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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka vilka tankar elever i årskurs 6 har om bollspel i ämnet 

Idrott och hälsa. 

• Hur beskriver elever bollspel i ämnet idrott och hälsa? 

• Vad anser elever att bollspel i ämnet idrott och hälsa har för effekt på deras utveckling 

och lärande? 

• Hur tror eleverna att styrdokumenten påverkar användningen av bollspel i ämnets 

undervisning? 

 

Metod 

Fyra pojkar och fyra flickor från en kommunal skola från årskurs 6 deltog i studien. För att 

besvara studiens syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod, närmare bestämt 

kvalitativa intervjuer. De hjälpmedel som användes för att underlätta intervjuprocessen var en 

ljudinspelare och en intervjuguide.   

 

Resultat 

Alla elever beskriver att bollspel förekommer mycket i ämnet Idrott och hälsa. Eleverna 

ansågs att bollspel har en positiv effekt på deras utveckling och lärande, att de ger bra motion 

samt lärde dem om samarbete. Det negativa är skaderisken, sänkt motivation och risken för 

osämja. Eleverna ansåg att styrdokumenten hade en påverkan på att bollspel används i 

undervisningen. Eleverna oense om bollspel ska genomföras på ett tävlingsinriktat sätt eller 

rekreationsinriktat sätt. När det gäller bollspel har eleverna antingen ett rekreations- eller 

tävlingsinriktat förhållningssätt till det. Eleverna anser också att aktiviteter som simning eller 

orientering blir åsidosatta eftersom man har så mycket bollspel i undervisningen. 

 

Slutsats 

Det finns två heterogena grupper gällande bollspel, den tävlingsinriktade och den 

rekreationsinriktade. Bollspel bidrar till att uppnå en del av det läraruppdrag som finns inom 

ämnet idrott och hälsa bland annat gällande elevers rörelseförmåga. Dock eftersom det inte 

täcker hela kursplanens läraruppdrag bör det därför kompletteras med andra aktiviteter.  



 

 

Abstract 

Aim 

The purpose of the study was to investigate which opinions pupils of the 6th grade have on 

ball games in the subject of sport and health.      

 How do pupils describe ball games on the subject of sport and health? 

 In the subject of sport and health, what effect do the pupils consider ball games             

have in their development and learning? 

 How do the pupils think that the curriculum affects the use of ball games in the 

teaching of the subject? 

 

Method 

Eight pupils from a public school in 6th grade participated in the study. In order to answer the 

aim of the study, a qualitative approach was used consisting of interviews. The tools used to 

facilitate the interview process were an audio recorder and an interview guide. 

 

Results 

All pupils describe that ball games occur often in the subject of sport and health. The pupils 

considered ball games to have a positive effect on their development and learning, by 

providing them with good exercise and teaching them about cooperation. The negatives are 

the risk of injury, reduced motivation and risk of discord. The pupils felt that the governing 

documents had an impact on the use of ball games in the teaching. The pupils do not agree on 

whether ball games should be conducted in a competitive way or a recreational way. Pupils 

also consider that activities like swimming or orientation are being overridden because of the 

amount of ball games in the teaching. 

 

Conclusions 

There are two heterogeneous groups when it comes to ball games, the competition-oriented 

and the recreational-oriented. Ball games help to achieve some of the assignments that exist in 

the subject of sport and health, for instance the pupil’s mobility skills. However, since it does 

not cover the entire curriculum, teaching assignments should therefore be complemented with 

other activities as well. 
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1 Inledning 

Bollspel tillämpas i stor utsträckning i ämnet idrott och hälsa. Som en följd av detta behandlas 

inte vissa delar av kursplanen i den utsträckning de borde, vilket i sin tur kan ge negativa 

konsekvenser för elevernas utveckling och lärande. Detta på grund av att det bland annat 

medför att eleverna sällan får uppleva övriga aktiviteter såsom orientering och/eller simning. 

Det innebär att det nästan enbart blir de elever som är duktiga på just bollspel som det går bra 

för i undervisningen, vilket kan leda till att de som inte är bra på bollspel åtsidosätts, eller blir 

avskräckta från att delta i ämnet (Skolinspektionen 2010, s. 4, ff). Även Skolinspektionens 

granskning visar att bollrelaterade aktiviteter tillämpas i en väldigt stor utsträckning i ämnet 

Idrott och hälsa (Skolinspektionen 2012, s. 11, f, 17).   

 

Denna uppsats undersöker vilka tankar elever i årskurs 6 har om bollspel i ämnet Idrott och 

hälsa, beskriva deras upplevelser av bollspel, samt vilken effekt de uppfattar att det har på 

deras utveckling och lärande. Även att koppla detta till vad som sägs om bollspel i 

styrdokumenten. 
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2 Bakgrund 

2.1 Bollspel i den svenska skolan  

 

Under 1900-talet kom kroppsövningar såsom gymnastik och dans att få en mer undanskymd 

plats i skolans undervisning. Bollspel däremot kom att bedrivas i en allt större utsträckning 

(Meckbach & Söderström 2002, s. 218, 222, f). Meckbach & Söderström (2002) skriver om 

hur bollspel är den typ av aktivitet som förekommer mest i skolans idrottsundervisning, samt 

hur innehållet i undervisningen påverkas bland annat av lärarnas pedagogiska förmåga, 

kunskaper, intressen och tidigare erfarenheter (Meckbach & Söderström 2002, s. 219, 222, f).  

 

Förutom att eleverna ska utveckla och lära sig ett fåtal aktiviteter genom undervisning, så är 

det öppet för olika skolor att göra sina egna tolkningar av hur undervisningen bör bedrivas. 

Det vill säga vilka aktiviteter som skall användas samt hur mycket tid som ska spenderas på 

dessa. Av detta skäl kan undervisningen i Idrott och hälsa se olika ut på olika skolor 

(Annerstedt 2001, s. 108).  

  

Håkan Larsson (2016) beskriver hur bollspel dominerar undervisningen i ämnet Idrott och 

hälsa, hur de bedrivs i undervisningen som lek och spel. En anledning till detta är att det är 

mycket lätthanterligt och funktionellt att använda bollspel som undervisningsverktyg. Larsson 

(2016) beskriver även att hur bollspel tillämpas i ämnet Idrott och hälsa kan bero på läraren 

och dennes tidigare erfarenheter av bollspel (Larsson 2016, s. 38). 
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2.2 Ämnets historiska utveckling  

 

Annnerstedt (1991) beskriver ämnet Idrott och hälsas utveckling från 1800-talet och framåt, 

samt hur ämnets läroplaner, mål, innehåll och undervisningsmetoder har genomgått många 

olika förändringar genom åren. Exempelvis från att ha fokuserat på att undervisa elever i 

gymnastik och olika militära övningar såsom fäktning, till att senare undervisa elever inom 

idrott, motion, lek och rekreation (Annerstedt 1991, s. 259, ff). 

 

Enligt Annnerstedt (1991) beror idrottsämnets låga status och därmed också idrottslärarnas 

bland annat på att ämnet inte anses lära eleverna någonting viktigt. Det ansågs istället vara ett 

ämne som bidrog till förströelse och lärde eleverna om rekreation, vilket inte uppfattades som 

speciellt betydelsefullt – ämnet ansågs inte ha någon direkt samhällsnytta. På grund av att 

idrottsämnet sågs som ett praktiskt ämne som utvecklade och lärde ut praktiska kunskaper och 

färdigheter snarare än teoretiska kunskaper ansågs det således vara mindre värt än de 

teoretiska ämnena. Annerstedt (1991) beskriver vidare idrottslärarnas låga status genom att 

förklara att det är en följd av bland annat deras korta utbildning, låga lön och ökade 

undervisningstid (Annerstedt 1991, s. 143, ff). 

 

Ämnet idrott och hälsa har genomgått många förändringar sedan 1960-talet. Bland annat har 

dess namn och innehåll ändrats i samband med att bland annat läroplanen också ändrades. På 

1960-talet kallades ämnet för Gymnastik och på 1980-talet ändrades dess namn till Idrott. 

Under 1990-talet talet ändrades namnet på ämnet från idrott till Idrott och hälsa. Ämnet blev 

även målstyrt och dess innehåll kom att präglas av bland annat tävlings-idrotter inom till 

exempel bollspel, av olika motionsformer och slutligen av lek och rekreation med fokus på 

samarbete (Engström 2013, s. 36, ff; Engström 2002, s. 18).  

 

Att ämnet Idrott och hälsa blev målstyrt kom som en följd av att läroplanen Lpo 94 infördes 

vilket var en målstyrd läroplan. Detta innebar inte bara att ämnet idrott och hälsa blev 

målstyrt, utan också alla skolämnen. Läroplanen Lpo 94 bidrog till att lärarna fick bestämda 

kunskapsmål att arbeta mot, samt möjligheten att kunna samarbeta med varandra för att 

möjliggöra för eleverna att utveckla och tillägna sig kunskapsmålen (Karlefors 2002, s. 31, f; 

Utbildningsdepartement 1994, s. 2, f, 9, f, 16). 
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I kursplanen för ämnet Idrott och hälsa i Lgr 11 står det om hur idrottsundervisningen ska 

bidra till att eleverna uppnår olika lärandemål (Skolverket 2011a, s. 51, 54, f). Dessa 

lärandemål kan komma att konkretiseras på lokal nivå så att de går att arbeta efter i 

undervisningen. Dessa konkretiserade mål bör anpassas efter de lokala förutsättningarna men 

ska samtidigt också överensstämma med kursplanens lärandemål för ämnet. Ett exempel på 

hur en sådan konkretisering av kursplanens lärandemål skulle kunna se ut är att koppla 

bollspel till kunskapsområdet rörelse genom att låta eleverna få ägna sig åt bollspel med 

tonvikt på att de ska samarbeta och röra på sig i enlighet med reglerna för spelet och spelets 

gång. Ytterligare ett exempel skulle kunna vara att koppla bollspel till kunskapsområdet hälsa 

och livsstil genom att låta eleverna få ägna sig åt bollspel genom att leka. För att i slutet av 

lektionen diskutera hur deras puls och blodcirkulation påverkats av aktiviteten och hur det 

också påverkar deras hälsa (skolverket 2011a, s. 51, ff; Lundgren 2014, s. 109, 125; Pihlgren 

2011, s. 95, ff; Skolverket 2011b, s. 11, ff, 17, ff).  

 

Som tidigare nämnts stärker skolinspektionens rapport (2010) bilden av att bollrelaterade 

aktiviteter dominerar i undervisningen för ämnet idrott och hälsa. Detta kan motverka elevers 

utveckling och lärande, i synnerhet bland de elever som inte ägnar sig åt bollspel på sin fritid 

(Skolinspektionen 2010, s. 4, ff). Skolinspektionens båda rapporter (2010) och (2012) 

beskriver att bollspel tillämpas i stor utsträckning inom idrottsundervisningen, vilket medför 

att vissa delar av kursplanen för ämnet inte behandlas så som de borde, som exempelvis 

simning och orientering. Man menar då att undervisningen istället bör utformas mer noggrant 

efter kursplanen för att på så sätt kunna ge eleverna nödvändiga förutsättningar för att 

utveckla allt det lärande som står beskrivet i kunskapskraven (Skolinspektionen 2010, s. 4, ff; 

Skolinspektionen 2012, s. 11, ff). 
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3 Forskningsläget 

 

Ekberg (2009) beskriver att ämnet Idrott och hälsa uppskattas mest av elever som ägnar sig åt 

föreningsidrott på sin fritid. De flesta av lärarna som undervisar inom ämnet består även av 

personer som på något sätt är eller har varit kopplade till föreningsidrotten. Dessa elever och 

lärare bidrar till att ämnets innehåll påverkas utav detta (Ekberg 2009, s. 199). 

 

Londos (2010) skriver om hur ämnet idrott och hälsa bidrar till att elever med goda idrottsliga 

färdigheter får högre betyg än elever med svaga idrottsliga färdigheter. Anledningen till att 

innehållet i ämnet präglas av aktiviteter med tävlingsinslag såsom lagbollspel beror på 

massmedia, men också lärarnas och elevernas relation till föreningsidrotten, vilken i stor 

utsträckning präglas av tävling. Dessutom präglas undervisningen av att lärarna påverkar 

ämnets innehåll så att fysiska aktiviteter med inslag av tävling blir ett mer frekvent innehåll 

(Londos 2010, s. 204, ff, 207, ff).   

 

Beroende på vilken roll bollspel tilldelas i undervisningen påverkar det eleverna på olika sätt. 

Om syftet med bollspel är att eleverna ska utveckla och lära sig exempelvis samspel, så bör 

undervisningen med bollspel anpassas så att den lär eleverna just detta, det vill säga att ge 

eleverna de rätta förutsättningarna att utveckla och lära sig samspela med varandra. Dessa 

förutsättningar består bland annat av pedagogiska regler. En sådan förutsättning skulle till 

exempel kunna vara en läromiljö där handlingar och samtal kompletterar varandra för att 

stimulera eleverna att reflektera kring det som behandlas i undervisningen (Teng 2013, s. 25, 

f, 50, 162, ff).  

 

 

I en avhandling av Isberg (2009) skrivs det om diverse motivationsfaktorer som får människor 

att både kort- och långsiktigt antingen vilja ägna sig åt fysisk aktivitet eller inte. De tre 

motivationsfaktorer som Isberg (2009) utgår från för att kunna beskriva denna företeelse är 

den inre, den yttre samt icke motivationsfaktorerna. Den inre motivationsfaktorn innebär att 

det som motiverar till fysisk aktivitet bland annat ska upplevas vara lustfyllt. Därtill kommer 

också möjligheten att kunna utvecklas och lära sig nya kunskaper och färdigheter. Den yttre 

motivationsfaktorn å andra sidan innebär att det som bland annat kan motivera till fysisk 

aktivitet orsakas av externa krafter såsom grupptryck, regler, förväntningar och normer. 
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Ytterligare ett incitament inom den yttre motivationsfaktorn kan vara möjligheten att till 

exempel kunna vinna en tävling och få ett pris, eller viljan att förbättra sin hälsa. Icke 

motivationsfaktorn innebär att det inte finns någon motivation att ägna sig åt fysisk aktivitet, 

och av detta skäl tar människor som ingår i denna motivationsfaktor helt enkelt avstånd ifrån 

fysisk aktivitet (Isberg 2009, s. 32, ff).  

 

Lara-Sanchez (2010) visar i en studie hur det existerar två grupper utav bollspel. Dessa är de 

traditionella som präglas av lagsporter och de icketraditionella som består av mer moderna 

bollspelsaktiviteter. Inom den traditionella gruppen ingår bollspelsaktiviteter såsom 

basketboll och fotboll. Inom den icketraditionella gruppen ingår bollspelsaktiviteter såsom 

kinball. Lara-Sanchez (2010) beskriver hur de icketraditionella bollspelsaktiviteterna har visat 

sig ha en positiv effekt på elevernas utveckling och lärande jämfört med de traditionella. Men 

trots att de icketraditionella främjar bland annat elevernas motoriska förmåga och 

samarbetsförmåga utnyttjas de inte av alla lärare inom ämnet idrott och hälsa. Anledningen är 

okunnighet, dåliga förutsättningar i form av utrustning och/eller avsaknad av information 

(Lara-Sanchez 2010, s. 47, ff). 

 

Quennerstedt, Almqvist & Öhman (2011) skriver i en artikel om hur bollar är hjälpmedel vars 

betydelse kan variera och därför kan de komma att användas på olika sätt. Den interaktion 

som sker mellan elev och boll påverkar vilken roll bollen får i en viss situation i ett 

undervisningssammanhang i Idrott och hälsa. En boll kan exempelvis upplevas vara en leksak 

av en del, men som något farligt av andra vilket leder till att det antingen upplevs som lustfyllt 

eller skrämmande (Quennerstedt, Almqvist & Öhman 2011, s. 299, ff). 

 

Kazungu (2016) skriver om hur läroplanen i ämnet Idrott och hälsa i Tanzania har påverkats 

av koloniala krafter, traditionella och religiösa faktorer. Anledningen till att bollspel tillämpas 

i undervisningen där beror på utländsk påverkan från exempelvis Storbritannien. Faktorn 

tradition som är en del av Tanzanias arv har påverkat läroplanen och därmed ämnet genom att 

aktiviteter som är av inhemskt ursprung inkorporerats i undervisningen tillsammans med 

bollspel. Även den religiösa faktorn såsom den Islamiska religionen påverkar undervisningen 

i ämnet genom att ge direktiv om vilka aktiviteter som anses vara lämpliga för eleverna att 

delta i eller inte, exempelvis ansågs simning vara olämpligt (Kazungu 2016, s. 8, f, 21, 23). 
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Persson (2014) skriver om hur ramfaktorer påverkar skolans verksamhet. Dessa ramfaktorer 

utgörs bland annat av skolans styrdokument som till exempel läroplanen. Ytterligare 

ramfaktorer är skolans lokaler, ekonomi, elever och lärare. På grund av att styrdokumenten är 

öppna för tolkningar kan det medföra att det skapas ett icke enhetligt förhållningssätt kring 

dessa av skolaktörer, med anledningen av att dessa är individer med sina egna sinnen och 

åsikter som en följd av deras personliga erfarenheter. Hur dessa uppfattar att styrdokumenten 

ska tolkas kan därför ha koppling till deras personliga åsikter. Dessa ramar används i studien 

för att undersöka vilken roll dessa har gällande hur bland annat bollspel förekommer och 

genomförs i ämnet Idrott och hälsa. Det undersöks även i studien om/i vilken utsträckning 

dessa ramar styr och påverkar undervisningen gällande bollspel, hur idrottsundervisningen 

bedrivs med hjälp av bollspel och vilken inverkan detta har på eleverna gällande deras 

utveckling och lärande (Persson 2014, s. 391, f, 397, f). 

 

 

Mickwitz (2011) skriver om hur lärarna pressas att känna sig tvingade att behöva arbeta på ett 

sätt som är kontraproduktivt till deras uppdrag som pedagoger. Att de måste ägna sig åt annat 

än det som de anser skulle kunna gynna elevernas utveckling och lärande som att istället 

prioretera höga betyg snarare än elevernas utveckling och lärande (Mickwitz 2011, s. 119, f, 

125, ff).  

 

Lundvall & Meckbach (2008) beskriver att bollspel är en av de mest framträdande aktiviteter i 

ämnets undervisning. Att de flesta eleverna känner att de kan påverka innehållet i 

undervisningen. Eleverna med bland annat kopplingar till föreningsidrotten säger sig kunna 

påverka innehållet i undervisningen (Lundvall & Meckbach 2008, s. 345, 353, ff, 360). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Studien har inspirerats av ett kultursociologiskt perspektiv och tar utgångspunkt i Engströms 

(2013) teori om logik och praktik samt i läroplansteorin (Engström 2013, s. 42, 49, ff; Linde 

2012, s. 7). 

 

Med hjälp av läroplansteori går det att komma underfund med, huruvida skolans fysiska 

förutsättningar och förhållningssätt till läroplanen har någon betydelse och/eller påverkan på 

elevernas tankar om bollspel i ämnet Idrott och hälsa (Linde 2012, s. 11, f, 17, f, 59, f). 

 

4.1 Logik och praktik  

Engström (2013) blev inspirerad av Pierre Bourdieus arbete med begreppet habitus när han 

utformade begreppen logik och praktik (Engström 2013, s. 42). Begreppet praktik består av 

olika kroppsövningar som har specifika regler vilket styr dess verksamhet. Begreppet logik 

består av meningsbärande principer som i sin tur ger upphov till handling och 

meningsskapandet för en typ av kroppsövning inom kroppsövningskulturen. Begreppen logik 

och praktik skapades av Engström (2013) i syfte att kunna förklara individers smak och hur 

detta påverkar deras val av kroppsövning. Det vill säga vilken innebörd olika typer av 

kroppsövningar har för olika individer (Engström 2013, s. 8, f, 16, f, kap. 3). 

 

Det finns tre logiker: Prestation, träning och upplevelse. Dessa består i sin tur av flera 

undergrupper. Inom prestation är det tävling och rangordning, utmaning och uttryck. Inom 

träning är det fysisk träning, rörelse- koncentrationsträning och färdighetsträning. Upplevelse 

handlar om lek och rekreation, naturmöte, rörelse till musik och samvaro med djur. Dessa 

begrepp kommer att användas för att analysera och diskutera om och/eller hur eleverna passar 

ihop med dessa. Beroende på hur eleverna svarar vid intervjuerna kommer möjligtvis en del 

av begreppen att bortses från och/eller inte användas i samma utsträckning som vissa andra 

begrepp i denna studie (Engström 2013, kap. 3). 
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4.2 Prestation 

Tävling och rangordning, utmaning och uttryck är de tre undergrupper som ingår i logiken 

prestation (Engström 2013, s. 52, ff, 58, ff).   

Tävling och rangordning är den undergrupp som får mest uppmärksamhet inom media och 

allmänheten. Syftet är att individer tävlar mot varandra efter bestämda regler för att sedan 

rangordnas utifrån hur de har presterat. Individer ska därför sträva efter att vinna tävlingar för 

att avancera i rangordningen (Engström 2013, s. 53, ff).   

Gällande utmaning är syftet att uppleva en typ av lyckokänsla för att uppnå något som en 

individ värdesätter vilket kan vara väldigt fysiskt/psykiskt påfrestande för denne. Logiken 

utmaning präglas av faktorer såsom risk och ansträngning (Engström 2013, s. 57, f).   

Uttryck kännetecknas av att den träning och kroppsrörelse som utförs är de verktyg som 

används för att någon ska kunna uttrycka sig på ett estetiskt/konstnärligt sätt. Det viktiga är att 

det som gestaltas sker på ett skickligt sätt om det ska kunna upplevas ha någon sorts 

skönhetsvärde för individen eller betraktaren (Engström 2013, s. 59, f).   

 

4.3 Träning 

Fysisk träning, rörelse- och koncentrationsträning och färdighetsträning är de tre 

undergrupper som ingår i logiken träning. Logiken syftar till att förbättra den fysiska/psykiska 

funktionsförmågan genom kroppsövningar för att på så sätt kunna förbättra exempelvis 

individens prestationsförmåga och hälsa (Engström 2013, s. 60, ff, 

66).                                                                       

Inom fysisk träning anses kroppen vara ett redskap. Träningen ska utformas för att vara så 

effektiv som möjligt för att därigenom kunna bidra med så goda resultat som möjligt. Av detta 

skäl bör träningen anpassas efter individens egna förutsättningar. Detta för att träningen ska 

kunna ge så god effekt som möjligt och därmed även resultat genom bland annat en förbättrad 

prestationsförmåga, hälsa eller utseende (Engström 2013, s. 61, f).   

I rörelse- och koncentrationsträning görs det inte några distinktioner mellan kroppen och 

själen. Syftet är att med hjälp av kroppsövningar där fokus ligger på andningen utföra 
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kontrollerade rörelser påverka den kroppsliga och psykiska funktionsförmågan på ett positivt 

sätt (Engström 2013, s. 63, f).  

Ett av färdighetsträningens syften är att den träning som en person utför ska förbättra en eller 

flera specifika färdigheter som i sin tur gör att den personen kan prestera bättre inom en viss 

idrott/tävling. Ett annat syfte med färdighetsträning är att lära sig att till exempel kunna 

simma eller cykla, men där ändamålet inte är för att kunna prestera bättre i en idrott/tävling 

(Engström 2013, s. 65, f).  

 

4.4 Upplevelse 

Lek och rekreation, naturmöte, rörelse till musik och samvaro med djur är de fyra 

undergrupper som ingår i logiken upplevelse. Det eftersträvansvärda med denna logik är 

själva upplevelsen, närmare bestämt lek och rekreation (Engström 2013, s. 66, ff, 72).   

I lek och rekreation är syftet att få känna glädje/nöje och under den tid som spenderas utföra 

en kroppsövning. Av detta skäl är det viktigt att verksamheten upplevs vara rolig/njutbar 

genom att bland annat vara frivillig, lustfylld och flexibel (Engström 2013, s. 67, 69).   

Med naturmöte är syftet naturupplevelsen/utevistelsen. En förekommande aktivitet är 

friluftsliv. Den fysiska prestationsförmågan är endast viktig som ett hjälpmedel för att kunna 

möjliggöra individen att tillgodogöra sig naturupplevelsen utomhus (Engström 2013, s. 69, f).   

I rörelse till musik är syftet att kunna få uttrycka sig med hjälp av musik, kropp och rörelse. 

Det vill säga kroppen används för att skapa rörelser i relation till musik för att till exempel 

kunna uttrycka känslor (Engström 2013, s. 71).   

I samvaro med djur är syftet att få uppleva minnesvärda stunder tillsammans med ett djur till 

exempel en hund. Det kan innebära att gå på en promenad eller löprunda tillsammans 

(Engström 2013, s. 71).   
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4.5 Läroplansteori 

 

Det finns två grupper av ramfaktorer som Dahllöf (1999) benämner som de fysiska och 

administrativa. Dessa beskrivs sedan i sju exempel som är den totala tiden tillgängligt, 

gruppering, lokaliteter, tillgång till läromedel, klasstorlek, plats i samhället och hur läraren 

utnyttjas. Det finns ramfaktorer som skolmyndigheterna kan påverka och som varar under en 

längre tid. Dessa kan påverka undervisningen och som en följd också eleverna lärande 

(Dahllöf 1999, s. 16). 

 

Wahlström (2015) beskriver hur läroplanerna har utformats utifrån vad som anses vara sakligt 

för människor att utveckla och lära sig (Wahlström 2015, s. 10, f). Till exempel att de ska 

kunna leva i samhället på ett produktivt sätt (Wahlström 2015, s. 34, 38, 49, f). Därtill skriver 

även Wahlström (2015) om att hur läroplanen tillämpas påverkas av lärarnas partiskhet. Det 

vill säga undervisningen är subjektivt präglad. Med andra ord tar läraren ställning kring vad 

hen anser vara relevant att fokusera på i undervisningen. Tilläggas kan att detta görs med 

hjälp av eleverna och, också läroplanen för att på så sätt kunna främja elevernas utveckling 

och lärande på bästa möjliga sätt (Wahlström 2015, s. 146, ff, 158). 

 

Linde (2012) använder sig av begreppen formulering, transformering och realisering för att 

beskriva läroplansteorin (Linde 2012, s. 7, f, 21). Formulering innebär hur läroplanen 

formuleras för att innefatta skolans ämnen, samt hur dessa ämnen utformas genom att ta 

hänsyn till faktorer såsom tid, innehåll och mål (Linde 2012, s. 23, 54). Transformering 

innebär hur läroplanen tolkas. Detta medför att stoff läggs till och/eller tas bort från 

läroplanen. Transformeringen av läroplanen påverkas av aktörer såsom skolledare, elever och 

lärare (Linde 2012, s. 55, 64, 72). Sist men inte minst handlar realisering om hur läroplanen 

praktiskt utförs i undervisningen, alltså vad är det för innehåll som används i undervisningen, 

samt hur eleverna arbetar i undervisningen (Linde 2012, s. 73, 84). 

 

Läroplansteorin används i denna studie för att undersöka om det finns några direktiv som 

skulle kunna förklara bollspel i undervisningen. Om det går att se några exempel i elevernas 

uttalanden som skulle kunna förklara användandet av bollspel i ämnet Idrott och hälsa. Detta 

kommer att göras med hjälp av begreppen formulering, transformering och realisering (Linde 

2012, s. 8). 
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka tankar elever i årskurs 6 har om bollspel i ämnet 

Idrott och hälsa. 

 

• Hur beskriver eleverna bollspel i ämnet Idrott och hälsa? 

• Vad anser eleverna att bollspel i ämnet idrott och hälsa har för effekt på deras 

utveckling och lärande? 

• Hur tror eleverna att styrdokumenten påverkar användningen av bollspel gällande 

undervisningen i ämnet Idrott och hälsa?  

 

 

6 Metod 

6.1 Val av metod 

Det användes kvalitativa intervjuer för att undersöka vad elever i årskurs 6 hade för tankar om 

bollspel i ämnet Idrott och hälsa. Anledning till att det användes kvalitativa intervjuer i den 

här undersökningen var för att få en så tydlig bild av elevernas beskrivningar i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. En intervjuguide se (bilaga 1) användes gällande detta 

innehållande öppna frågor som möjliggjorde för intervjuaren och eleverna att kunna samtala 

med varandra i en dialog. Syftet med detta var att ge eleverna möjlighet att kunna uttrycka 

sina tankar detaljerat när de svarade på frågorna, gällande vad de själva tycker och känner 

(Patel & Davidson 2003, s. 40, f, 69, 71, ff, 78; Trost 2010, s. 71, f).  

Intervjuer gör det möjligt att kunna inhämta en mer djupgående information än vad man kan 

vid exempelvis enkätundersökningar. Detta genom att man kan ta hänsyn till bland annat 

respondenternas kroppsspråk, språkbruk och tonfall när de svarar på frågor, samt genom att 

ställa följdfrågor för att kunna undersöka och därmed bättre förstå respondenternas svar (Bell 

2016, s. 189; Patel & Davidson 2003, s. 71, 78, ff). 
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6.2 Urval 

Urvalet av skola gjordes slumpvis. Den valda skolan hade ungefär 400 elever där klasserna 

bestod av cirka 26 elever. Det är en kommunal grundskola för elever med förskoleklass och 

årskurs 1-6 och är belägen i södra Stockholm. Urvalet av intervjupersoner gjordes genom att 

elevernas förmåga att svara på studiens syfte och frågeställningar övervägdes med hjälp av 

deras idrottslärare. Idrottslärarna gjorde sina val genom att först titta igenom de underlag de 

hade samlat på sig om elevers närvaro i ämnet. Slutligen kom de med förslag om vem man 

borde intervjua, och endast elever från årskurs 6 valdes. Det viktiga var att eleverna kunde 

uttrycka sig verbalt på ett så tillfredsställande sätt att de kunde delta i intervjuerna och svara 

på studiens syfte och frågeställningar. Det valdes ut åtta elever från årskurs 6 som enligt 

idrottsläraren regelbundet deltog i ämnet Idrott och hälsa. Fyra pojkar och fyra flickor 

intervjuades. På grund av tidspressen gjordes valet att begränsa urvalet till åtta elever för att 

hinna göra mera omfattande intervjuer med dessa (Bryman 2011, s. 433, f; Trost 2010, s. 137, 

139, ff). 

 

6.3 Genomförande 

Inför intervjuerna utformades det en intervjuguide se (bilaga 1). Det genomfördes inte någon 

pilotstudie och/eller pilotintervjuer. Det hade dock varit bra om en pilotstudie eller 

pilotintervjuer hade kunnat genomföras, så eventuella brister i undersökningen kunde 

korrigerats, och resultatet förbättrats. Jag genomförde alla intervjuer själv, och samtliga elever 

och deras vårdnadshavare hade möjlighet att få tillgång till intervjumaterialet, men varken 

eleverna eller vårdnadshavarna bad om detta. Intervjuerna genomfördes i ett rum där de kunde 

genomföras i lugn och ro på elevernas skola. Detta för att eleverna skulle kunna känna sig 

trygga och bekväma (Dalen 2015, s. 40; Gillham 2008, s. 44, f, 81).  

  

Frågorna strukturerades utifrån en intervjuguide se (bilaga 1). På grund av en låg grad av 

standardisering och även på grund av ostrukturerade frågor så kunde intervjuerna anpassas 

efter elevernas berättelser, det vill säga frågorna omformulerades om eleverna inte förstod sig 

på dem. Det ställdes även följdfrågor till eleverna om det upplevdes att svaren de gav var 

alltför diffusa och/eller kortfattade (Bell 2016, s. 189; Trost 2010, s. 39, f, 71, f). Eleverna 

uppmanades att svara på frågorna genom att uttrycka sig fritt, det vill säga att öppet berätta 

om hur de tyckte och kände och inte oroa sig över tiden. De fick reda på att om de till 
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exempel behövde tid att fundera innan de svarade på frågorna kunde de få detta, och de kunde 

också ställa egna frågor till mig om de ville. De fick också information om att inte oroa sig att 

närhelst säga till om de ville avbryta intervjun och att säga nej om de inte längre ville delta 

(Patel & Davidson 2003, s. 72, f; Olsson & Sörensen 2011, s. 84, f). 

 

6.4 Databearbetning 

Innehållsanalys är en metod som tillämpas bland annat inom en kvalitativ studie för att kunna 

analysera intervjumaterialet, närmare bestämt intervjupersonernas uppfattningar och/eller 

åsikter som i det här fallet handlar om elever i årskurs 6 tankar om bollspel i ämnet Idrott och 

hälsa (Olsson & Sörensen 2011, s. 209, f). 

En innehållsanalys användes för att kunna analysera intervjumaterialet och med hjälp av 

kodning analyserades detta genom att kategoriseras det i teman för att på så sätt lättare kunna 

upptäcka meningsenheter och därefter göra tolkningar av dessa. Det vill säga sådana 

meningsenheter som var av tillräckligt stor betydelse för att kunna svara på studiens syfte och 

frågeställningar (Gillham 2008, s. 183; Kvale & Brinkmann 2014, s. 241, ff, 247, 249). 

Ljudinspelningarna gjorde det möjligt att kunna lyssna igenom intervjumaterialet ett flertal 

gånger, vilket gjorde att transkriberingen kunde genomföras med en större noggrannhet. Både 

det som sas och detaljer såsom pauser, tonfall och skratt kunde då uppmärksammas och tas 

med i transkriberingen. Detta gjordes för att kunna få en så genuin bild som möjligt av 

interaktionen som uppstod vid intervjuerna. Denna form av bearbetning gjorde det möjligt att 

både kunna lyssna på ljudinspelningarna och, också läsa transkriptionerna närhelst det ansågs 

vara nödvändigt, vilket underlättade analysen och tolkningen (Patel & Davidson 2003, s. 119, 

ff; Trost 2010, s. 149). 
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6.5 Tillförlitlighetsfrågor 

 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som består av olika regler eller riktlinjer som är 

viktiga att förhålla sig till när man genomför en undersökning. Bland annat för att kunna se 

till att datainsamlingen utförs på ett adekvat sätt. De instrument som användes för att uppnå 

god validitet och reliabilitet i studien var bland annat en intervjuguide och en ljudinspelare, 

tillägas kan att det också gjordes anteckningar omgående efter avslutandet av intervjuerna 

(Patel & Davidson 2003, s. 102, ff; Trost 2010, s. 76). 

 

För att kunna säkerställa validiteten i så stor utsträckning möjligt, användes elevernas 

idrottslärare som rådgivare i urvalsprocessen. Anledningen till att detta gjordes var att 

idrottslärarna till skillnad från mig har haft möjlighet att följa elevernas utveckling från 

årskurs 1 – 6. De var därmed mer välbekanta med vad eleverna var kapabla till att bidra med 

till denna studie än vad författaren någonsin skulle kunna vara. Det ställdes inte heller några 

ledande frågor, istället ställdes intervjufrågorna i form av neutrala och öppna frågor. Detta för 

att kunna föra diskussioner med eleverna så att de i sin tur skulle kunna svara mer detaljerat 

och beskriva hur de verkligen tyckte och kände (Kvale & Brinkmann 2014, s. 176, ff; Patel & 

Davidson 2003, s. 71, ff, 78; Trost 2010, s. 137, 139, ff). För att inte låta tiden passera alltför 

mycket och därmed riskera att glömma bort viktiga detaljer analyserades intervjumaterialet så 

snart intervjuerna hade genomförts. Detta för att kunna tillvarata det egna minnet vid 

bearbetningen av intervjumaterialet samt för att kunna motverka risken för förvirring och 

oklarheter (Patel & Davidson 2003, s. 119). För att uppnå god reliabilitet spelades alla 

intervjuerna in med en ljudinspelare. Detta gjordes för att inte förlora sådan information som 

annars skulle kunna användas för att svara på studiens syfte. Det vill säga om det samtidigt 

lades ner tid och energi på annat som till exempel antecknande kan viktig information gå 

förlorad. Genom att inte behöva anteckna under intervjuerna gick det att fokusera i en allt 

större utsträckning på intervjupersonen och samtalsprocessen. Dock fördes det anteckningar 

direkt efter det att intervjuerna hade genomförts. Anledningen till att det också gjordes 

anteckningar var för att kunna notera viktiga detaljer som annars skulle vara svåra eller 

omöjliga att få med genom att endast använda sig av en ljudinspelare. Exempelvis kroppspråk 

som eventuella nervösa rörelser, eller elevernas ansiktsuttryck. Av detta skäl användes både 

ljudinspelningar och anteckningar för att kunna underlätta transkriberingen (Patel & Davidson 

2003, s. 83, 119; Trost 2010, s. 74, ff). Det utformades även en intervjuguide se (bilaga 1) 
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som skulle fungera som ett stöd inför intervjuerna, men denna följdes inte slaviskt eftersom 

tanken var att kunna föra diskussioner med eleverna så att de i sin tur skulle kunna svara mer 

detaljerat och beskriva hur de verkligen tyckte och kände (Trost 2010, s. 71, f). 

 

6.6 Etiska aspekter 

Då man som forskare har ett etiskt ansvar som måste tas i beaktande kommer studien att följa 

de forskningsetiska principerna som bygger på fyra huvudkrav: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017-03-03). 

 

På grund av att eleverna var i 12 årsåldern kontaktades deras vårdnadshavare först för att få 

deras samtycke att intervjuerna skulle genomföras. Detta gjordes med hjälp av idrottsläraren 

som skickade ett e-post meddelande till dem där mina kontaktuppgifter bifogades. De 

uppmuntrades att kontakta mig om de hade några frågor. Vårdnadshavarna informerades även 

om studiens syfte och frågornas karaktär. Vidare också att de uppgifter som tas fram i 

samband med intervjuerna kommer att bearbetas på ett sätt som garanterar elevernas 

konfidentialitet, som exempelvis att eleverna inte kommer att benämnas med sina riktiga 

namn i studien. Vårdnadshavarna informerades även om att dessa uppgifter endast skulle 

användas för att uppnå studiens syfte, samt att de fick ta del av dessa uppgifter på begäran. De 

informerades dessutom om att deras barn inte behövde delta i undersökningen och/eller svara 

på alla frågor om de kände att inte ville, samt att de fick avbryta intervjuerna när som helst 

och därmed välja att inte fortsätta att delta i undersökningen. Efter att vårdnadshavarna och 

eleverna hade gett sina samtycken, skickade deras idrottslärare ett till mejl för att informera 

dem om möjlig tid och plats för intervjuerna (Vetenskapsrådet 2017-03-03). 
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7 Resultat  

 

Frågeställningarna den här studien velat besvara var vad elever anser om bollspel i 

undervisningen inom Idrott och hälsa, samt vad de anser att bollspelen har för effekt på deras 

utveckling och lärande.  

 

I resultatavsnittet presenteras svaren på intervjufrågorna med hjälp av beskrivningar och citat 

från eleverna. Resultaten från intervjuerna presenteras med hjälp av förutbestämda teman. De 

intervjuade eleverna benämns med en bokstav antingen A, B, C, D, E, F, G eller H.   

 

Det första som framkom vid intervjuerna var att inslagen av tävling och rekreation värdesattes 

högst av eleverna gällande bollspel i ämnet Idrott och hälsa. Detta har en avgörande betydelse 

för om eleverna kommer att uppleva bollspel som roligt eller tråkigt i undervisningen. Alla 

elever tycker att bollspel kunde vara roligt och/eller tråkigt beroende på vilka regler de måste 

förhålla sig till, det vill säga om dessa möjliggör att de kan spela på ett tävlingsinriktat eller 

rekreationsinriktat sätt. 

 

7.1 Hur beskriver eleverna bollspel i ämnet idrott och hälsa? 

 

När elev B tillfrågades närmare kring exakt vad hen värdesätter gällande tävlingsmomentet 

inom bollspel säger hen att det är bland annat kampen, konkurrensen, prestigen, och att vinna. 

Närmare bestämt att kunna skrodera, segra genom att besegra andra, utmärka sig och att 

kunna hyllas för sina prestationer.  

Elev B: ”Det som är roligt med tävling är kunna kämpa mot andra för att kunna visa hur bra 

man är, och att vinna och få beröm.” 

När elev F tillfrågades närmare kring vad exakt det är som den värdesätter mest med 

rekreation inom bollspel, så är det leken, prestigelösheten och flexibiliteten. Detta på grund av 

att detta bidrar till att man kan roa sig, slappna av och få ny energi när man spelar bollspel.  
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Elev F: ”Jag gillar att spela bollspel genom att leka. Om man gör man fel så är det ingen som 

skäller på en. Det spelar ingen roll hur bra eller dålig man är, alla är ändå glada och snälla 

mot varandra.”                                                                                                                                    

I: Varför är det viktigt att alla är glada och snälla mot varandra?                                                    

Elev F: ”Ja för då kan man koppla av och bara ha kul.” 

 

När elev G tillfrågades om vad det är som hen tycker är tråkigt med bollspel säger hen att det 

är bland annat på grund av det kan vara för lekfullt, oreglerat och prestigelöst. 

Elev G: ”Det är roligt när vi får spela bollspel som till exempel fotboll, men bara om det sker 

på riktigt som i en idrottsförening. Det säger jag alltid till läraren, för annars finns det ingen 

poäng att spela, det känns bara så meningslöst och dumt att spela annars.” 

När elev A tillfrågades om vad det är som denne tycker är tråkigt med bollspel säger hen att 

det är bland annat är på grund av det kan vara för tufft, fyrkantigt, reglerat och 

konkurrensinriktat. 

Elev A: ”Det är inte roligt när en del är alltför hårdhänta och tar spelet för seriöst på grund 

av att de vill ta högst poäng och vinna.” 

 

Sammanfattningsvis finns det ett flertal faktorer som bidrar till att eleverna upplever bollspel 

som antingen roligt eller tråkigt.  Dessa faktorer utgörs av elevernas personliga preferenser 

vilka påverkar deras sinnesstämning vid bollspel i undervisningen. Eleverna upplever ofta 

bollspel som antingen bara roligt eller bara tråkigt. Detta på grund av att vissa elever helst vill 

att undervisningen skall vara tävlingsinriktad och inte uppskattar rekreation, medan andra 

istället helst vill koppla av och leka när det är bollspel.   

När man undersöker både de tävlingsinriktade och de rekreationsinriktade elevernas 

beskrivningar så ger det en indikation på varför eleverna upplever bollspel som antingen 

roligt eller tråkigt. Detta på grund av att de meningsbärande principer som återfinns inom 

varje logik skiljer sig från varandra vilket gör att de inte fungerar ihop när eleverna ska spela 

bollspel tillsammans. Tillägas kan att tävling och/eller rekreation är det viktigaste inom 

bollspel för samtliga elever medan resten av logikerna som exempelvis fysisk träning är mer 

sekundärt.  Detta illustreras av elev H (fysisk träning). 
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Elev H är positiv till bollspel, men i första hand om det är mer lekinriktad: ”Det är roligt att 

spela med boll, dessutom får man motion och det är bra för hälsan. Roligast är det när vi får 

spela med boll genom att leka tycker jag, eftersom det då inte känns som man tränar.” 

 

När eleverna tillfrågades närmare kring vad de tror är orsaken till varför bollspel är så 

populärt i deras skola är svaret att det beror på att bollspel är så utbredd och populärt över 

hela världen, alla tittar på det eller ägnar sig åt det. Alla använder sig av bollspel för att visa 

hur bra och duktiga de är, för att kunna lösa problem, belysa frågor, tjäna pengar, vinna 

berömmelse, status, prestige och makt över varandra.  

 

Elev B: ”Alla jag känner i min skola och utanför gillar någon form av bollspel och specifik 

lag inom det bollspelet. Det kan till exempel vara fotboll eller hockey och så hejar de på ett 

svenskt eller utländsk lag, beroende på.”                                                                                              

I: Beroende på vad?                                                                                                                                    

Elev B: ”Om man är född i Sverige eller om ens föräldrar kommer från ett annat land. Även 

hur många av ens vänner och släktingar håller för ett visst bollspel och lag.”                                                                           

I: Varför är det viktigt?                                                                                                                     

Elev B: ”För att vara lojal, passa in, visa sitt stöd eller för att man kanske gillar det specifika 

bollspelet och laget och det som de står för.” 
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7.2 Vad anser eleverna att bollspel i ämnet idrott och hälsa har för 

effekt på deras utveckling och lärande? 

 

När eleverna tillfrågades om sina åsikter om huruvida bollspel påverkar deras utveckling och 

lärande positivt så svarade alla elever ja. De ansåg att bollspel lär dem att samarbeta och att 

respektera andra. De ansåg även att bollspel hjälper till att ge dem en bättre hälsa genom den 

träning och motion de får.  

Elev C såg bollspel från en positiv synvinkel och ansåg att det bidrar till att skapa en god 

träningsmiljö, vilket bidrar till att främja deras hälsa. C menade även att bollspel hjälper till 

att skapa en god läromiljö genom att lära eleverna att samarbeta, då de måste kommunicerar 

sinsemellan och visa varandra hänsyn och respekt. 

Elev C: ”Det är ju bra träning för kroppen. Jag rör på mig, svettas och flåsar mycket när vi 

ägnar oss åt bollspel under lektionerna. Dessutom har min idrottslärare sagt att när man rör 

på sig och anstränger sig så blir man både starkare och så får man också en bättre kondition, 

och därmed bättre hälsa.”              

På frågan om det fanns något mer de fick lära sig svarade elev C: ”Ja att prata ihop oss 

genom att bland annat låta alla få säga sitt så att vi tillsammans kan komma överens om hur 

vi ska göra när vi ska spela, samt att vara en schysst motspelare och lagkamrat genom att inte 

vara hårdhänt eller ful i mun mot varandra under spelets gång.” 

Vissa elever ansåg dock att bollspel används på ett felaktigt sätt i undervisningen. De menade 

att bollspel i undervisningen kan leda till att det uppstår skador och/eller osämja mellan dem. 

Flera menade att det är för lite variation gällande de aktiviteter de erbjuds förutom bollspel 

inom ämnet, och att detta är dåligt eftersom det bidrar till att eleverna blir nedstämda och 

uttråkade. Flera elever väljer därför ibland att inte delta alls, eller att göra så lite som möjligt 

under lektionerna.  

Elev D: 

Vi har alltid en massa bollspel, ibland har vi väldigt mycket och ibland har vi mindre, men nästan 

alltid har vi någon form av bollspel under lektionen, vilket är tråkigt. Ibland kan lektionerna bli 

våldsamma på grund av bollspel, vilket medför att eleverna kan bli rädda, arga eller ledsna, börjar 

bråka. En del slår sig eller blir skadade, vilket också ibland leder till bråk. Följden blir att man 

förlorar motivationen och inte vill delta på idrottslektionerna. 
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Gällande frågan om eleverna anser att bollspel borde användas mer, mindre eller tas bort helt 

från undervisningen var alla ganska överens om att bollspel borde användas mindre. Orsaken 

var bland annat att de sällan upplevde att de får ägna sig åt bollspel i ämnet utifrån sina egna 

villkor. Det framkom också att eleverna ansåg att bollspel som ett undervisningsverktyg var 

både tveksamt och onödigt, ibland på grund av att den används mer som en ploj och/eller som 

någon form av tidsfördriv. Lärarna borde istället lägga ner mer tid och energi på att låta dem 

uppleva och lära sig om annat än bara bollspel, som exempelvis simning eller orientering, 

ansåg flera elever.  

 

Elev E: ”Bollspel tar upp onödigt mycket tid som vi annars skulle kunna spendera på annat. 

Det skulle vara bättre att låta oss få ägna mera tid åt att öva simning och orientering för att 

man ska bli duktigare på det, men det skulle kräva mycket mera arbete, vilket jag inte tror att 

läraren hinner eller orkar.” 

 

Intervjuerna visade att eleverna ansåg att bollspel har en både positiv och negativ inverkan på 

dem. Det positiva med bollspel är att det bidrar till att förmedla värden såsom samarbete och 

respekt, samt att det ger god träning och bra kondition. Det negativa med bollspel är å andra 

sidan skaderisken och risken för konflikter. Motivationen sänks även ofta på grund av den 

ensidigheten gällande överdriven användning av bollspel i ämnet samt att det ibland leder till 

oro, aggressivitet och våld. Det ansågs också negativt att simning och orientering sveps åt 

sidan till förmån för bollspel.  
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7.3 Hur tror eleverna att styrdokumenten påverkar användningen av 

bollspel i ämnets undervisning? 

 

De intervjuade eleverna tillfrågades även om styrdokumenten och vilken roll de tror att dessa 

har gällande bollspel i ämnets undervisning. Det förklarades för eleverna att bollspel inte 

förekommer på något sätt eller i någon form i ämnets styrdokument, och att bollspel ändå 

förekommer i stor utsträckning under lektionerna. 

Enligt eleverna beror detta på både elever och lärarna. En av anledningarna är att bollspel är 

väldigt populärt, omtyckt i samhället. Flera elever anser att lärare ofta utsätts för 

påtryckningar från de elever som vill spela bollspel. Många idrottslärare gillar också ofta 

själva bollspel, vilket medför att det får ökad plats och företräde framför andra aktiviteter i 

undervisningen anser flera elever. Ytterligare orsaker till att bollspel används i så stor 

utsträckning trots att det inte omnämns i styrdokumenten som ett undervisningsverktyg är att 

det är enkelt för lärarna att använda sig av dessa då det inte kräver mycket lektionsplanering 

för att kunna genomföra dem. Bollspel blir även ett förhandlingsobjekt där läraren ger vika 

för elevernas krav för att de inte orkar argumentera med dem.  

Elev G: ”Många elever brukar tjata och gnälla mycket på läraren om att låta oss få spela 

match på idrottslektionerna tills han inte orkar säga nej längre. Det är kanske därför vi har 

så mycket bollspel alltid.”                                                                                                                              

I: Menar du att eleverna är så besvärliga att läraren inte kan hantera dem och därför låter 

läraren eleverna få sin vilja igenom?                                                                                              

Elev G: ”Ja tyvärr så skriker och springer eleverna runt och skapar kaos istället för att stå 

stilla och lyssna på läraren, vilket jag tror oftast blir för mycket för honom att hantera då han 

är helt ensam.” 

Bollspelets koppling till styrdokumenten och förmågan att kunna bidra till dess syfte bekräftas 

genom omnämnandet av samarbete och rörelse.  

Elev F: ”Jag tror jag läst någonstans att ett av målen med idrott och hälsa är att vi ska lära 

oss att kunna samarbeta och röra på oss på olika sätt. Det är nog bland annat därför läraren 

använder sig av bollsporter, eftersom samarbete är väldigt viktigt inom bollsporter. Även att 

kunna röra på sig när man använder en boll är viktigt, vilket kan vara ganska svårt.” 
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En bakomliggande orsak till bollspelets spridning i undervisningen anses av flera utav de 

intervjuade bero på påverkan från både elever och lärare.  

Elev A:  

Jag tror att anledningen till att vi har så mycket bollspel är på grund av att det är så populärt och, 

också på grund av att så många elever är intresserade av och ägnar sig åt bollspel privat. Många 

säger ofta att de hoppas på att kunna få spela bollspel när de ska ha idrott och hälsa. Även vår 

lärare och andra har sagt att de gillar bollspel och att de också utövar dessa privat.            

 

I: Tycker du att det används för mycket eller för lite bollspel i ämnet Idrott och hälsa?                   

Elev A: ”Det används alldeles för mycket bollspel tycker jag.”                                                                                                                           

Resultatet av intervjuerna visar att samtliga elever kan förstå syftet med att använda bollspel 

som ett undervisningsverktyg, med vad de vet står i styrdokumenten att de ska utveckla en 

allsidig rörelseförmåga och samarbetsförmåga. De anser dock att bollspel används i en alltför 

stor utsträckning i undervisningen. Många av eleverna anser också att det görs många 

undantag till bollspelets fördel i ämnet Idrott och hälsa då viljestarka elever och lärarnas 

personliga preferenser bidrar till att det blir bollspel undervisningen, trots att det inte 

rekommenderas i styrdokumenten. 

 

Gällande frågan om ramar anser eleverna att de kan påverka undervisningen på olika sätt. 

Detta genom vilka begränsningar eller möjligheter som dessa bidrar med. Är begränsningarna 

så stora att det överskuggar vad som är möjligt eller lätt att genomföra i undervisningen i form 

av en aktivitet så uteblir den eller så används den sällan, såsom simning. Desto bättre 

förutsättningarna är för att utföra en aktivitet, ju större är chansen att det kommer att användas 

oftast i undervisningen som till exempel bollspel.   

I: Finns det ramar i er skola som du anser gör det lättare att genomföra en viss aktivitet i 

idrottsundervisningen än andra?   

Elev H:                                                                                                                                        

Jag skulle säga bollspel, då det alltid går att genomföra oavsett väder, plats eller om man måste 

vara inomhus eller utomhus. Det spelar ingen roll hur duktig man är och vad för utrustning som 

finns. En boll går ju alltid att skaffa och alla har ju fötter och händer att kunna spela med. Reglerna 
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är lätta att lära sig och följa, alla kan delta och det behövs bara en domare eller lärare när man 

spelar.    

I: Finns det ramar i er skola som du anser gör det svårare att genomföra en viss aktivitet i 

idrottsundervisningen än andra?  

Elev H:                                                                                                                      

Jag skulle säga simning, då man bland annat måste hitta en ledig tid hos en simhall, boka den och 

se till så att alla kan åka tillsammans. Man måste oftast vara flera lärare som kan bevaka och 

undervisa när man är där för annars är risken att en elev kan drunkna. Det finns många elever som 

inte ens kan simma eller har badkläder. Det finns också många stökiga elever som hela tiden 

bråkar och försöker göra sin egen grej och inte lyssnar, vilket är farligt och gör att lärarna hela 

tiden måste jaga dem. Dessutom känns ibland som att lärarna inte riktigt är engagerad eller har den 

kompetens för att ens kunna undervisa i simning. Det är nog på grund av dessa ramar som vi har 

mer bollspel än simning i undervisningen. 
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8 Diskussion  

 

Denna studie har undersökt vad elever i årskurs 6 anser om bollspel inom ämnet Idrott och 

hälsa, samt vilken effekt dessa har på deras utveckling och lärande. Det har också undersökts 

hur elever tror att styrdokumenten påverkar användningen av bollspel gällande 

undervisningen i ämnet. 

 

8.1 Hur beskriver eleverna bollspel i ämnet idrott och hälsa?  

 

Det framkom i studien att de intervjuade eleverna kan indelas i två grupper – en grupp med 3 

elever som nästan alltid vill ha bollspel i undervisningen och är tävlingsinriktad, och en grupp 

med 5 elever som nästan aldrig vill det utan är mer inriktade på lek och rörelse. Huruvida man 

tycker att bollspel är roligt eller tråkigt beror på vad eleverna motiveras av. Strider det som 

vissa av eleverna motiveras av inom bollspel mot vad övriga elever anser om dem, så leder 

det till missnöje hos eleverna, och ämnet upplevs då som mera tråkigt för dem (Isberg 2009, s. 

32, ff).  

Det mönster i form av motivationsfaktorer som har upptäckts, och vilka eleverna delar eller 

inte delar med varandra, liknar de värden som återfinns inom logikerna tävling och 

rangordning samt lek och rekreation. Denna studie har visat att de elever som finner att 

tävling och rangordning är roligt inte ser något värde med lek och rekreation, vilket de anser 

vara tråkigt. Eleverna som finner lek och rekreation roligt ser å andra sidan inget värde i 

tävling och rangordning. Detta leder till att eleverna hamnar i konflikt med både varandra och 

läraren, vilket då medför ett allmänt missnöje (Engström 2013, s. 53, ff, 67, ff).  

Eleverna nämnde även i intervjuerna att en del elever pressar sina lärare att låta dem få ägna 

sig åt bollspel i undervisningen, och att de har stor framgång i det. På grund av lärares 

personliga anknytning till bollspel kan de även beskyllas vara partiska i förhållande till dessa 

spel. Oavsett om detta är sant eller inte går det inte att undgå det faktum att bollspelens 

utbredning är väldigt omfattande i ämnet Idrott och hälsa, och att flera olika sätt används av 

lärare och vissa elever för att motivera dess användning (Ekberg 2009, s. 171, f, 199).  
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8.2 Vad anser eleverna att bollspel i ämnet idrott och hälsa har för 

effekt på deras utveckling och lärande? 

 

Angående vad de intervjuade eleverna anser om att bollspel i ämnet idrott och hälsa har för 

effekt på deras utveckling och lärande så går det att fastställa att bollspel som ett hjälpmedel i 

undervisningen faktiskt lär eleverna det som står i styrdokumenten för ämnet Idrott och hälsa. 

Eleverna har exempelvis uttryckt att bollspel bidrar till att utveckla deras rörelseförmåga, lär 

dem om samarbete, respekt samt hur man kan påverka sin hälsa med hjälp av träning. Att 

bollspel bidrar till att lära lever att samspela är något som stöds av Teng (2013) som beskriver 

att de elever som deltog i hans studie utvecklade kunskaper och färdigheter förknippade med 

samspel. Eleverna utvecklade exempelvis sin kommunikation och sitt rörelsemönster som 

anpassades så att de bättre kunde samarbeta med varandra (Teng 2013, s. 13, 135, 162, ff).  

 

Bollspel verkar således inte lära eleverna något mer utöver det som redan har nämnts och som 

står i styrdokumenten. Av detta skäl borde man verkligen ifrågasätta att de användas i den 

stora utsträckning som idag, då det inte hjälper eleverna att utvecklas enligt vad som beskrivs 

i styrdokumenten. För mycket bollspel blir därför istället ett slöseri med tid och energi som 

bättre skulle kunna användas för att hjälpa eleverna i deras fortsatta utveckling och lärande i 

ämnet, till exempel simning och/eller orientering. Om bollspel fortsätter att användas på 

samma sätt i undervisningen som idag är risken även stor att många elever utvecklar ett 

ointresse för idrott och hälsa snarare än ett intresse. Med andra ord kan de bli avskräckta från 

att vilja ägna sig åt fysisk aktivitet och värna om sitt välbefinnande (Skolinspektionen 2010, s. 

4, ff; Skolinspektionen 2012, s. 11, f).  

Mickwitz (2011) skriver om hur lärarnas arbetssätt kan missgynna elevernas utveckling och 

lärande. Detta skulle kunna gälla bollspel om det verkligen är så att de används som en del av 

lärarnas arbetssätt, vilket resultatet från intervjuundersökningen tyder på att de gör. Ett flertal 

elever har uttryckt att bollspel i ämnets undervisning har blivit en nackdel för deras utveckling 

och lärande genom att bollspel många gånger hindrar dem från att kunna ägna sig åt andra 

aktiviteter. De anser till och med att de ofta tar över undervisningen så att andra aktiviteter 

istället försummas (Mickwitz 2011, s. 119, f, 125, ff). Om man tar hänsyn till vad Lundvall & 

Meckbach (2008) skriver så skulle denna situation helt och hållet kunna skyllas på lärarna 
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inom ämnet på grund av att dessa verkar falla offer för påverkan från påstridiga elever som 

vill ha bollspel (Lundvall & Meckbach 2008, s. 354, ff, 360). 

 

8.3 Hur tror eleverna att styrdokumenten påverkar användningen av 

bollspel i ämnets undervisning? 

 

Styrdokumenten verkar dock kunna rättfärdiga bollspelets användning i undervisningen. Detta 

oberoende av det faktum att bollspel faktiskt inte tas upp i dem överhuvudtaget.  Detta verkar 

bero på att styrdokumenten är tolkningsbara, vilket har möjliggjort för lärarna att kunna ge 

bollspel den stora plats som de har fått i undervisningen. Om man tar i beaktande det som 

eleverna har sagt i undersökningen om hur deras lärare verkar resonera kring bollspel och 

styrdokumenten så verkar detta vara fallet. Närmare bestämt möjliggör lärarna bollspel i 

ämnet idrott och hälsa genom att använda sig av styrdokumenten, vilket skulle kunna vara ett 

resultat av de begrepp som Linde (2012) beskriver som formulering, transformering och 

realisering. Dessa påverkar ämnena, undervisningen och de mål som präglar skolans 

verksamhet.  Innehållet i undervisningen samt att den utförs med hjälp av bollspel kan vara ett 

resultat av just formulering, transformering och realisering (Linde 2012, s. 23, 54, f, 64, f, 72, 

f, 84). 

En elev uttryckte bland annat att en av anledningarna till att bollspel förekommer i så stor 

utsträckning jämfört med andra aktiviteter såsom simning eller orientering, är att 

förutsättningarna är större för att kunna utföra bollspel. Exempelvis tar det mer tid och energi 

för lärarna att kunna genomföra simning eller orientering för en hel klass jämfört med 

bollspel, i synnerhet om man är ensam lärare i en klass med många elever. Detta gäller nog i 

ännu högre grad om det finns elever som kräver mycket uppmärksamhet på grund av att de är 

besvärliga eller för att de behöver extra stöd. En annan förklaring kan vara att de nuvarande 

lokala förutsättningarna i skolan är bättre lämpade för just bollspel i en större utsträckning än 

någon annan aktivitet. Oavsett anledning så bör skolans lokala arbetsplan utformas för att ta 

hänsyn till de rådande omständigheterna som en lärare kan komma att tvingas anpassa sig till 

för att på så sätt kunna genomföra sin undervisning på ett effektivare sätt. Det vill säga ett sätt 

som gör att det går att utföra olika typer av aktiviteter såsom simning eller orientering även 

om man kanske har dåliga förutsättningar för att kunna genomföra dem, eller om man har en 
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klass som består av besvärliga och stökiga elever. Exempelvis skulle det kunna finnas förslag, 

rutiner och/eller direktiv i den lokala arbetsplanen som kan användas när en lärare ställts inför 

mer krävande uppgifter som olika utomhusaktiviteter, simning eller orientering. Exempelvis 

kan ytterligare personal tillsättas för att hjälpa lärare i dessa situationer (Larsson 2016, s. 40, 

f; Skolverket 2011a, s. 8, 10, 18, f, 51, ff; Lundgren 2014, s. 109, 125; Pihlgren 2011, s. 96, 

ff; Skolverket 2011b, s. 11, ff, 17, ff). 

  

Ramar kan ha en inverkan på hur lärarna bedriver sin undervisning. Det vill säga genom vad 

som görs och inte görs, och vad som är möjligt att göra och inte i undervisningen (Linde 

2012, s. 17, f, 59, f, 75, f). Med andra ord bör de ramar som råder i en skola tas i beaktande i 

så stor utsträckning som möjligt när den lokala arbetsplanen utformas. Om en lärare har en 

plan som är verklighetsanknuten att förhålla sig till så underlättar det för hen att kunna lyckas 

med sitt läraruppdrag i undervisningen. Exempelvis minskas risken att bli handlingsförlamad 

och inte kunna kontrollera lektionen när man stöter på sådana svårigheter/utmaningar på 

arbetsplatsen på grund av olika ramar. Då det uppstår olika komplikationer av större slag i 

undervisningen som kräver att mer genomgripande insatser införs i form av till exempel 

stödåtgärder så är det rektorns uppgift att se till att både elever och lärare får de nödvändiga 

verktyg de behöver för att uppnå de olika mål som eleverna ska utvecklas inom (Skolverket 

2011a, s. 8, f, 13, f, 16, 18, f; Lundgren 2014, s. 109, 125; Pihlgren 2011, s. 95, ff, 101; 

Skolverket 2011b, s. 11, ff, 17, ff). 

 

 

Ytterligare en anledning till den överdrivna undervisningen med bollspel kan vara en 

ineffektiv typ av undervisningsstil hos lärarna i ämnet när fina resurser som skogar och 

simhallar inte utnyttjas. Enligt eleverna är orsaken till detta att lärarna ofta är för bekväma och 

väljer bollspel för att de inte kräver några förberedelser. Detta kan bero på bristande 

pedagogiska ämneskunskaper hos lärarna, vilket bidrar till att de inte vågar försöka sig på 

något främmande eller något som de inte känner sig bekväma med att undervisa i (Larsson 

2016, s. 101, ff). Därför förlitar de sig kanske mer på bollspel än något annat eftersom det är 

ett lättare alternativ jämfört med aktiviteter som simning och orientering som är betydligt mer 

påfrestande att genomföra. Det vill säga de väljer oftast de lättgenomförda aktiviteter som ger 

upphov till mycket rörelse före det svårgenomförda som simning och orientering i 
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undervisningen för att göra det enkelt för sig och inte riskera att stöta på komplikationer 

(Larsson 2016, s. 38, ff, 45, f, 101, ff). 

 

9 Metoddiskussion 

 

Eftersom studien fokuserar på att undersöka vilka tankar elever i årskurs 6 har om bollspel i 

ämnet Idrott och hälsa, beskriva deras upplevelser av dem, samt vilken effekt de uppfattar att 

dessa har på deras utveckling och lärande. Även att koppla detta till vad som sägs om bollspel 

i styrdokumenten gjordes valet att använda en kvalitativ metod istället för en kvantitativ. En 

kvalitativ metod kännetecknas till skillnad från en kvantitativ metod av att den möjliggör att 

människors eget tänkande framkommer på ett mer effektivt sätt genom att till exempel ställa 

följdfrågor (Bell 2016, s. 189; Olsson & Sörensen 2011, s. 106; Patel & Davidson 2003, s. 

78).  

 

För att få en så bra validitet och reliabilitet som möjligt användes en ljudinspelare, 

intervjuguide och så fördes det anteckningar. Jag använde mig av en ljudinspelare för att 

bland annat minska risken att de tolkningar som gjordes inte skulle färgas av mina personliga 

värderingar. Det vill säga genom att kunna kontrollera intervjumaterialet om förvirring eller 

oklarheter uppstått för att på så sätt kunna öka chansen att de tolkningar som gjordes blev 

sakliga (Bell 2016, s. 196, f; Trost 2010, s. 71, ff). Intervjuguiden innebar att det lättare gick 

att upprätthålla en röd tråd under intervjuerna och därmed hålla sig till ämnet och inget annat. 

Intervjuguiden fungerade således som ett stöd under intervjuerna, vilket förhindrade att 

diskussionerna avvek från det som var relevant (Trost 2010, s. 71, f). 

 

9.1 Kritisk värdering av metoden 

 

En negativ aspekt var att urvalet gjordes utifrån var jag befann mig, det togs därför inte någon 

hänsyn till vilken skola urvalet gjordes från. Urval av intervjupersoner skedde i samråd med 

dessas lärare och efter det att dessa informerat eleverna om studien. Detta kan ha bidragit till 

att eleverna i förväg förberedde sig inför intervjuerna genom att läsa in sig på ämnet och 
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kanske iordningsställa svar i förväg. Det upplevdes dock som att eleverna inte kände sig helt 

bekväma under intervjuerna. Kanske berodde detta på att de var så unga och oerfarna, vilket 

ledde till att de blev nervösa. Ytterligare ett skäl kan ha varit att det inte gjordes tillräckligt 

med förberedelser för att se till att eleverna kände sig bekväma. Detta kan ha bidragit till att 

eleverna gav svar som inte var helt genomtänkta på grund av att de kände sig pressade. För att 

kunna vara bättre förberedd skulle det exempelvis kunnat ha genomförts pilotintervjuer (Bell 

2016, s. 201, ff; Gillham 2008, s. 111, ff; Trost 2010, s. 77, f, 139, ff). 

 

Ingen annan än författaren transkriberade intervjumaterialet. Av detta skäl gick det inte att 

kunna göra en jämförelse och därmed veta om huruvida två tolkningar av samma utskrifter 

blev desamma, eller om de skiljde sig åt (Kvale & Brinkmann 2014, s. 224, f). Dessvärre 

genomfördes det inte heller några tester av något slag på intervjupersonerna gällande hur 

intervjuerna genomfördes, instrumenten som användes eller frågorna som ställdes. Av detta 

skäl gick det inte att i förväg upptäcka potentiella fallgropar som annars skulle kunnat ha 

förhindrats, eller saker som skulle kunnat förbättras och skulle kunnat ha bidragit till att 

gynna undersökningen (Dalen 2015, s. 40; Gillham 2008, s. 44, ff, 107, ff; Patel & Davidson 

2003, s. 58). 

Frågorna skulle kunnat ha ändrats på om det var så att eleverna fann dem otydliga. Frågorna 

hade kanske också kunnat ha utformats på ett annorlunda sätt för att mera noggrant svara på 

studiens syfte och frågeställningar med tydligare svar från eleverna (Gillham 2008, s. 43, ff). 

Ljudinspelaren skulle även ha kunnat hållits dold istället för att ha visats så öppet som den 

gjorde - detta kan ha bidragit till att eleverna blev distraherade under intervjuerna (Trost 2010, 

s. 75). En bredare sökning av intervjupersoner som sträckte sig längre än bara till en enda 

skola kunde också gjorts, vilket kunde ha bidragit till ett intressantare resultat (Bryman 2011, 

s. 433, f; Trost 2010, s. 137, 139, ff). 
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10 Slutsats 

 

Det verkar som att det finns två huvudsakliga sätt som elever betraktar bollspel på - det 

tävlingsinriktade eller det rekreationsinriktade sättet. Detta innebär att eleverna hamnar på 

motsatta sidor gentemot varandra gällande hur man ska ägna sig åt bollspel under lektionerna. 

Elever med ett tävlingsinriktat förhållningssätt praktiserar ofta även bollspel i en reglerad, 

prestations- och/eller tävlingsinriktad verksamhet såsom föreningsidrotten. Elever med ett 

rekreationsinriktat förhållningssätt är istället av en annan åsikt och anser att bollspel bör vara 

lättsamt prestigelöst och fritt. Att det råder två så stora åsiktsskillnader mellan eleverna 

gällande bollrelaterade aktiviteter gör att det går att urskilja två stycken heterogena grupper, 

som på grund av sina olikheter inte kan komma överens med varandra. Detta kan i vissa fall 

ge upphov till en segregerad miljö i ämnets undervisning. 

 

Användningen av bollspel i ämnet Idrott och hälsa kan ofta dock rättfärdigas eftersom det 

uppfyller ett meningsfullt syfte, det vill säga att utveckla och lära eleverna sådant som 

beskrivs i styrdokumenten. Dock bara i en begränsad utsträckning, och därför borde 

undervisningen kompletteras med ett flertal andra aktiviteter också. Konsekvensen blir annars 

att bara vissa delar av styrdokumenten beaktas i undervisningen, och då eleverna ska 

betygssätts i annat inom ämnet som exempelvis simning kan de därför få ett sämre betyg. Om 

bollspel inte balanseras med andra aktiviteter såsom just simning eller orientering så kanske 

många elever aldrig lyckas tillägna sig kunskaper i detta, och det är mycket viktigt att man 

som lärare är medveten om dessa problem.  
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11 Framtida forskning 

 

Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka skillnaderna och/eller likheterna mellan 

pojkar och flickors förhållningssätt till bollspel i ämnet Idrott och hälsa utifrån ett 

genusperspektiv. Till exempel om elever av samma kön delar samma åsikter om bollspel eller 

om dessa skiljer sig åt. Man kunde också undersöka om elever upplever att bollspel i ämnet 

idrott och hälsa bidrar till att gynna eller missgynna elever utifrån deras könstillhörighet? 

 

Ett annat förslag för vidare forskning skulle kunna vara att undersöka huruvida elevers 

habitus påverkar deras förhållningssätt till bollspel i ämnet idrott och hälsa, det vill säga om 

elevernas förhållningssätt till bollspel påverkas av deras bakgrund och erfarenheter.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Presentation 

  

Hej och tack för att du väljer att hjälpa mig att genomföra den här undersökningen genom att 

delta i intervjun. Syftet med undersökningen är att undersöka elever i årskurs 6 tankar om 

bollspel i ämnet idrott och hälsa. Av detta skäl kommer jag att ställa dig en mängd frågor för 

att på så sätt kunna undersöka detta. Det är möjligt att utifrån hur du svarar att jag ber dig att 

motivera ditt svar om du kan. Det vill säga beroende på hur du svarar kan det bland annat 

tillkomma ett flertal olika följdfrågor. 

  

  

Hur mycket bollspel förekommer i idrottsundervisningen?  

Är det roligt eller tråkigt med bollspel i ämnet idrott och hälsa? 

Vilka aktiviteter skulle du helst vilja få genomföra i idrottsundervisningen?  

Hur tror du att andra elever känner och tycker om bollspel i idrottsundervisningen? 

Är det bra eller dåligt att ha bollspel i idrottsundervisningen?  

 

 

Hur upplever du att du påverkas av bollspel i idrottsundervisningen? 

Tror du att det finns någon mening med att ha bollspel i idrottsundervisningen?  

Lär du dig något med att ha bollspel i idrottsundervisningen? 

Vad är det du vill utveckla och lära dig med ämnet idrott och hälsa och hjälper bollspel i 

idrottsundervisningen dig att uppnå det? 

Vad säger styrdokumenten om bollspel och idrottsundervisningen?  

 


