har medfört att idrottsföreningarna fick en mycket stark ställning och dessutom 

att ungdomsidrotten ökade markant från 1960-talet. Idrottsrörelsen och RF´s historiska 

inflytande över den idrottsliga undervisningen i kroppsövningsämnet idrottsundervisningen 

går tillbaka till 1962 då grundskolan infördes. De kursplaner som kom att införas från 1960-

talet och framåt stärkte föreningsidrottens inflytande i det ämne som efter 1994 kom att kallas 

idrott och hälsa. 

 

Sandahl lyfter även i sin avhandling att lärare i ämnet, som har eller har haft erfarenheter från 

föreningsidrotten, över tid har tagit med sig influenser i sin undervisning, vilket har gett 

populära idrotter en större plats i undervisningen, till exempel fotboll/bollspel.18 

Undervisningens syfte med elevens lärande med motorisk och social utveckling, 

kroppsuppfattning och hälsa kom i och med detta att bli sekundär, menar Sandahl.  

                                                 
15 Lpo94, http://www.skolverket.se/lpo94 (Hämtad: 2011-10-20).

 
16 Lpo94, http://www.skolverket.se/lpo94 (Hämtad: 2011-10-20).

 
17 Lgr 11,http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa (Hämtad: 2016-11-09).

 
18 Sandahl Björn, ”Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002”, Ett ämne för alla, (Carlssons bokförlag, Falun 2005), 

s.61-63.
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Även förväntningarna på ämnet har med tiden ökat, eftersom flera aktörer än skolan ställer 

krav på skolan att bland annat ska förhindra samhällets ohälsa. Storheterna kring elevernas 

kunskaper i det dagliga livet och hälsans betydelse kommer inte fram lika starkt i ämnet idrott 

och hälsa.19 Ämnet idrott och hälsa har bland annat ett nutida syfte att utbilda i allsidiga 

rörelse- och färdighetsträning utifrån ett utvecklingsperspektiv, vilket är viktigt för elevernas 

nutida och framtida fysiska aktivitet. Det kan då uppstå en situation om det är elevernas 

erfarenheter inom föreningsidrotten som värdesätts i undervisningen och det som 

representerar en bra lärares agerande. Under dessa timmar jämförs läraren i idrott och hälsa 

med tränaren i föreningen. Det kan innebära att tränaren blir den som har tolkningsföreträde 

för vad som är riktigt och trovärdigt för en idrottslärare, trots att målet för de olika 

aktiviteterna är helt olika.20 

 

Föreningsidrotten står för ett så kallat investeringsvärde för de aktiva, det vill säga tätt knutet 

till idrottens logik som nämndes inledningsvis. Investeringsvärdet uttrycks i form av segrar, 

priser, konkurrens, utseende etc. Allstå värden som ligger utanför själva aktiviteten. När det 

gäller idrottens egenvärde, det vill säga att idrotten/aktiviteten är lustfyllt enbart för sin egen 

skull finns här en pedagogiska utmaning för skolämnets innehåll. Hur stimulera till att delta i 

lek och fysisk aktivitet och samtidigt uppmärksamma för eleverna kunskaper som de ska lära. 

Om leken signalerar tävling då kan flera välja att inte vara med påföljande gång. Aktiviteten i 

sig kan signalera vinna-förlora och det ställer krav på att idrottslärarna utformar sin 

undervisning i de aktiviteter som de har valt ut så aktiviteterna bidrar till att eleven når ämnets 

syfte och mål. Elever väljer då att inte delta i skolans idrottsundervisning eller i föreningslivet 

på grund av att de finner det meningslöst att röra på sig då de kan uppleva att 

undervisningen/träningen är kravfylld och prestationsinriktad.21 Det bör idrottslärare och 

föreningsledare se på med vaksamma ögon och öron. I ett längre perspektiv kan vi se att 

vuxnas motionsvanor kan påverkas av hur deras betyg i skolan såg ut, och vilket socialt 

sammanhang de verkar i. Som ligger till grund för ämnets målsättning som en livslång fysisk 

aktivitet.22 Ytterligare perspektiv kring detta är att idrottsaktiviteterna startar tidigare och 

                                                 
19 Mechbach Jane, Lundvall Suzanne, s.17-18.

 
20 Larsson Håkan, ”Idrott och hälsa – en del av idrottsrörelsen”, Idrottsdidaktiska utmaningar, Håkan Larsson & Jane Mechbach (red), 

(Stockholm: Liber AB, 2007), s.55-56.
 

21 Larsson Håkan, 2007, s.59-61.
 

22  Engström Lars-Magnus, 2002.
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tidigare för dem som engagerar sig inom föreningsidrotten och nybörjare kan få svårigheter 

att ta till sig idrotten om man väljer att börja vid en senare ålder.23 

 

1.3 Forskningsläge 

 

1.3.1 Helhetssynen kring lärande i idrott och hälsa 

I Jens Grönlunds rapport kring ”Måste jag spela basket” ställer han sig frågan om målet med 

undervisningen i idrott och hälsa är hög aktivitet för stunden eller att försöka förbättra 

elevernas fysiska hälsostatus eller om det helt enkelt handlar om att lärare med hjälp av fysisk 

aktivitet ska lära ut kunskapen i ett livslångt perspektiv?24 Grönlund syftar på målen i ämnet 

och de betygskriterier som anger vad eleven ska lära sig och förstå för framtiden och kunna 

använda sig av i det i det dagliga livet. Grönlund tittar även på hur idrottslärare presenterar 

lektionsinnehållet för eleverna. Om idrottsläraren benämner den specifika idrotten (fotboll, 

basket, innebandy, badminton, etc.) finns en risk att eleverna kommer uppfatta att det är spelet 

eller spelkvalitén i själva idrottens som är det som eleverna ska lära sig.25 Grönlund skriver att 

lärarna på den skola som rapporten berör har gjort ett förändringsarbete vilket har lett till att 

undervisningen har gått från ett ”idrottsfokus” till ett ”kunskapsfokus”.26 Utifrån detta 

praktiknära projekt konstaterar Grönlund att han förstår varför det har tagit så lång tid för 

Lpo94 att slå igenom. Många lärare som tog sin lärarexamen under den tiden då Lgr 80 fanns 

och har jobbat med den i några år har svårare att föra in den nya kunskapssynen i 

lektionsplaneringen.27  

 

Reflektioner och diskussioner om lärandet i ämnet förekommer mer sällan. Studien Skola-

Hälsa-Idrott (SIH 2007) är en uppföljning från 2001 där skolans idrottsämne och dess innehåll 

och form studeras. Forskarna kommer bland annat fram till att idrottsämnets undervisning, 

trots en ny kursplan (Lpo94) fortfarande har ett idrottsligt innehåll och har inte förändrats 

sedan kring ämnet och sitt lärande. Denna slutsats dras ifrån hur eleverna kan reflektera kring 

ämnet och kunskaper i ämnet och deras förhållningssätt till den egna kroppsliga kompetensen 

                                                 
23 Larsson Håkan, 2007, s.57.

 
24 Grönlund Jens, 2007, s.21.

 
25 Grönlund Jens, 2007, s.46.

 
26 Grönlund Jens, 2007, s.88.

 
27 Grönlund Jens, 2007, s.89.
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eller egenvärdet av det egna lärandet, med det menas att de ska vara oberoende av vad andra 

tycker och tänker utan istället kunna använda sin egen kunskap. Utformningen av 

idrottsämnet har svårt att leva upp till styrdokumentens intentioner. Hälsa blir för många 

elever likvärt med att vara duktig i olika idrottsaktiviteter. I studien framhålls även risken för 

att flickor framstår som sämre än vad de i verkligheten är, bara för att de inte gillar olika typer 

av bollspelsaktiviteter. Denna studie visar också att lärare premierar undervisning som har en 

hög aktivitetsnivå, vilket kan ge god träningseffekt och där kan bl.a. bollspel inräknas som har 

ett högt deltagande och där aktiviteten är hög.28 

 

I avhandlingen Spelet på fältet (2010), analyserar Mikael Londos, utifrån Bourdieus teorier 

om fält, habitus och kapital, relationen mellan idrottsundervisningen i gymnasieskolan och 

idrott som utövas på fritid”29. Han utgår i sin studie från gymnasieskolans kursplan för idrott 

och hälsa A och undersöker relationer till omgivande faktorer som präglar idrottsfältet, där 

han menar att ämnet idrott och hälsa ingår. Londos studerar hur idrottslärares egna 

erfarenheter från idrottsfältet påverkar lärarens undervisning och om bedömningen av 

elevernas kunskaper blir annorlunda beroende på vad eleverna gör på sin fritid. Metoden var 

kvalitativa intervjuer med 16 lärare. Londos resultat pekar på att det inte är någon form av 

färdighetsinlärning i lektionsinnehållet som lärarna betonar, utan det centrala som lärarna 

lyfter fram är att det pågår någon form av fysisk aktivitet.30 Tonvikten i undervisningen läggs 

på att eleverna ska röra på sig istället för att de ska lära sig olika färdigheter31. Londons menar 

att lärarnas förhållningssätt har tagits med från idrottsfältet. Skillnaden mellan lärare, som 

enbart jobbat i skolan och lärare från idrottsfältet är stor. Inom idrottsfältet erhåller en lärare 

med idrottsbakgrund som ledare en hög status, en slags professionell legitimitet vilken kan 

utnyttjas. Londos finner att idrottslärarna i skolan hela tiden betonar det praktiska. De är även 

måna om god kontakt med eleverna och värnar om dessa. Det uppstår således en krock för 

läraren. Lärarna ska både ta hänsyn till skolans värld samtidigt som de (med automatik) för in 

mycket kunskap från idrottsfältet.32 Londos skriver vidare att Bourdieus tankar kring skolans 

funktioner bland annat är att föra vidare ideologiska och kulturella fundament som samhället 

vilar på och att lära sig räkna, läsa etc. Londos tror att om man inte kan lära sig något inom 

                                                 
28 Lundvall Suzanne, Mechbach Jane, Wahlberg Johan, Lärandets form och innehåll, Svensk Idrottsforskning, nr.4, 2008, s.21.

 
29 Londos Mikael, Spelet på fältet – Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritiden, Malmö Studies in 

Educational Sciences No.55, (Holmbergs, Malmö 2010), s.16.
 

30 Londos Mikael, 2010, s.207.
 

31 Londos Mikael 2010, s.207.
 

32 Londos Mikael, 2010, s.210.
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ämnet idrott och hälsa kommer ämnet att kopieras från idrottens normer och värden där 

många lärare och elever har ett värdefullt kapital och habitus som kommer att stärka idrottens 

maktfält inom ämnet i skolan.33 I förhållande till undervisningens innehåll beskriver lärarna 

att betydelsen av egna erfarenheter, bland annat från tävlingsidrotten, är väldigt stark. Londos 

beskriver även de lärare som har bred idrottslig praktik, “de lärare som har andra 

idrottserfarenheter, dispositioner som utvecklats inom motionsidrott, friluftsliv och 

upplevelseidrott, ger en bredare bild av vad som präglar deras val av strategier ”.34  

 

I Mikael Quennerstedts avhandling “Att lära sig hälsa” studerar han undervisningens innehåll 

i praktiken inom idrott och hälsa i ett hälsoperspektiv. Med hjälp av ett salutogent perspektiv 

ger han en bild av hur ett ämne kan struktureras för att ge begreppet hälsa en mening för 

eleverna.35 Quennerstedts analys av ämnet idrott och hälsa visar på ett patogent synsätt av 

ämnet där innehållet i form av fysisk aktivitet, motion, äta rätt etc. ska förebygga sjukdomar 

och andra ohälsosamma aspekter.36 Quennerstedts analys kring det salutogena perspektivet 

kring ämnet är att man bör ställa andra frågor kring begreppet hälsa. Han menar att hälsa bör 

begripliggöras genom kunskaper om motions- och träningsformer samt göras meningsfullt 

genom ett livslångt engagemang i olika rörelse- och idrottsaktiviteter.37 

 

I sin vidare analys av ämnet idrott och hälsa, beskriver Quennerstedt att undervisningen bör 

kunna bidra till att utveckla elevernas egen hälsa med hjälp av att arbeta utifrån ett salutogent 

perspektiv. En lärare kan t.ex. via bollspel utveckla elevers kondition, koordination och 

motorik. Bollspelen blir då en hälsoresurs i meningen av hur de genomförs och hur eleverna 

lär sig och utvecklas genom engagemang och delaktighet.38 

 

 

 

 

                                                 
33 Londos Mikael, 2010, s.208.

 
34 Londos Mikael, 2010, s.137.

 
35 Quennerstedt Mikael, ”Att lära sig hälsa”, (Universitetsbiblioteket Örebro 2006), s.17.

 
36 Quennerstedt Mikael, 2006, s.244-246.

 
37 Quennerstedt Mikael, 2006, s.248-249.

 
38 Quennerstedt Mikael, 2006, s.249-250.
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1.3.2 Lärandet i aktiviteten bollspel 

 

David Bunkers och Rod Thorpes ämnesdidaktiskt inriktade studie har skapat en steg-för-steg-

modell som kallas ”Teaching Games for Understanding” (TGfU). Den utgår från själva spelet, 

men att utövaren ska förstå spelets värderingar och taktiska kunskaper innan skicklighet och 

spelprestanda kan påbörjas.39 Att spela ett spel är ofta den starkaste motivationen för elever 

som vill utföra en aktivitet. Om vi lärare vill möta eleverna på den fronten så bör vi tänka i 

dessa banor kring hur lärare vill utforma undervisningen, modifiera ytan eller antalet bollar, 

motståndare etc. för att utmana eleverna i sitt agerande på planen. Motiven bakom är dels att 

ha kvar motivationen hos eleverna dels att få dem att förstå att de olika spelen har liknande 

strukturer eller kan ha väldigt olika taktiska utgångspunkter. Bunker och Thorpe hävdar att 

den traditionella undervisningsmodellen med tekniska delmoment som sedan sätts ihop till en 

helhet visade sig vara lågproduktiv redan i början på 1970-talet. De var influerade av andra 

forskare som studerade smålagsspel och principer för spelet fotboll och av andra forskare som 

tittade på strukturer som handlade om själva spelet inom olika idrotter. Bunker and Thorpe 

ihop med Almond, konstaterade att fokus på teknikträning i olika bollspel förbisåg andra 

viktiga parametrar av själva spelet. Därför utvecklade de en modell som skulle utveckla alla 

elever oavsett nivå och förmåga. De har således studerat utkomsten av att utgå från små 

modeller av spelet för att stärka inlärningen. På så vis blir även det riktiga spelet bättre.40  

 

Det finns i den pedagogiska modellen TGfU fyra pedagogiska principer som styr modellen: 

Skillnader/likheter (Sampling) - vilket innebär de liknelser och skillnader som är mellan de 

olika spelens idéer, vilket leder till att eleverna tar med sig lärdomar från det ena spelet till det 

andra. Framställning (Representation) - att spela modifierade spel med samma taktiska 

struktur, olika antal mål, spelare, utrustning etc. Vilket innebär att de kan använda olika spel 

med samma struktur/taktik. Istället för att använda de skilda idrotterna och deras taktik och 

struktur, jmf fotboll, handboll, basket - samma struktur, taktik. Förstärkning (Exaggeration) - 

Förstärka - ändra förutsättningarna för hur taktiska delar kan synliggöras med korta (långa 

planer), breda/smala mål. Komplexiteten av taktik (Tactical complexity) - vissa taktiska 

moment är svåra för nybörjare att förstå. Men med hjälp att skapa en förståelse att lösa 

                                                 
39 Griffin Linda L., Patton Kevin, Two Decades of Teaching Games for Understanding: Looking at the Oast, Present and Future, Teaching 

Games for Understanding – Theory, Research and Practice, Griffin Linda L., Butler Joy I. (red), (Human Kinetics, USA 2005), s.2-3.
 

40 Griffin Linda L., Patton Kevin 2005, s.4-5.
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taktiska problem och göra lämpliga beslut ska eleverna utvecklas så att spelet utvecklas till 

elevens tillfredsställelse. Dessa parametrar kan lärare ta del av och hjälpa eleverna till att 

utveckla sin kropp till rådande förhållande och hur de kan uppleva spelet och utvecklas på 

lämpligt sätt.41 

 

Ett annat exempel på forskning om hur lärandet i bollspel kan utvecklas med hjälp av en 

taktisk modell är Macphails, Kirks och Griffins studie om situerat lärande och i den studien 

konstaterar de att modellen byggt på att de taktiska momenten och relationen mellan 

strategiska val, speluppfattningar av situationer i spelet var i fokus istället för att använda de 

traditionella metoderna där besluten är beroende av teknikens och rörelsens utförande.42  

Syftet var att studera de olika parametrarna av hur elever lär sig ett bollspel, i detta fall de 

elementära delarna kasta och fånga. I spelet är det väldigt många parametrar som styr 

läroprocessen. De ville studera hur dessa komplexa parametrar var relationella och beroende 

av varandra.43 Metoden var hur elever är sig ett spel med hjälp av en modifierad form av 

basket i form av en utbildningsmodell kallad Teaching games Modell (TGM). Modellen utgår 

från spelet och är utformad med hjälp av ändrade regler, utrustning och spelplan. Den är 

utvecklad så att eleverna ska uppskatta spelet, bli taktiskt medvetna och kunna ta beslut i 

spelet. Forskning på detta har visat att eleverna upplever att denna form av upplägg av spel är 

roligare då den är baserad på att andra kunskaper och inte bara det riktiga spelet. Därmed kan 

eleverna bli mer motiverade av denna modell i lärandet av bollspel i skolan.44 Den beskriver 

att den senaste forskningen vill göra ett gemensamt grepp kring lärandet inom skolan och att 

läroplaner bör reformeras och utgå från teorier kring lärandet inom ämnet idrott. Macphail, 

Kirk och Griffin hävdar bland annat i studien att tidigare forskning visar att läroplaner i idrott 

sällan har tagit intryck av forskning kring lärandet i idrott. Den nyare forskningen kring 

lärandet kan reformera undervisningen och överge arbetssätt med korta aktiviteter inom varje 

område, t.ex. basket, innebandy vilket ger liten överföring mellan olika lektioner, 

lektionsblock, nivåer och mellan årskurser.45 Resultaten visade att den teoretiska modellen 

TGM ökade barns och ungdomars kognitiva och situationsanpassade sätt att klara av spelet 

utifrån ett teoretiskt ramverk. Eleverna fick möjlighet att utvecklas genom spelets modifierade 

                                                 
41 Griffin Linda L, Patton Kevin, 2005, s.1-4.

 
42 Macphail Ann, Kirk David, Griffin Linda L, Throwing and catching as Relational Skills in Game Play: Situated Learning in a Modified 

Game Unit, Journal and Teaching, Physical Education 27, (2008:1 Jan), s.102.
 

43 Macphail Ann, Kirk David, Griffin Linda L., 2008, s.102.
 

44 Macphail Ann, Kirk David, Griffin Linda L., 2008, s.101.
 

45 Macphail Ann, Kirk David, Griffin Linda L., 2008, s.101-102.
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arbetssätt. Det gjorde att eleverna fick mer förståelse kring spelets strategi och därigenom 

kunde ta beslut när det gällde svårigheter i spelet som uppkom och utmaning i att kasta och 

fånga. Det sistnämnda kan upplevas vara av elementär natur när man ska lära sig spelet. 

Denna studie bekräftade att TGM, utgjorde ett klart och tydligt alternativ till traditionell 

undervisning avseende att utforma och utveckla elevers förmåga att lära sig ett spel i skolans 

undervisning.46 

 

En helt annan aspekt av lärande och bollspel behandlar studien ”Hur upplevt 

ledarskapsbeteende hos idrottslärare och tränare varierar” 47. Studien handlar om hur lärare 

som undervisar i skolans idrottsämne och samtidigt tränar elever i skolan inom olika 

specialidrotter och huruvida lärarnas beteende varierar i de olika rollerna. Studien visar att 

den idrottsliga erfarenhet och status som lärarna har med sig in i lärarrollen är stark även om 

situationerna är helt skilda avseende för lärarens roll. Studien tar upp: lärarens 

träning/undervisning utifrån sätt att ge instruktioner, återkoppling, socialt stöd och 

demokratiskt förhållningssätt. Det som visas i denna studie är att de idrottande studenterna i 

specialidrotterna fick mer utbildning och instruktioner av tränarna än de skolidrottande 

eleverna i skolundervisningen. Detta har att göra med tränaren har mer tid med 

specialidrottseleverna än de har med eleverna som de undervisar i skolan.48 

Specialidrottseleverna fick även mer positiv återkoppling av tränarna än de elever som hade 

samma person som lärare i idrott och hälsa. Det hade sin orsak i att de specialidrottande 

eleverna var färre till antalet än i skolans undervisning. 

 

Däremot fick eleverna i skolan mer utrymme för demokratiska beslut än de elever som hade 

läraren som coach. Vilket är en konsekvens i vilken roll läraren har i en viss given situation.49 

En annan aspekt är hur de olika ledarrollerna skapar olika typer av motivation hos läraren, 

mycket beroende på hur skolans administration värdesätter att lyckas i den idrottande 

verksamheten högre än skolans idrottsutbildning, vilket leder till att läraren motiveras mer i 

den idrottsliga verksamheten.50 Motivationen som driver här är att se laget/spelarna lyckas 

med sina bedrifter i spelet och vinna matcher och på så vis få beröm från andra. I den dagliga 

                                                 
46 Macphail Ann, Kirk David, Griffin Linda L., 2008, s.113.

 
47 Harry Kwon Huyng, Young Pyun Do, Kim May, Perceived Leadership Behavior of Physical Education Teacher-Coaches: When they 

Teach vs. When They Coach, Journal of Teaching in Physical Education, (2010, April 29, #2 April), s.131-140.
 

48 Harry Kwon Huyng, Young Pyun Do, Kim May, s.131-140.
 

49 Harry Kwon Huyng, Young Pyun Do, Kim May, 2010, s.141.
 

50 Harry Kwon Huyng, Young Pyun Do, Kim May, 2010, s.133.
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skolundervisningen så syns bara betygen och läraren får därför inte samma beröm som 

coacherna får.  

 

1.3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det finns ett flertal studier som tar upp lärande i relation till bollspel och den forskning vi har 

valt ut belyser olika aspekter på lärande i, om och genom bollspel. Vi tar med denna forskning 

upp lärande i ett helhetsperspektiv inom ämnet idrott och hälsa. Till detta kommer annan 

forskning som belyser hur lärare kan arbeta tematiskt och använda t.ex. bollspel som medel 

för att stimulera elevers nå kunskap i ett större sammanhang.51 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

1.5.1 Syfte 

Studiens syfte har varit att studera lärare i ämnet idrott och hälsa och deras syn på kunskap 

och lärande i bollspel i grundskolans senare del (åk 7-9). Detta har lett fram till studiens mer 

preciserade frågeställningar: 

 

1.5.2 Frågeställningar 

 Vad beskriver lärarna som kunskap i bollspel?  

 På vilket sätt synliggör lärarna lärandet i bollspel för eleverna? 

 På vilket sätt utformar lärarna sin undervisning i bollspel för eleverna? 

 På vilket sätt skapar lärarna delaktighet och engagemang hos eleverna under 

bollspelsundervisningen?  

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten i arbetet har inspirerats av Pierre Bourdieus (1930-2002) 

teoretiska ramverk. Bourdieu har utvecklat analysbegreppen habitus, fält och kapital och 

                                                 
51 Grönlund, Jens. Måste jag spela basket – att arbeta med lokala kursplaner, lektionsplaneringar, betyg och bedömning i ämnet idrott och 

hälsa. Rapport för Gymnastik- och Idrottshögskolan 3. Stockholm 2007, s.12.
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undersöker med hjälp av dessa hur människors beteende formas i sociala och relationella 

sammanhang. Bourdieu menar att strukturer i sociala fält är förkroppsligade och 

relationsbundna.52  Han ville skapa en kunskapsteori om det sociala rummet och hur detta 

påverkar individens subjektiva praktiska sinne.53 Bourdieu kallar det mänskliga beteendet för 

- den mänskliga praktiken. Hans teori inbegriper det mänskliga beteende (praktiken), den 

sociologiska kunskapens innehåll och hur möjligheter, gränser och förutsättningar påverkas 

och styrs av den viktigaste parametern, makten.54  

 

1.4.1 Habitus  

Pierre Bourdieus habitusbegrepp handlar om hur vi människor handlar, tänker, uppfattar och 

värderar vår omvärld. Habitus ligger djupt inne i människan och kan översättas till 

socialisation. Detta begrepp hjälper oss att hitta rätt i omvärlden såsom att göra den begriplig, 

tänka rätt och även handla rätt i både gamla och helt nya situationer. Habitus är helt format av 

våra erfarenheter och detta gör att vi går, sitter, talar, gestikulerar på ett visst sätt. Habitus är 

en förkroppsligad känsla av personens erfarenheter av praktiken, därför behöver vi som 

personer i vissa situationer inte heller tänka ut vad vi ska göra utan vi handlar direkt utifrån 

våra erfarenheter. Därför kan det upplevas märkligt när andra personer handlar på ett annat 

sätt. Detta bottnar i att dessa människor har andra förkroppsligade erfarenheter, dvs. ett annat 

habitus.55 Mikael Londos skriver i sin avhandling att genom habitus överskrider Bourdieu 

dualismen mellan individ och miljö. Bourdieu menar att det är inskrivet i människors kroppar 

och sinnen och i den struktur som är deras praktik.56 Det formas genom människors sociala 

tillhörighet. Habitus är förkroppsligat i individen och habitus kommer till uttryck i människors 

handlande.57 En människas habitus är inget som går att skaka av sig, utan är djupt inrotat i en 

människa. Det avgör vad som känns rätt och vad som är relevant i vissa givna situationer. 

Habitus börjas forma i tidig ålder och det är då den är som mest formbar av de sociala 

erfarenheter varje person får till sitt individuella habitus. I olika grupper och i olika sociala 

klasser finns det liknande erfarenheter vilket medför att individer inom samma grupp eller 

                                                 
52Bourdieu Pierre, Praktisk kunskap – bidrag till en handlingsteori, (Daidalos AB 1995), s.44-45. 
53 Gytz Olesen Sören, Bourdieu Pierre, I antologin Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv, Gytz Olesen Sören, Möller Pedersen Peter (red), 

(Lund, studentlitteratur, 2004), s.142-143. 
54 Londos Mikael, 2010, s.43. 
55 Engström Lars-Magnus, Smak för motion - Fysisk aktivitet som livsstil och social markör, Stockholms universitets förlag 2010, s. 43. 
56 Londos Mikael, 2010, s. 42. 
57 Londos Mikael, 2010, s. 49. 
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social klass får liknande habitus58. Det går att förändra sitt habitus men det är inget som sker 

över en natt, utan det är något som under en långvarig process växer fram, en så kallad 

dissonans mellan habitus och den sociala omgivningen.59 

 

 

1.4.2 Kapital 

Ett sociologiskt begrepp kring samhällsutveckling som Bourdieu använder är begreppet 

kapital – i bemärkelsen tillgång. Ett av de mest framträdande kapitalen som Bourdieu 

beskriver är att äga ett ekonomiskt kapital. Denna kapitalform skapar makt i ett kapitalistiskt 

samhälle. Men det finns fler parametrar kring maktfördelning och andra typer av 

kapitalbegrepp i den komplexa sociala världen som Bourdieu tar upp i sin teori och som vi 

kan använda i vår studie kring ämnet idrott och hälsa och kring lärandet i bollspelet i skolan. 

Bland annat tar han upp symboliskt kapital som kan definieras av att andra sociala grupper 

tilldelar en aktör en legitimerad kompetens eller ett värde som anses vara en tillgång i en viss 

given situation i ett visst givet socialt rum.60 Detta kan översättas till de lärare och elever som 

har erfarenhet av bollspel på fritiden. Dessa personer har ett symboliskt kapital, ett nätverk 

och erfarenheter att tillgå inom ett socialt rum som idrott i skolan. De vet och kan hur bollspel 

fungerar och vad bollspel går ut på. Bourdieu anser det kroppsliga kapitalet är en av de 

viktigaste delarna i det symboliska kapitalet. Det kroppsliga kapitalet kan förklaras med att 

läraren och eleverna har med sig erfarenheter från det idrottsliga och det kan då ses som en 

tillgång av andra. Även det kulturella kapitalet kan vara del i ett är symboliskt kapital, men är 

utan en ekonomisk relation. Här i ligger konkreta aspekter som institutionella former som 

t.ex. kunskaper och erfarenheter kring bollspel, de har ett visst sätt att prata, tänka och 

uppfatta kring bollspelet som för ovana kan bli svårt att hänga med på.61  

 

 

 

 

 

                                                 
58 Engström Lars-Magnus, 2010, s.44. 
59 Engström Lars-Magnus, 2010, s. 42-48. 
60Gytz Olesen Sören, 2004, s.147. 
61Gytz Olesen Sören, 2004, s.147-149. 
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1.4.3 Fält 

Det Pierre Bourdieu kallar för fält handlar om att olika aktörers tar sina beslut i ett socialt och 

kulturellt sammanhang.62 Fält handlar om de relationerna mellan individer och olika 

positioner. Inom ett fält, eller socialt rum pågår kamper om det som anses vara värt att bevara 

eller förändra beroende på situation. Dessa strider är alltid i fokus med anledning av att det är 

som ett magnetfält som inte syns men som finns där hela tiden. Det kan vara hur olika 

personer godkänner vissa tillgångar (kapital) eller misskrediterar andra tillgångar (kapital). 

Genom att använda Bourdieus fältbegrepp menar Mikael Londos att det går att göra en 

relationell analys av skolans idrottsundervisning i förhållande till idrottsfältet. I varje fält som 

undersöks synliggörs olika egenskaper och logiker. Fält är alltså ett system av relationer 

mellan olika positioner hos människor som drivs med specifika intressen.63 Som Sören Gytz 

Olesen skriver: “det pedagogiska fältet är ett föremål för en kamp om positioner”. Och det gör 

att intressen värderas olika utifrån de olika intressenternas positioner. Pedagogik handlar om 

teori och praktik och där i finns också en kamp om positioner. Normer och attityder inom ett 

fält, eller ett socialt rum, bara “finns” där och tas för givet. Det kallar Bourdieu för doxa - de 

icke ifrågasättandes förhållande. Det betyder att olika aktörernas positioner kan förstärkas 

eller vidmakthållas alternativt ifrågasättas i form av vad som de anser vara rätt, riktigt och av 

värde.64  

 

Sammanfattningsvis vill vi citera Sören Gytz Olesens text om Bourdieus teori:  

Den mänskliga praktiken är styrd av de dispositioner som tillsammans bildar habitus.  

Detta innebär att människors handlingar är i praxis uttryck för praxisens egen logik på   

basis av de existerande maktförhållandena inom fältet.65  

 

1.4.4 Användning i studien 

Vi vill lyfta in denna teori med anledning av Bourdieus teori går att applicera på ämnet idrott 

och hälsa, dels genom det som lärare och elever har i form av egen erfarenhet och status av 

idrottande på fritiden, dvs. deras idrottsliga kapital, men även genom relationer mellan 

                                                 
62Gytz Olesen Sören, 2004, s.151-153. 
63Londos Mikael, 2010, s. 46. 
64Gytz Olesen Sören, 2004, s.157. 
65Gytz Olesen Sören, 2004, s.158. 
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positioner, grupper och institutioner i samhället som skapar maktfördelning.6667 Eller som 

Lars-Magnus Engström skriver i sin bok Smak för motion:  

 

Olikheter i människors livsvillkor genererar olika habitus som i sin tur genererar olika 

livsstilar, som går att igenkänna socialt. Habitus är således ett slags förkroppsligat kapital som 

får olika värde i olika kontext. Och olika livsstilar kan därför vara olika mycket “värda” i 

olika sammanhang.68 

 

Vi kan använda oss av detta i vår studie kring bollspelet i skolans värld. Då läraren i skolan 

dels har att handskas med, t.ex. elevernas olika bakgrund i relation till bollspel, dels lärarnas 

egen. egen. Kapital kommer vi att studera genom våra intervjuer med lärarna och deras 

utgångspunkt med bollspelet och hur de väljer att presentera bollspelet eller visa det praktiskt 

för/med eleverna. Alltså om lärarna väljer att utgå från tidigare erfarenheter av bollspelet från 

föreningslivet eller om de utgår ifrån kursplanen till lektionerna. 

 

Habitus kan vara intressant för oss i vår studie angående bollspel i åk.7-9, där många elever 

har erfarenhet av bollspel i olika former på fritiden. Om två personer gillar att spela fotboll så 

betyder det inte att de har samma habitus. För en persons habitus är i samspel de kapital 

individen har erövrat, vilket kan skilja dem åt när de väl kommer till planen. Den ena kanske 

gillar att tävla på elitnivå medan den andra personen gillar bara att röra på sig i naturen med 

kompisar. På detta sätt så får habitus helt skilda betydelser beroende på vilken bakgrund 

personerna har som växer upp. 

 

2 Metod  

2.1 Insamlingsmetod 

Intervju valdes som kvalitativ metod. Behöriga lärare i idrott och hälsa på högstadiet 

intervjuades. Det empiriska materialet bestod av lärarnas utsagor där de beskrev känslor och 

egna tankar.69 Intervju valdes med syftet att få en mer kvalitativ studie och genom att två 

personer (intervjuare och respondenten) samtalar uppstår reaktioner i sinnesstämningar70. 

                                                 
66Gytz Olesen Sören, 2004 s.156-157. 
67Londos Mikael, 2010, .s.44. 
68Engström Lars-Magnus, 2010, s.46. 
69Hassmén N., Hassmén P., ”Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder”, (Stockholm, SISU Idrottsböcker 2008), s.108.

 
70Hassmén N., Hassmén P., 2008, s.252.
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Urvalet består av fyra lärare i idrott och hälsa efter samråd med handledare. Urvalet, ett s.k. 

bekvämlighetsurval gjordes med hjälp av en lista över VFU-handledare på Gymnastik- och 

idrottshögskolans partnerskolor. Denna lista valdes på grund av de kriterier vi satte upp om 

behöriga lärare och att vi skulle kunna nå lärarna för intervju. Sammanlagt återfanns 16 

stycken idrottslärare fördelat bland båda könen och utifrån denna lista kontaktade vi lärare71. 

Vi hade genom listan tillgång till lärarnas e-mailadresser och vilken skola de arbetade på. I de 

fall lärares e-mailadresser inte fanns med i handledarlistan användes Internet och skolornas 

egna hemsidor för att få fram kontaktuppgifter.  

 

Åldern på de intervjuade lärarna är mellan 33-38 år och fördelningen av kön är 3 män och 1 

kvinna. De är utbildade mellan åren 1999-2003. Ett pappersbrev plus e-post skickades ut till 

samtliga handledare i Stockholm, bilaga 2. Bland de lärare i idrott och hälsa som svarade ja 

till intervjuer, gjordes en lottning där fyra lärare kallades till intervju. Intervjutiden varierade 

mellan 30-45 minuter.  

 

Londos avhandling Spelet på fältet har använts vid skapandet av frågeområden för 

intervjuguiden.   

 

Intervjuerna spelades in med digital diktafon, Olympus VN3500PC, därefter transkriberades 

de i författarnas ägor. Valet av noggrannheten av transkriberingen utgjordes av författarna i 

samförstånd, utefter hur detaljrik den blir.72 Det sagda språket är prioriterat och allt som inte 

har med det talade språket har ej tagits med, t.ex. hummanden, tankepauser, upprepande ord, 

eller ofullständiga ord som “öh” etc. om de inte har betydelse för analys och tolkning. 

 

2.2 Procedur 

2.2.1 Pilotintervjuer 

Två pilotintervjuer genomfördes för att se om intervjuguiden fungerade och om tidsramen 

kunde hållas. För pilotintervjuerna valde författarna att kontakta bollspelslärarna på GIH, två 

stycken till antalet. Efter respektive pilotintervju modifierades frågorna och en utgallring 

skedde för att mer precist täcka in syftet med studien. Valet av pilotintervjuer stödjer syftet att 

                                                 
71Hassmén N., Hassmén P., 2008, s.112.

 
72Hassmén N., Hassmén P. 2008, s.112.
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få ännu mer information kring ämnet och få deras uppfattning om våra frågor kring området 

eftersom de är väl insatta i bollspelet och har även jobbat som idrottslärare i många år. Efter 

varje pilotintervju har frågorna och syftet med studien problematiserats mellan författarna, 

handledaren och respondenten i pilotintervjun, vilket har stärkt den fastlagda intervjuguiden, 

bilaga 4.  

 

2.3.4 Kontakten med intervjupersonerna 

Först skickades brev och e-post (bilaga 2) till samtliga behöriga idrottslärare, där vi beskrev 

vad vi ville göra och hur studien skulle gå till. Efter cirka en vecka skickades ett 

uppföljningsmail (bilaga 3) ut till dem som inte hade svarat. Eftersom vårt tidschema var så 

pass stressat var vi tvungna att kontakta dem via telefon för att få in svaren så snabbt som 

möjligt. Efter att alla svar hade tagits emot, togs telefonkontakt med de lärare som blev 

utvalda, detta för att kunna boka in en tid när intervjun skulle äga rum.  

 

2.3.5 Intervjun med idrottslärarna 

Eftersom lärarna vi intervjuade skulle känna sig trygga i miljön och för att spara tid för dem, 

genomfördes intervjuerna i deras skolmiljö, i ett lärarrum eller enskilt rum. Dock 

genomfördes en intervju via telefon, eftersom en av intervjupersonerna inte kunde medverka 

på utsatt tid då det uppstått förhinder att träffas för intervjun. Vi valde att genomföra intervjun 

via telefon eftersom läraren var väldigt angelägen att delta i studien. Alla intervjuer spelades 

in med hjälp av diktafon. Innan varje intervju startades repeterades körschemat för att 

säkerställa att alla frågeställningar (intervjuer) skulle bli så exakta som möjligt, bilaga 5.  

 

2.3.6 Etiska överväganden 

Alla lärare fick information, via brev, e-mail och vid intervjutillfället hur intervjun skulle gå 

till. Allt det som spelades in via diktafonen skulle behandlas konfidentiellt i studien. 

Respondenterna blev informerade innan intervjun startade att de kunde avbryta när som helst. 

Svaren som lärarna gav beskrevs i studien som Lärare 1-4, syftet med det var att ingen skulle 

kunna koppla vad läraren sagt eller vem det är i studien. Varje utskrift av transkriberingen 

förvaras i författarnas ägo. 
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2.2 Reliabilitet och Validitet 

2.2.1 Reliabilitet 

 

För att öka reliabiliteten av körschema och intervjuguide genomfördes två pilotintervjuer. 

Därefter modifierades intervjuguiden för studiens syfte och frågeställningar. Genom att 

samtliga intervjuer följer samma körschema (bilaga 5) och intervjuguide (bilaga 4) säkerställs 

reliabiliteten.  

 

Intervjuns reliabilitet kan även bli påverkad av idrottslärarnas “dagsform” och författarnas 

erfarenhet att intervjua73. Reliabiliteten kan dock ha stärkts av att en av författarna utförde alla 

intervjuer med idrottslärarna och det medförde en säkerhet vid påföljande intervjuer.  

En av intervjuerna genomfördes via telefon, under exakt samma förutsättningar som under de 

tre andra intervjuerna då intervjuguide och körschema använts vid samtliga tillfällen. Det 

enda var att vi inte fick se lärarens kroppsspråk under själva intervjun.   

 

Intervjuguiden finns med som bilaga till detta arbete, och byggde på en tidigare genomförda 

avhandling. Den är bilagd vårt arbete för att möjliggöra att andra studerande eller forskare ska 

kunna genomföra en liknande studie.74 

 

2.2.2 Validitet 

Ett körschema upprättades av författarna så att alla intervjuer ska gå till på samma sätt. 

Samma intervjuguide användes vid samtliga intervjutillfällen och endast de förutbestämda 

frågorna ställdes för att intervjun ska få fram det som är meningen. Detta för att exakt samma 

procedur ska äga rum vid varje tillfälle och för att ta reda på rätt intresse för studien75. Varje 

intervju spelades in med hjälp av diktafon och efter det transkriberades alla till skrift.  

Eftersom vi enbart har gjort intervjuer och inte gjort observationer så kan vi inte 

säkerhetsställa att de lär ut som de säger i intervjun. Tidsaspekten för studien gjorde att det 

inte fanns möjlighet till de båda. Detta kan medföra att validiteten sänks.76 

                                                 
73 Hassmén N., Hassmén P., 2008, s.133.

 
74 Hassmén N., Hassmén P., 2008, s.122-136.

 
75 Hassmén N., Hassmén P., 2008, s.136.

 
76 Hassmén N., Hassmén P., 2008, s.159.
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Designen på intervjuguiden, resultaten från lärarna, våra generaliseringar och tolkningar av 

resultaten påverkar också validiteten i studien genom våra erfarenheter och 

ställningstaganden.77  

                                                 
77 Hassmén N., Hassmén P., 2008, s.159.
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3. Resultat 
Under denna del kommer de viktigaste resultaten att redovisas i form av varje idrottslärares 

svar under respektive frågeställning. Inledningsvis presenteras idrottslärarnas erfarenheter och 

bakgrund. Därefter presenteras resultaten av frågeställningarna.  

 

3.1 Idrottslärarnas erfarenhet och bakgrund 

Tabell 1 – Bakgrundsfakta på de intervjuade lärarna. 

Namn: Utbildningsort, år: År inom yrket: 

Lärare A GIH, Stockholm 11 år 

Lärare B Högskolan Dalarna 8 år 

Lärare C Universitet, USA 11 år 

Lärare D GIH, Lärarhögskolan, Universitet 12 år 

 

 

Deras idrottsliga bakgrund varierade allt från motionsnivå till elitsatsning på yttersta 

världselit. En av lärarna satsade som junior och efter det trappat ner till motionsnivå och 

tränar nu någon gång per vecka. 

 

 

Tabell 2 - Idrottsbakgrund på de intervjuade lärarna 

Namn: Nivå: Idrott: Ledare: 

Lärare 1 Motion Uthållighetsidrott, Bollspel, Kampsport Nej 

Lärare 2 Motion / Elit Fotboll, Hockey, Innebandy Nej 

Lärare 3 Elit Friidrott  Ja 

Lärare 4 Elit / Motion Fotboll, Basket, Innebandy, Kampsport Nej 

 

 

3 av 4 lärare har någon gång i sitt liv sysslat med någon typ av bollspel, lagbollspel, på 

fritiden. Denna aktivitet har varit på både elit- och motionsnivå. Ingen av de tre lärare som 
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hade tränat bollspel hade varit aktiva som ledare/tränare på fritiden. Lärare 3 hade varit aktiv 

ledare inom friidrotten och säger såhär; 

 

/.../jag tränade ungdomar i friidrott, både lite äldre och lite yngre./.../Men sen flyttade jag till 

USA och sen började jag jobba och då kände jag att jag inte vill jobba gratis längre så jag 

hoppade av.78 

 

 

Tabell 5 – Procentsatsen över bollspel på schemat 

Namn: Procent: Kommentar: 

Lärare 1 25-50 % Beroende på om man gillar det eller ej, alternativ ges. 

Lärare 2 10 % ute, 30 % inne - 

Lärare 3 40-50 % - 

Lärare 4 10-15 % Exklusive bollekar 

 

3.2 Lärarna om kunskap i bollspel 

Lärarna tycker att deras idrottsutövande har påverkat dem positivt på olika sätt och detta 

medför att deras erfarenheter tas med i undervisningen i bollspel. Lärare 1 säger att allsidig 

träning och att skapa ett intresse för eleverna, medan för Lärare 2 handlar det mer om att 

försöka få det till ett lagspel som fungerar.  

Lärare 4 säger på frågan om att kunskaperna från tidigare erfarenheter följer med in i 

undervisningen: ”Jag kan på en högre nivå visa och då ser dom exakt hur det ska gå till.”79  

 

Lärare 3 tar med sig en annan erfarenhet in i arbetet som ingen av de andra lärarna belyser; 

 

/.../Man är ju van att prioritera och organisera, /.../ och det är ju inte så många som är har jag 

märkt.80 

 

Trots att vi frågade om syn på kunskap uppehåller sig de vid att syftet med lektionen varieras 

från lektion till lektion bland 3 av 4 lärare. Lärare 4 säger att han inte har olika syften förutom 

                                                 
78 Lärare 3.

 
79 Lärare 4.

 
80 Lärare 3.
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att man ska prova på olika bollspel. De andra lärarna tycker att de har olika syften men det är 

olika innebörd i dem; 

 

Ja det måste jag nog säga, ett är ju dels att man ska lära sig samarbete och det är en viktig del. 

En annan del är också det här att man måste lära sig att förlora och det finns det folk som har 

svårt för.81 

 

Ja absolut, ibland konditionsträning, ibland samarbete. Ibland kan det vara för att förstå själva 

spelet och då tar jag fotboll som exempel bara, att förståelse för positioner att man kan ställa 

sig på olika positioner.82 

 

/.../Ja de kan nog vara olika syften, någon gång när man har pratat om schyssta kompisar, fair 

play, då kan ju t.ex. spela innebandy för där blir det ganska tydligt./.../83 

 

Lärarna har lite olika uppfattning om lärandet inom bollspelet, men tre av dem har samma 

filosofi att det gäller om ett lärande för hela livet. Lärare 1 beskriver det som allmänbildning 

och en grund för det senare livet. Samarbete, skapa ett intresse och växa med bollen belyser 

Lärare 3 som väldigt viktiga aspekter. Att kunna förstå grunderna i bollspelen och kunna 

samarbeta använder sig Lärare 4 av i sin lärande filosofi angående bollspelet. För den lärare 

som inte svarar efter riktigt samma filosofi säger istället att förstå reglerna och förståelsen för 

lagspelet är viktiga bitar. 

 

/.../ett lagspel är ganska komplext och det bygger verkligen på att alla gör den bit som 

förväntas av dem för att det ska bli bra i slutändan. /.../ att ibland är man försvarare och då 

gäller det ju att man är försvarare och ibland är man anfallare och då gäller det att man är 

anfallare, så man får igång vad de kan och få igång ett samarbete, ett lagspel.84 

 

Någon form av tävlingsinslag finns med i undervisningen, dock betonar de alla att det är en 

liten del.  

 

Men jag brukar säga, vill ni räkna poäng eller mål så gör det själv. /.../ väldigt lite fokus 

egentligen skulle jag säga.85 

 

                                                 
81 Lärare 2.

 
82 Lärare 3.

 
83 Lärare 1.

 
84 Lärare 2.

 
85 Lärare 1.
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Vi kan ibland köra en miniturnering i smålag, kan man göra för att eleverna ska känna att dom 

får tävla lite mot varandra, för att det ska efterlikna någonting.86 

 

Väldigt sällan, väldigt sällan, alltså bara för att det här med betyg säger att de är ingen 

utslagning eller vem som sparkar hårdast.87 

 

Nja de kan väl vara att man har planerat in basket att man delar in dem i fyra lag, och alla 

möter alla och då blir det ju tävling hur man än gör./.../88 

 

Ett intressant fynd är att lärarna inte vill ändra på något i bollspelet i och med att Lgr 11 

börjat gälla. De säger att de kommer att ändra på annan typ av undervisning, men inte i 

bollspelet.  

 

3.3 Synliggörandet av lärandet i undervisningen för eleverna 

Bollspel på schemat beskrivs alltid genom att skriva ut idrotten som ska göras under 

lektionen. Detta betyder dock inte alltid att det bara är bollspelet som ska göras på lektionen 

utan bollspelet kan ha olika betydelser. Lärare 3 förklarar att det står själva idrotten men i 

själva verket betyder att de använder sig av just de bollarna. Lärare 4 säger även att ju yngre 

eleverna är desto oftare kan man skriva bollspel på schemat, men ju äldre de blir så måste 

man skriva ut exakt vad det är för bollspel för att undvika onödigt tidsspill.  

 

När det kommer till att förklara respektive lektions innehåll under bollspel så används olika 

strategier för att nå ut till eleverna, Lärare 3 och 4 börjar alltid sina lektioner med att ange 

lektionens syfte, och beroende på vad syftet är så gör de olika övningar som kan tänkas passa. 

Om t.ex. lektionens syfte går ut på att bli van vid bollen så använder sig Lärare 3 av att 

eleverna ska få jobba självständigt och verkligen få chansen att utveckla sin förmåga med 

bollen. Lärare 2 säger så här om sitt förklarande av lektioner i bollspel; 

 

/.../när man träffar dom för första gången då handlar det mer om regler och förståelse. Dom 

här grundläggande principerna i varje spel. När dom sen blir äldre och man har haft dom fler 

                                                 
86 Lärare 2.

 
87 Lärare 3.

 
88 Lärare 4.
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gånger så försöker man ju få in att i basket, hur placerar man sig som guard och lite mer 

zonspel och sånna där bitar.89 

 

För att synliggöra lärandet gör lärare 1 så att de börjar alltid sina bollspelslektioner med 

samling där en snabb genomgång av lektionens huvudlinjer sker så att eleverna ska veta vad 

som kommer att ske under lektionen. Därefter startar uppvärmningen, sedan teknikövningar 

och till sist någon form av spel.  

 

Lärarna försöker att använda sig av AV-hjälpmedel i sin undervisning och det är främst 

Whiteboard som används av samtliga. Om undervisningen bedrivs ute finns det ingen tillgång 

till sådana hjälpmedel utan då förklarar de genom att visa mera praktiskt. 

 

Whiteboard använder jag när jag är inomhus men utomhus får man visa praktiskt så bra det 

går./…/ Inomhus försöker jag alltid skriva upp och säga och visa. Och då har jag i alla fall tre 

sätt och då hoppas jag att de förstår något i alla fall, och vad jag vill få fram med lektionen.90 

 

/…/ om man har en duktig klass så kan man ibland köra videoklipp, /.../ Annars enklaste är ju 

att ha en whiteboard, /.../91 

 

/.../men min dröm är att kunna spela in saker med elever, kanske tidigare elever som visar när 

vi pratar bollspel. Kanske visar att så här ser en serve ut i volleyboll, så här kan man dribbla 

fotboll och så kan finter se ut och så vidare. Så att det inte kommer från Youtube utan kommer 

ifrån oss själva.92 

 

 

Om lärarna vill synliggöra lärandet i bollspelet i förhållande till skolan svarar de väldigt olika. 

Lärare 1 säger att han ändrade om sitt upplägg i och med att det var klasser i åk 9 som hade 

svårt med volleybollregler och kunde inte handbollsregler. Då började han prata regler i tidiga 

klasser, direkt när de började i åk 7 så att de vid åk 9 ha full koll på dessa. Lärare 2 tycker att 

det vore roligare med mer spel i skolan, uttalade skollag som i USA. Lärare 3 skulle vilja göra 

idrotten mer vetenskaplig i skolan. Känslan av att lyckas är så pass värdefull för eleverna och 

har en stor betydelse för skolan. Medan Lärare 4 inte skulle vilja ändra något på bollspelet i 
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skolan utan tycker det är bra som det är nu, förutom när nya regeländringar kommer. 

 

3.3 Utformningen av lektionen 

 

Samtliga lärare anser att materialtillgångarna i form av bollar, målkorgar etc. är viktigt för att 

kunna bedriva bra undervisning. I de skolorna som de jobbar på finns det goda förutsättningar 

där det finns klassuppsättningar inom nästan varje idrott som de utövar. I de fall som det inte 

finns är det ändå inga problem, menar Lärare 4; 

 

Det finns inte en boll per elev i alla bollspelen, de finns inte. Men de finns så man kan bedriva 

bra undervisning /.../93 

 

Lärare 3 tycker att de har bra som det är nu, men i vissa idrotter kan det fattas så att alla inte 

kan ha varsin boll. Detta beror på att idrottslärarna på den här skolan inte hinner med att 

beställa in nytt material.  

 

/.../Det är helt sorgligt att vi inte hinner sitta och beställa, man hinner aldrig, det faller alltid på 

andra grejer kan jag säga.94 

 

Samtliga skolor har lektionssalar, fotbollsplaner och andra gräsytor bara ett stenkast bort. Men 

i vissa fall är salarna väldigt små för att kunna bedriva bollspel; 

 

/.../ det kan jag tycka är synd att salarna är för små, för det blir lätt skador och sånt om man 

ska göra handboll eller nått sånt/.../95 

 

Lärare 2 nämner att de har väldigt bra förutsättningar både när det gäller ute och inne, 

konstgräsplaner utomhus och gott om hallar att tillgå inomhus. 

Drömmen finns hos Lärare 1 att någon gång kunna få en multiarena på skolgården, för att 

utomhusaktivitet ska kunna ske lättare, samt för att främja spontanidrotten på kvällar och 

helger. 
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94 Lärare 3.
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Om det existerar särskilda regler svarar lärarna lite olika, tre av dem säger att de använder sig 

av skolregler. 

 

Alltid skolanpassade/…/men jag ser och känner att de ska förstå spelets idé, alltså vad går det 

här spelet ut på, liksom vad skiljer sig fotboll från handboll i dom grova dragen./.../96 

 

Nej, utan det är ju dom som finns i dom stora idrotterna.97 

 

Blir lite skolregler (i lektionens utfortming) måste jag säga, man måste anpassa dem hela 

tiden. /…/, man måste t.ex. passa tre gånger innan man gör mål, man måste passa varannan 

kille och varannan tjej./.../98 

 

Ju mer upp dom kommer i åldrarna så blir det ju mer dom riktiga reglerna så att säga./.../ Men 

ju yngre dem är så måste jag tänja på reglerna för att de inte kan och då får jag förklara innan 

att idag kör vi med skolregler. /.../och de finns ju syften med de reglerna.99 

 

3.4 Engagemang och delaktighet för eleverna 

 

Återkommande svar från lärarna är att elevinflytandet varierar, det är ingen som ger fria 

händer till att bestämma i undervisningen men de tar hjälp av vissa elever. T.ex. i vissa 

bollspel finns det elever som är aktiva på fritiden som är väldigt duktiga och då brukar lärarna 

låta dem ge tips och hjälpa till med undervisningen.  

I samtliga fall så får eleverna lämna förslag till hur undervisningen kan se ut, men det är alltid 

läraren som har sista ordet.  

 

Förra fredagen så joggade vi först och sen spelade vi ultimate frisbee och då kände jag att det 

var många som stod och tittade på/.../då gjorde jag två planer och nivågrupperade, så att det är 

inte direkt elevinflytande men på grund av vad som händer kan man säga/.../100 

 

Två av lärarna säger att det inte är praktiskt att hålla på att ”rodda” med fler lagindelningar 

eller låta dem välja när lektionen startat, eftersom att allt sådant tar tid att strukturera.  
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Nivågruppering är något som finns med i bollspelet enligt samtliga lärare. De brukar göra 

grupperingen när de ska börja spela och så att de får chansen att röra så mycket boll som 

möjligt. Lärarna säger så här om nivågruppering; 

 

/.../för dem som är vana och vill spela i ett högre tempo och sen för dem som inte är så vana 

som vill ta det lite lugnare och har lite mer tid på sig.101 

 

Ja, där försöker man då göra den pedagogiska biten att i början ska då alla få ha så mycket 

boll som möjligt.102 

 

Drömscenariot borde ju vara att man kan dela upp dem mer i ovana och vana spelare, det är ju 

drömscenariot, men då bygger ju det på att man ska ha två salar när vi har så stora klasser. Jag 

brukar försöka göra det ändå, ni som vill spela lite tuffare där och lite lugnare där och sen 

brukar jag dela in i lag efter det./.../103 

 

I vissa klasser har jag väldigt stor differens och då kanske man får nivågruppera lite eller dela 

lite smartare eller tvinga dem till vissa regler som kanske inte existerar i verkligheten, för de 

kan inte göra 10 mål på raken, dela upp det så de får göra vartannat mål eller nått.104 

 

Tre lärare säger att det är elevens val hur det slutligen blir, förutom när eleverna 

velar, men Lärare 4 säger att ”Det är oftast mitt val från min egen erfarenhet och 

där ser jag hur de är”.105 
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4. Slutsatser 

Studiens syfte var att studera lärare i idrott och hälsas syn på lärandet inom bollspel i 

grundskolans senare del (åk 7-9). De olika frågeställningarna för arbetet var: (1) Vad 

beskriver lärarna som kunskap i bollspel? (2) På vilket sätt synliggör lärarna lärandet i 

bollspelet för eleverna? (3) På vilket sätt utformar lärarna sin undervisning i bollspel för 

eleverna? (4) På vilket sätt skapar lärarna delaktighet och engagemang hos eleverna under 

bollspelsundervisningen?  

De olika frågeställningarna kommer med hjälp av resultatet diskuteras utifrån tidigare 

forskning, och utifrån Bourdieus teorier om kapital, fält och habitus. 

4.1 Vad beskriver lärarna som kunskap i bollspel? 

Uppfattningen om lärande i bollspel skiljde sig mellan lärarna, Lärare 4s tycke om att reglerna 

och förståelsen av lagspelet är det viktigaste går att koppla till Bunker och Thorpes studie om 

modellen TGfU, där de taktiska färdigheterna är de viktigaste till en början för att sedan få till 

det färdiga spelet. Denna utgångspunkt för undervisning kan leda till en starkare motivation 

hos eleverna.  Övriga intervjuade lärare är mer inne på en allmänbildande syn av bollspel, 

som t.ex. läran för livet, allsidig träning, samarbete, skapa ett intresse och på så vis växa med 

bollen. Det går att koppla till Grönlunds syn på vad som utgör kunskapen inom ämnet, där de 

övergripande målen har den specifika idrotten som medel. Det går även att koppla till Londos 

studie där han hävdar att undervisningens vikt läggs på att eleverna ska röra på sig istället för 

att de ska lära sig olika färdigheter inom bollspel.  

 

Macphails, Kirks och Griffins studie om modellen TGM (Teaching Games Modell), där 

modellen bygger på att lärarna utgår man från spelet för att nå det taktiska medvetandet hos 

eleverna, konstaterades att eleverna blev mer motiverade kring lärande i bollspel i skolan. Tre 

av lärarna i vår studie är inne på samma sätt att resonera. De lyfter fram en mer 

allmänbildande syn av bollspelet.  

Lärare 4 säger även att de inte har olika syften i de olika bollspelen utan mer att man ska 

prova alla de olika som finns. Detta avviker då från Bunker och Thorpes modell, där man kan 

använda sig av spelens likheter, skillnader och liknande taktiska struktur. Tanken här är att 

eleverna tar med sig kunskaper från den ena spelet till det andra, allt för att skapa motivation 

hos eleverna genom att utgå från små modeller av spelet och sen få det att växa allt eftersom 
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eleverna blir tryggare i spelet. Modellens utformning söker konkretisera likheter/skillnader 

mellan till exempel fotboll och handboll med även likheter/skillnader mellan tennis och 

badminton.  

 

Londos påpekar i sin avhandling att lärarna tar med sig egna idrottserfarenheter in i 

undervisningen, vilket innebär att mycket kunskap förs in från föreningsidrotten. När 

föreningsidrottens normer och regler förs in på skolan reproduceras föreningsidrottens 

”positiva” ställning och skolans mål hamnar i bakgrunden. Även i vår studie kan vi 

uppmärksamma denna typ av överföring. Bourdieus kunskapsteorier om habitus och kapital 

kan kopplas till Lärare 4:s erfarenheter, sättet att tala och visa på kan härledas till habitus, där 

läraren inte behöver tänka på hur det ska göras utan det bara finns där. Även lärarens värde 

kring kunskapen anses vara en tillgång i vissa situationer, vilket kan kopplas till att ämnet 

idrott och hälsa uppfattas som att det ligger inom eller är starkt påverkat av det område som 

föreningsidrotten utgör. Ett idrottsligt habitus ger ett, i detta sammanhang, (idrotts-)kapital 

som kan omvandlas till ett symboliskt kapital. Ett symboliskt kapital som också värdesätts av 

andra. Det känns som det blir fokus på lärarens kunskaper inom idrotten istället för vad 

eleverna ska lära sig inom bollspel. Vi kan se en fara i denna typ av överföring av normer och 

värderingar kring giltig kunskap. Alla elever håller inte på med någon typ av föreningsidrott, 

detta gör att de aktiva eleverna får ett försprång på lektionerna och lättare att visa upp sig för 

att få bättre betyg.  

 

Quennerstedt menar att man som lärare i idrott och hälsa kan använda sig av bollspel som en 

resurs för kondition, koordination och motorik och där igenom utveckla elevernas egen hälsa, 

men syfte och hur mening skapas kring innehållet är centralt och behöver framgå för eleven. 

Jämför vi med Grönlunds studie om att dela upp lektionerna i block där det övergripande 

innehållet är vad som ska läras ut och bollspelen ska ses som ett medel för att nå dessa mål, 

känns det som att lärare 4 är ute på hal is eftersom det inte står att man ska lära sig olika typer 

av teknikövningar i ämnet idrott och hälsa. Men lärare 4 kanske har detta som ett steg i 

utvecklingen av eleverna i deras koordination och motorik, men det är lite otydlighet hur detta 

sker i undervisningen.  
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4.2 På vilket sätt synliggör lärarna lärandet i bollspel för eleverna? 

Eleverna kan få förutfattade meningar om vad som ska utföras under lektionen genom det sätt 

läraren skriver ut (på schemat) vilket slags bollspel som är i fokus, t.ex. att det är spelet och 

spelkvalitén av tävlingsidrotten som är det viktiga. Här kan finnas en värdering av kunskap 

och av hur eleverna ska förhålla sig till lektionen och en risk för att skolans mål glöms bort. 

Grönlund skriver ”att efterlikna föreningsidrottens verksamhet är att göra det väldigt enkelt 

för sig som lärare i idrott och hälsa”. Att själva idrotten hamnar i fokus kan kopplas till 

Bourdieus teori där lärare i idrott och hälsa tar med sig sitt eget idrottande in i skolan. Även 

Londos menar att lärares (idrotts-)habitus och kapital med tävlingsidrottslig bakgrund präglas 

av denna för sina val av strategier, medan andra lärare som har stor erfarenhet från andra typer 

av idrotter, till exempel upplevelseidrott och friluftsliv, väljer andra strategier. 

 

Lärare 1 beskriver sina lektioner genom en kort samling, därefter uppvärmning, 

teknikövningar och till sist någon form av spel. Det är tvärtemot Bunker och Thorpes, 

Macphail, Kirk och Griffins studier där de utgår från det färdiga spelet, där taktiska val och 

beslut är kunskaper som ska läras. Men om vi istället skulle sätta idrotterna i ett större 

sammanhang kan vi använda oss av bollspelet och specifika idrotter för att uppnå de olika mål 

och syften med undervisningen och inte behöva fastna i elevernas uppfattningar. 

Genom att använda Bunker och Thorpes modell anser vi att det blir lättare att lära ut de 

taktiska och tekniska svårigheterna då det utgår ifrån det färdiga spelet. Det är en sak att 

genomföra de taktiska och de tekniska svårigheterna på separata övningar, det blir mer 

komplext i det färdiga spelet. Macphail, Kirk och Griffin visar i sin studie att strategiska val, 

speluppfattning, att ta beslut i spelet är komplexa, relationsbundna och beroende av varandra 

gör att eleverna måste tänka ännu mera och kan på så vis få med sig det taktiska tänket fortare 

än om de skulle gjort teknikövningar en och en.  

4.3 På vilket sätt utformar lärarna bollspel för eleverna? 

Vissa lärare använder sig av skolanpassade regler för att få ett bättre flyt under lektionen 

samtidigt som vissa använder sig helt av tävlingsidrottens regler. Londos tycker att eleverna 

ska lära sig färdigheter, och även vikten av att lära sig tävlingsidrottens regler. Han betonar att 

lektionens syfte inte enbart ska vara för att ha fysisk aktivitet. Men om vi istället jämför med 

Macphails, Kirks och Griffins studie så tycker de att man ska modifiera bollspelen för att 

skapa större förståelse kring spelet och även sen nå ett högre resultat.  
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Lärare 2 använder sig bara av tävlingsidrottens regler och inga skolanpassade regler, detta kan 

hänvisas till Bourdieus teori om det symboliska kapitalet där läraren anser att värdet av 

hans/hennes kunskaper är en tillgång i vissa givna situationer och här blir det då 

tävlingsidrottens normer allmänt rådande inom skolan. 

 

Vissa lärare delar upp idrottshallen i olika delar, där varje del har olika syften. Läraren kan ha 

större fokus på ett av syftena för att kunna kolla på färre åt gången, t.ex. så kan det vara 

gymnastik på en sida och innebandy på den andra. Här kan man fråga sig om det blir ett 

“kunskapsfokus” eller ett fortsatt “idrottsfokus”, som Grönlund beskriver att kursplanen 

strävar mot sedan skolreformen Lpo94. Eleverna ska igenom Lpo94 införskaffa sig kunskaper 

inom idrott och hälsa och genom att dela upp idrottshallen så blir det lite delat även på den 

fronten. Eleverna på ena sidan där läraren närvarar mer får kunskapsfokus och där eleverna bli 

mer självständiga får mer idrottsfokus, så om man kollar på Lpo94 så kanske man inte ska 

dela upp hallen utan försöka ha igång hela klassen på en och samma sak för att kunskapsfokus 

inte ska försvinna. För att de ska kunna bedriva bra undervisning så har samtliga lärare 

betonat hur viktigt det är att ha bra och mycket material, t.ex. en fotboll per elev. Därför att 

alla elever ska få ha lika mycket boll under varje lektionspass. Det går att koppla till 

Bourdieus kunskapsteori, där eleverna ska få chans att utöka sitt kroppsliga kapital kring 

bollspelen.  

Idrottshallar och fotbollsplaner tror vi också kan vara en bidragande orsak till att de riktiga 

reglerna främjas framför “skolregler” i skolundervisningen. Vilket gör att det blir mer 

idrottsfokus som Grönlund beskriver, eftersom alla linjer för de traditionella idrotterna finns 

dragna i många idrottshallar. 

4.4 På vilket sätt skapar lärarna delaktighet och engagemang hos eleverna 

under bollspelsundervisningen? 

Eleverna är delaktiga i undervisningen till en viss grad, de kan lämna förslag på hur 

undervisningen skall vara men det är lärarna som tar beslutet, vilket också hävdas i studien av 

Kwon, Pyun och Kim där eleverna får mer utrymme för de demokratiska besluten i samband 

med lektionen. Det i sin tur gör att eleverna får mer motivation eftersom de får vara med och 

bestämma. Och som Macphail, Kirik och Griffin beskriver i sin studie är det viktigt med 

motivation för att nå det bästa resultatet i spelet. Detta i sin tur kan bidra till att det blir mer 

föreningsidrott i skolan och att skolans mål för undervisningen trycks undan, vilket vi också 
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går att relatera till Bourdieus kunskapsteorier. Eleverna för med sig egna erfarenheter och ett 

erkänt symboliskt kapital inom förenings-/ tävlingsidrotten trumfar över de kunskaper och 

värden som skolan lagt fast. För att öka delaktigheten kring lektionerna har lärarna vissa 

drömmål som att kunna dela upp eleverna efter förmåga, för att på så vis få upp 

engagemanget i klassen. De tror att om eleverna får vara med likasinnade elever i de olika 

momenten så tror de på större utveckling och att motivationen blir större. Här ser vi en risk. 

För att utvecklas så tror vi att eleverna ska vara blandade som grupp och att man tar hjälp av 

varandra för att utvecklas. Vi tror att många lärare skulle kunna få med sig mer elevinflytande 

genom att låta dem vara med och arbeta fram olika typer av undervisningstillfällen genom att 

använda sina erfarenheter och utifrån kursplanen. 

Lärare 4 avgör med hjälp av sin erfarenhet hur nivågrupperingen blir i slutändan. Det får oss 

att relatera till hur läraren använder sig av sitt symboliska kapital i undervisningssituationen. 

4.5 Svagheter med studien 

Studien visar på hur ett fåtal av de yrkesverksamma lärarna ser på kunskap och lärandet i 

bollspel. Antalet kan alltid diskuteras, men med den tid vi haft till förfogande ser vi att det var 

ett lämpligt antal. Eftersom vi hade begränsat oss till de lärare som fanns på GIHs 

handledarlista kan vi inte med säkerhet säga att detta (denna syn på bollspel inom ramen för 

undervisning i skolan) är ett vanligt förekommande fenomen bland idrottslärare i hela landet. 

Vi har ett för litet empiriskt material för att kunna dra några generella slutsatser om hur 

idrottslärare arbetar med bollspelet. Och vi har också valt en kvalitativ metod som inte har 

denna typ av anspråk. Däremot har vi fått en inblick: så här kan det gå till på olika skolor.  

 

Vi valde intervjuer istället för enkäter utifrån motivet att få kunskap om idrottslärarens utifrån 

lärarnas egna beskrivningar istället för att lärarna skulle ha fyllt i förtryckta påstående eller 

svar som kan misstolkas. En ytterligare kritisk aspekt är svagheten med att ha en begränsade 

erfarenhet som intervjuare. Detta kan ha påverkat intervjuerna. Den valda metoden kunde ha 

kompletterats med observationer och/eller intervjuer med elever för att få kunskap om vad 

eleverna själva uppfattar att de lär sig inom bollspel i idrott och hälsa. Detta kunde ha bidragit 

till ett ökat djup i studien. 
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4.6 Slutsatser 

Vi ser i denna studie är att det fortfarande finns ett aktivitetsfokus hos samtliga lärare trots 

den genomförda skolreformen med ny kursplan och en förändrad målsättning för ämnet. Dock 

är det inte alltid så att lärarna beskriver att de utformar undervisningen som om innehållet 

skulle motsvara en träning av ett lagsbollspel inom RFs specialidrotter. Självklart kan det vara 

så att lärarna tycker att själva ”görandet” också handlar om kunskapande, alltså att man 

genom ett aktivitetsfokus också kan erövra kunskap, alltså ha ett kunskapsfokus parallellt. Om 

vi ser till våra resultat har lärarna ett fortsatt aktivitetsfokus, trots att det har varit ett 

kunskapsämne sedan ändringen i och med Lpo94 och att det är elevens kunskaper som ska 

vara i fokus.106 Vi uppfattar att själva poängen med revideringen av de nationella 

styrdokumenten var att motverka ett aktivitetsfokus. Vi menar att idrottsläraryrket behöver sin 

professionalism avseende att lära barn och ungdomar kunskaper inom ämnet idrott och hälsa 

med olika pedagogiska medel där kunskapen står i fokus. Om detta ska vara möjligt kan inte 

skolor ta in vilken tränare som helst från gatan som har en tränar- eller spelarerfarenhet från 

någon RF idrott, och tro att han eller hon ska klara läraruppdraget att undervisa i, om och 

genom ämnet idrott och hälsa. Syftet med ämnet är att få alla elever att delta och erövra 

kunskap och inte enbart de elever som redan är intresserade. Detta är den pedagogiska 

utmaningen som Jens Grönlund beskriver i sin praktiknära forskningsrapport. Här är den 

kollegiala diskussionen mycket viktig för att lyfta fram den kunskap som eleverna ska lära 

sig.107 

 

En annat viktig aspekt kring detta är hur vi som idrottslärarstuderande har blivit undervisade 

på respektive lärosäte. Har vi också undervisats i de olika lagbollspelsaktiviteterna eller har vi 

hur kunskap och kunnande kan synliggöras i idrott och hälsa? Har vi mött exempel på hur 

idrottsaktiviteterna kan användas som medel för lärandet enligt läroplanen? Vi upplever att 

även vår utbildning har haft ett stort fokus på aktiviteterna i sig, vilket har varit utvecklande, 

utmanande, roligt att engagera i sig. Men har utrymme getts till att tänka kritiskt i relation till 

skolans läroplan? Vi tror att det föreligger en risk att idrottslektionernas aktivitetsfokus och 

tävlingsidrottens normer och värden blir reproducerat genom den ämneslärarutbildning som 

finns idag. Här krävs att vi som nyutbildade lärare orkar vara självkritiska. Vi tror att 

lärosätena, som utbildar framtida idrottslärare, behöver fundera över hur utbildningen kan 

                                                 
106 Larsson Håkan, Mechbach Jane, 2007, s.12-15. 
107 Grönlund Jens, 2007, s.9-10. 
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verka i ett helhetsperspektiv och vilken kunskap som studenterna ska möta för att förstå och 

uppfatta hur kunskap och kunnande inom ämnet idrott och hälsa ska utformas för att stärka 

elevers lärande.  Är det genom aktiviteter eller genom en helhetssyn på kunskaper i idrott och 

hälsa som målen i ämnet kan nås av alla elever? 

 

Idrott är ett ämne som är tvärvetenskapligt. Detta gör att ämnet på många sätt är fantastiska 

och spännande, men också utmanande. Vi hoppas att det professionella förhållningssättet 

framöver kan stärka idrottslärarens yrkesidentitet. Detta behövs för att omöjliggöra att vem 

som helst kan ta hand om en idrottslektion utifrån att han/hon har meriter från föreningsidrott. 

Det ska ställas höga krav på idrottsläraren som på många olika pedagogiska sätt, med ett 

kritiskt förhållningssätt ska utbilda framtidens elever i, om och genom idrott i ämnet idrott 

och hälsa. 
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Bilaga 1 

 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
Syftet: Syftet är att studera idrottslärarens syn på lärandet inom bollspelet i grundskolans 

senare del (åk 7-9). 

Frågeställningar: 

 Vilken utgångspunkt har lärarna med bollspelet i skolan? 

 På vilket sätt synliggör lärarna lärandet i bollspelet för eleverna? 

 På vilket sätt utformar lärarna bollspelet för eleverna? 

 På vilket sätt skapar läraren delaktighet och engagemang hos eleverna under 

bollspelet? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Education, ball games, teaching, games,  

Bollspel, lärande, idrott & hälsa, undervisning 

 

Var har du sökt? 

Pubmed, Sportdiscus, EBSCO, bibliotekets katalog (GIH), Google 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Alla sökningar. 

 

Kommentarer 

Svårt att gallra ut det som vi var intresserade av. Mycket läsande för att hitta rätt saker. Kanske borde 

preciserat mera vad vi ville åt för litteratur.  
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Bilaga 2 
BREV TILL LÄRARE 

Stockholm 23/8-11 

 

Bäste Idrottslärare 

 

Vi är två studenter från Lärarprogrammet på GIH, Fredrik Johansson och Görgen 

Albrektsson. Vi läser vår sista termin och vi avser att skriva vårt examensarbete nu under 

hösten. Vårt syfte är att studera idrottslärarens förhållningssätt till bollspel på högstadiet.  

 

Arbetet kommer att förutsätta intervjuer med behöriga lärare. För att underlätta för dig 

genomförs intervjun på din skola eller annat önskemål och den kommer att pågå i max 45 

minuter. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, om inget annat önskas. 

 

Vår förhoppning är att det här arbetet skall resultera i mervärden dels för oss som forskande 

studenter och idrottslärare samt för dig som lärare och intervjuperson. 

 

Vi kontaktar härmed dig i ett första steg via e-mail och brev. Är du intresserad att delta i vår 

studie kontakta oss på nedanstående adress eller telefon. 

 

På återhörande 

 

 

 

Hälsningar och med förhoppning om samarbete 

 

Fredrik Johansson, e-mail: johansson.fredrik86@gmail.com, tel. 070- 348 26 20 

Görgen Albrektsson, e-mail; gorgen.albrektsson@gmail.com, tel. 070-555 04 14 
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Bilaga 3 

UPPFÖLJNINGSMAIL TILL LÄRARE 
Stockholm 29/8-11   

 

 
Bäste Idrottslärare 
 

Du har inte svarat på vårt förra utskick, därför har vi valt att ta kontakt med 
dig igen via e-mail. Detta för att vi vill vara säkra på att informationen har 
gått fram. Skulle det vara så att du har skickat svar till oss så bortser du 
ifrån detta brev. 
 

Vi är två studenter från Lärarprogrammet på GIH, Fredrik Johansson och 
Görgen Albrektsson. Vi läser vår sista termin och vi avser att skriva vårt 
examensarbete nu under hösten. Vårt syfte är att studera idrottslärarens 
förhållningssätt till bollspel på högstadiet. 
 

Arbetet kommer att förutsätta intervjuer med behöriga lärare. För att underlätta 
för dig genomförs intervjun på din skola eller annat önskemål och den kommer 
att pågå i max 45 minuter. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, om 
inget annat önskas. 
 

Vår förhoppning är att det här arbetet skall resultera i mervärden dels för oss 
som forskande studenter och idrottslärare samt för dig som lärare och 
intervjuperson. 
 

Vi kontaktar härmed dig i ett första steg via e-mail och brev. Är du intresserad att 
delta i vår studie kontakta oss på nedanstående adress eller telefon. 
 

På återhörande 
 

 
Hälsningar och med förhoppning om samarbete 
 

Fredrik Johansson, e-post: johansson.fredrik86@gmail.com, tel. 070- 348 26 20 
Görgen Albrektsson, e-post; gorgen.albrektsson@gmail.com, tel. 070-555 04 14 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 
 

 

Syftet är att studera idrottslärararnas tankesätt kring lärandet inom 

bollspelsundervisning i grundskolans senare del (åk 7-9). 

 Spelas in med diktafon - kolla ljud, justering? 

 Konfidentiellt - inga namn kommer att användas/inspelning, transkribering i 

författarens ägo 

 Intervjun beräknas ta 30-40min 

 Börjar med bakgrundsfrågor till sedan mer specifika frågor 

 

 

 

 

Bakgrundsfrågor till Läraren 
Namn? 

Ålder? 

Vilken skola är du utbildad på? 

Vilket år? 

År inom yrket? 

Har du gått någon vidareutbildning inom yrket? Kurser, konvent? 

Hur många skolor har du arbetat på? 

Hur många år på respektive skola har du arbetat? 

Har du arbetat på olika stadium? 

Är det någon skillnad på undervisningen? 

Har du någon idrottslig anknytning? 

Vilken Idrott? 

Är du/Har varit Aktiv/ledare? 

Vilken nivå har du idrottat på? Elitnivå? Motionsnivå? 

På vilket sätt påverkas din undervisning av erfarenheten från din idrott? 

 

Huvuddel 

Utgångspunkt 
1,a) Vad vill DU att eleverna ska lära sig i, om och genom bollspelsundervisningen 

i skolan?  M 

1,b) Vad lägger du fokus på i din planering inom bollspelsundervisnigen?

   M 

1,c) Aktivitet eller lärande?    

      M 

 

2) På vilket sätt beskriver du bollspelet på schemat?  

     B 
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3) Hur stor del bollspel är det på schemat/år? Procent?  

    H 

 

4) Hur ser era materialtillgångar ut när ni utövar bollspel? Klassuppsättning? 

   H 

 

5,a) På vilket sätt främjar skolmiljön bollspelsundervisning, både inne och ute?

   H 

5,b) Vad har ni för avstånd till idrottshallen och spelytor? Andra ytor? 

    H 

 

Planeringen av lektionen 

6,a) På vilket sätt förklarar du respektive lektions innehåll?  

   B 

6,b) Använder du dig av AV-hjälpmedel? (OH, internet, blädderblock, whiteboard, 

m.m.) B 

 

7) På vilket sätt förekommer det tävlingsinslag i undervisningen?  

   BM 

 

8) På vilket sätt använder du dig av Elevinflytande på/i bollspelsundervisning? 

   HM 

 

9,a) På vilket sätt tar du hänsyn till vilken nivå eleverna ligger på, i förhållandet till 

planeringen i 

bollspel?       

     M 

9,b) Är det ditt val eller elevernas val? 

 

10) Använder du dig av några särskilda regler i din bollspelsundervisning?

   H 

 

11) Har du olika syften med bollspelet? På vilket sätt?     

     BM 

 

Framtidsplaner 

12) Är det något som du skulle vilja göra annorlunda i förhållandet till bollspel i 

skolan? Berätta! BHM 

 

13) Kommer du att ändra något i och med den nya läroplanen i just bollspel? 

Berätta!  BHM 
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Bilaga 5 

Körschema 
 

Intervjuforum 

 Enskilt rum 

 Tid 30-45min 

 Inspelas med diktafon 

 

 

 

Bakgrund 

 Syftet med arbetet 

 Intervjutiden beräknas till 30-45min 

 Börjar med bakgrundsfrågor fortsätter sedan med mer specifika frågor 

 

 

 

Intervjuroller 

 Vid tidiga relationer görs intervjun av den andra 

 

 

 

Konfidentialitet 

 Inga namn kommer att nämnas i uppsatsen 

 Inspelningen kommer att sparas i författarnas ägo 

 Transkriberingen förvaras i författarnas ägo 

 

 

 

Diktafon 

 Test av ljudkvalitet  

 

 

 


