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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i årskurs 7–9 använder bollspel 

i undervisningen i förhållande till ämnets kursplan. Studien syftar också till att undersöka 

lärares beskrivning av hur deras bedömning av eleverna i samband med bollspel relaterar till 

kunskapskraven. Nedan presenteras studiens specifika frågeställningar. 

• På vilket sätt arbetar lärare i idrott och hälsa med bollspel i relation till kursplanen för 

årskurs 7–9?  

• Hur motiverar lärare i idrott och hälsa användandet av bollspel i undervisningen 

kopplat till kursplanen?  

• Hur beskriver lärare i idrott och hälsa att deras bedömning av elevernas förmåga går till 

i relation till bollspel som innehåll och kursplanens kunskapskrav?  

Metod 

Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer. Sex lärare i idrott och hälsa i 

årskurs 7–9 intervjuades. Alla intervjuade lärare arbetade i olika förorter till Stockholm. Urvalet 

skedde genom ett strukturerat urval med hjälp av Facebookgrupperna ”Idrottslärare” och 

”Sveriges idrottslärare” men även genom snöbollsurval. Teorierna som funnits till hjälp för att 

förstå och tolka resultatet är läroplansteori och ramfaktorteori.  

Resultat 
Samtliga intervjuade lärare arbetar med bollspel som ett verktyg för att utveckla elevernas 

komplexa rörelser och samarbetsförmåga. Ett par lärare menade att bollspel går att applicera 

även på delar i kursplanen såsom hälsa, idrottsskador med mera. Lärarna i idrott och hälsa 

motiverar bollspel som en metod för att utveckla elevernas komplexa rörelser. En majoritet av 

lärarna menar att det är svårt att veta var gränsen mellan olika betygssteg går, och att det även 

är svårt att motivera varför eleven har fått ett specifikt betyg. 

Slutsats  
Studien visar att kursplanen i idrott och hälsa för årskurs 7–9 uppfattas relativt tolkningsbar på 

transformerings- och realiseringsarenan. Detta ger lärare valmöjligheter när det kommer till val 

av undervisningsinnehåll och genomförande. Med utgångspunkt i läroplansteorin går det att 

konstatera att alla intervjuade lärare tolkar in bollspel i kursplanen och anser att bollspel är en 

viktig del i undervisningen. Anledningen till att bollspel anses ha en plats i undervisningen kan 

bero på att de är influerade av samhället och idrottskulturen. Kopplat till det pedagogiska 

ramsystemet krävs en stor kunskap gällande hur bedömning ska gå till och för att undvika olika 

tolkningar av betygsstegen arbetar och diskuterar kollegor tillsammans för att bedömningen ska 

bli rättvis.  

Nyckelord 

Läroplan, kursplan, bollspel, idrott och hälsa, bedömning, motivering, läroplansteori, 

ramfaktorteori, idrott och hälsa årskurs 7–9  



   
 

  

Abstract 
Aim and research questions  
The purpose of this study is to investigate how teachers in physical education (PE) in grades 7-

9 use ball games in education in relation to the curriculum. The study also aims to investigate 

teachers' description of how their assessment of students in connection with ball games relates 

to the knowledge requirements. Below we present our specific question formulation.  

• In what way do PE teachers work with ball games in relation the curriculum for grades 

7-9?  

• How do PE teachers motivate the use of ball games in education connected to the 

curriculum? 

• How do PE teachers describe their assessment of students’ ability in relation to ball 

games as content and the curriculums’ knowledge requirements? 

Method 

The data collection was done through semi-structured interviews. Six legitimate PE teachers in 

grades 7-9 were interviewed. All the interviewed teachers worked in different suburbs to 

Stockholm. The selection was made through a structured selection with the help of the 

Facebook groups “Idrottslärare” and “Sveriges idrottslärare” but also through snowball 

selection. The theories that have been helpful in understanding and interpreting the results are 

curriculum theory and frame factor theory. 

Results 

All interviewed teachers work with ball games as a tool to develop students’ complex 

movements and cooperative ability. A couple of teachers said that ball games can also be 

applied to parts of the curriculum such as health, sports injuries and more. The PE teachers 

motivate ball games as a method for developing student’s complex movements. Most of the 

teachers describe that it is difficult to know where the boundary between different grades when 

it comes to assessment and that it is also difficult to justify why the students has received a 

specific grade. 

Conclusion  

The study shows that the curriculum in PE for grades 7-9 is perceived as relatively interpretable 

on the transformation and realisation arena. This gives teachers choices when it comes to the 

choice of teaching content and implementation. Based on the curriculum theory it is possible to 

ascertain that all interviewed teachers interpret ball games in the curriculum and think that ball 

games are an important part of teaching. The reason why the PE teachers think that ball games 

are considered to have a place in PE may be because they are influenced by society and sports 

culture. Based on the pedagogical framework system, the teachers must have a great knowledge 

about how the assessment should be realized in reality and to avoid different interpretations of 

the grading steps, teachers work and discuss together to make the assessment fair. 

Key words 

Curriculum, syllabus, ball games, physical education, assessment, motivation, curriculum 

theory, frame factor theory, physical education grade 7-9   
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1. Inledning   

Bollspel är något som många människor har mött i olika sammanhang. Det kan vara på tv, på 

fritiden eller i skolundervisningen. Bollspel är, utifrån Riksidrottsförbundets statistik (2018), 

väldigt populärt i det svenska samhället och fotboll är en av de idrotter som är mest populär 

bland landets befolkning. För att förstå fotbollens bredd visar Riksidrottsförbundet (ibid) att 

nästan en miljon människor har utövat fotboll i en förening någon gång under ett år. Även 

basket, handboll och innebandy är några av de sporter där det är flest aktiva utövare (ibid). 

   Populariteten gällande bollspel återspeglas även i skolämnet idrott och hälsa 

(Skolinspektionen, 2018; Larsson, 2016). År 2018 gjorde Skolinspektionen en 

kvalitetsgranskning gällande ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9 och konstaterade att nästan 

en tredjedel av all lektionstid läggs på bollspel. En terminsplanering från en av de observerade 

skolorna visade att nästan 20 lektioner av 30 innehöll någon form av bollspel (ibid). 

Skolinspektionen (ibid) pekar på att det finns både goda och mindre goda exempel när det 

kommer till bollspel i undervisningen. En del av lärarna i de observerade skolorna använde 

bollspel i syfte att utveckla elevernas rörelseförmåga. Samma lärare förändrade reglerna för att 

skapa taktisk förståelse i bollspelen, använde smålagsspel samt tog bort tävlingsmomenten på 

grund av att många elever inte uppskattade tävling. De mindre goda exemplen handlade om att 

eleverna fått samma bollspelsinnehåll under flera år med samma lektionsupplägg. En del av 

eleverna upplevde att de hamnade utanför vilket resulterade i att de inte ville delta. Detta 

berodde på att lektionerna var mindre planerade av de undervisade lärarna och att eleverna 

själva var de som styrde lektionens innehåll, vilket ledde till spel på helplan i stora lag. I 

rapporten framgår att om undervisningen bedrivs på det sättet kan det bidra till att eleverna inte 

får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar (ibid.) 

    I kurs- och ämnesplanerna för grundskolan och gymnasiet nämns det ingenting om specifika 

idrotter som ska användas i undervisningen (Larsson, 2016). Däremot kan simning, dans och 

orientering anses vara “namngivna aktiviteter i Lgr 11, men betraktat som centralt innehåll 

utgör de inte aktiviteter utan kunskaper som undervisningen ska behandla så att eleverna klarar 

målen (så att de lär sig simma, orientera sig och dansa)” (Larsson, 2016, s.37) Detta betyder att 

till exempel orientering syftar till att eleverna ska få kunskaper i hur de ska kunna hitta i 

exempelvis nya städer och syftar alltså inte till idrotten orientering, utan det ska ge kunskaper 

som kan användas i vardagen. 

    Trots att bollspel inte står specificerat i kurs- och ämnesplanerna domineras idrott- och 

hälsaundervisningen av bollspel (Larsson, 2016; Skolinspektionen, 2018). Lärare motiverar 
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bollspel som något som utvecklar elevernas samarbetsförmåga eller ”känsla för fair play’’ 

(Larsson, 2016). Dessa antaganden grundas i hur bollspel bedrivs i föreningsidrotten, alltså “i 

enkönade och ganska homogena grupper” (ibid). Samarbete och “fair play” tycks inte räcka 

som argument för att bedriva idrott- och hälsaundervisningen i praktiken, utan det krävs 

starkare antaganden än så eftersom idrott- och hälsaundervisningen i skolan består av 

könsblandade grupper med elever på olika kunskapsmässiga nivåer (ibid.). Både lärare och 

elever har en bild av vad idrott och hälsa ska innehålla, dock finns det en oklarhet i aktiviteternas 

koppling till det som står i de nationella kursplanerna (ibid.). För att göra undervisningen 

relevant för alla elever samt koppla aktiviteterna till det centrala innehållet krävs en ”hög 

pedagogisk medvetenhet” hos de undervisande lärarna (ibid).  

   Med denna studie vill vi undersöka hur lärare i idrott och hälsa beskriver och motiverar 

användandet av bollspel i undervisningen och hur de arbetar med och relaterar bollspel till 

kursplanen samt hur bedömningen av eleverna sker. I studien förhåller vi oss till begreppet 

kursplan.  Läroplanen, Lgr 11, är uppdelad i fem delar som handlar om skolans värdegrund och 

uppdrag, övergripande mål, riktlinjer för utbildningen och kursplaner vilka är kompletterade 

med kunskapskrav.  Används begreppet läroplan syftar det till hela läroplanen, det vill säga 

värdegrund, mål etcetera. Vi har valt att använda kursplan eftersom det syftar till ett specifikt 

ämne. 
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2. Bakgrund och forskningsläge 

Vi har valt att undersöka bollspel i undervisningen för att vi anser att det är ett intressant område 

att studera. Det finns en del forskning gällande bollspel i undervisningen sedan innan. 

Skolinspektionen har till exempel gjort olika granskningar angående skolors undervisning i 

idrott och hälsa där bollspel varit en del av det de har granskat (2018). Vi menar därför att det 

skulle vara intressant att undersöka hur lärare kopplar bollspel till kursplanen i idrott och hälsa 

för årskurs 7–9. Nedan presenteras idrottsämnets historia och bollspelens historia. Vi har valt 

att presentera idrottsämnets bakgrund och bollspelens historia för att ge en överblick om hur 

idrottsämnet uppkommit i Sverige men även hur bollspelens utveckling sett ut. Vi redogör 

också för de tidigare kursplanerna och den nutida kursplanen för att få en inblick i hur bollspel 

har kopplats till kursplanen och för att få en översikt på hur idrottsämnet sett ut genom åren för 

årskurs 7–9. Vi har även valt att beskriva vad bedömning innebär för att få en förståelse av 

lärarnas beskrivningar av olika bedömningssituationer. Nedan presenteras även tidigare 

forskning och de teorier vi valt.  

 

2.1. Idrottsämnets historia 

Intresset för fysisk aktivitet ökade under slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet i form 

av diskussioner kring pedagogiska frågor både utomlands och i Sverige (Annerstedt, 1991).  

År 1813 bildades Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) av Per Henrik Ling som införde 

gymnastik i Sveriges skolor och startade den första gymnastiklärarutbildningen i Sverige 

(Annerstedt, 1991; Larsson, H & Redelius, K., 2004). I och med att en pedagogisk utbildning 

byggdes upp kunde ämnet för kroppsövning också etableras i folkskola och på läroverk. 

Utvecklingen av ämnet idrott och hälsa beskrivs i sju faser från förr till idag. Den första fasen 

kallas etableringsfas och dominerade under första delen av 1800-talet. Denna period 

dominerades även av Per Henrik Lings gymnastiska övningar, så kallad Linggymnastik. I slutet 

av 1800-talet och början av 1900-talet dominerades gymnastiken av män men senare inkluderas 

även kvinnor i undervisningen och detta kallades för stabiliseringsfasen. Denna period 

kännetecknas av en brytningsfas eftersom gymnastikens dominans byttes ut till idrott, spel och 

lek. Detta medförde namnbyte, namnet ändrades från gymnastik till gymnastik med idrott, spel 

och lek. Under tjugo år etablerades tredje fasen, nämligen den fysiologiska fasen. Detta gjorde 

att idrottsämnets fokus ändrades från att se eleverna som en kollektiv grupp till en mer 

individanpassad grupp där den enskilda eleven skulle synas. Målet med den individanpassade 

undervisningen var att komma åt elevens inre motivation och lära henne och honom att ta eget 
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ansvar (Annerstedt, 1991). Den sista fasen, osäkerhetsfasen, ledde till att namnet ändrades från 

gymnastik till idrott. Lärarna i idrott upplevde svårigheter med ämnet, som exempelvis 

oklarheter i vad ämnet skulle innehålla och vad målet med idrottsämnet var. Den sista fasen 

kallas hälsofasen, vilket speglas i det nuvarande namnet idrott och hälsa. Efter införandet av 

hälsofasen hamnade hälsa i fokus och målet blev att lärarna ska få eleverna att skapa förståelse 

för hälsans betydelse (ibid.).  

 

2.2. Bollspelens historia 

1900-talet beskrivs som bollspelens århundrade. Genombrottet kom under 1900-talets andra 

hälft i Sverige. Fram tills dess var antalet utövade bollspel relativt begränsat, men efter andra 

världskrigets etablerades flera nya bollspel i Sverige. Bollen har kallats “konungen bland 

leksaker” (Yttergren, 1996, s. 2) eftersom den har haft en magisk lockelse på många individer 

i alla tider och kulturer. Bollen har en förmåga att väcka känslor hos individer oavsett ålder, 

religion och kön men även hos åskådare. Bollspelen har uppnått en stark och dominerande 

ställning inom såväl den nationella som den internationella idrottskulturen. Bollspelens 

popularitet i världen berodde på att samhället genomgått en förändring under de senaste 

århundradena. Bollspelen blev under 1800-talet den nya formen som passade utmärkt för det 

framväxande moderna samhället. Fotboll blev den nya populära idrotten. Även bandy, ishockey 

och handboll började locka till sig många utövare och det medförde att nya idrottsklubbar 

bildades. Det var under 1800-talet som bollspelens starka maktposition inom idrottsrörelsen 

grundades. Bollspelen utgör numera tillsammans med andra sporter, såväl skidsport som 

friidrott och gymnastik, den nationella idrottskulturen (Yttergren, 1996).  

   Från 1905 definieras bollspel som en del i kroppsövningsämnet; ”Gymnastik lek med boll” 

(Yttergren, 1996, s. 5) och är inspirerad av 1800-talets idrottssyn som grundades i 

Linggymnastiken. Bollspel har även definierats på följande sätt ”bollspel är den samlade 

benämningen på spel och lekar med boll” (Yttergren, 1996, s. 5) och denna definition speglar 

dagens bollspel. I början av 2000-talet och framåt kom bollspel i flera av de nordiska ländernas 

lärarutbildningar att struktureras i fyra grupper efter deras ursprungliga spelidé (Ronglan, 

Halling & Teng, 2009). Indelningen används internationellt och består av målspel, nätspel, slag- 

och löpspel samt träffspel. Dessa fyra kategorier återspeglas i nutidens lärarutbildning inom 

bollspelsundervisning (Ronglan, Halling & Teng, 2009).  
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2.3. Ämnet idrott och hälsa genom tiderna 

Den svenska skolan har haft fem olika läroplaner genom tiderna. Under åren har läroplanerna 

sett lite olika ut, till exempel har både innehåll och namn förändrats i de olika läroplanerna. 

Som tidigare nämnts är att läroplanerna uppdelade i olika delar där riktlinjerna för respektive 

ämne kallas kursplan. Den första läroplanen, Läroplan för grundskolan, publicerades år 1962 

och kallades i vardagligt språk för Lgr 62. Idrottsämnet i kursplanen kallades för gymnastik i 

Lgr 62 och var indelat i olika huvudmoment som undervisningen skulle beröra 

(Skolöverstyrelsen, 1962). Ett av huvudmomenten i gymnastikämnet var bollspel där eleverna 

skulle få möjlighet att utöva olika bollspel. Undervisningen skulle även behandla teknik- och 

taktikträning i de olika bollspelen. I årskurs 8 och 9 fick eleverna välja individuella bollspel i 

form av bordtennis, badminton och tennis där de skulle få träning och instruktioner i det valda 

bollspelet (ibid.). 

   År 1969 etablerades en ny läroplan för grundskolan, kallad Lgr 69. Idrottsämnet behöll 

samma namn som i tidigare läroplan (gymnastik) och innehöll olika huvudmoment. Bollspel 

behölls som huvudmoment och eleverna skulle få möjlighet att, precis som i Lgr 62, möta teknik 

och taktik i olika bollspel. Utövande av individuella bollspel stod också skrivet i kursplanen 

och gällde för årskurs 8 och 9 (Skolöverstyrelsen, 1969). Som synes skedde ingen större 

förändring i just huvudmomentet bollspel mellan Lgr 62 och Lgr 69.  

   År 1980 kom ytterligare en läroplan och kursplanen för idrottsämnet förändrades. I Lgr 62 

och Lgr 69 hade ämnet namnet gymnastik men i Lgr 80 byttes namnet till idrott 

(Skolöverstyrelsen, 1962; Skolöverstyrelsen, 1969; Skolöverstyrelsen, 1980). Även om namnet 

hade bytts ut var innehållet relativt likt tidigare kursplaner. Det fanns olika huvudmoment och 

bollspel var fortfarande en ett av huvudmomenten. Bollspelmomentet hade utvecklats ytterst 

lite men det som stod var att eleverna skulle få möta samspels-, teknik- och taktikövningar samt 

specifika bollspel som exempelvis fotboll, handboll och basket samt olika nätspel. Som tidigare 

kursplaner skulle eleverna få möjlighet att, utifrån lokala tillgångar, välja ett individuellt 

bollspel att inrikta sig på (Skolöverstyrelsen, 1980).  

   År 1994 skedde en större förändring gällande läroplanen. Från att ha hetat Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet gavs läroplanen namnet Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). Den största 

förändringen gällande idrottsämnet var att namnet byttes från idrott till idrott och hälsa och att 

de tidigare huvudmomenten försvann. Bollspel fanns inte längre nedskrivet utan 

undervisningen skulle beröra fyra delområden, vilka var rörelse, rytm och dans, natur och 

friluftsliv samt livsstil, livsmiljö och hälsa (Utbildningsdepartementet, 1994).  
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   Under år 2011 etablerades den läroplan som fortfarande gäller när den här studien görs. 

Namnet på läroplanen byttes tillbaka till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet och kallas idag för Lgr 11. Precis som i Lpo 94 finns inte bollspel inskrivet i 

kursplanen utan den består av fyra huvudpunkter. Dessa är rörelse, hälsa och livsstil, friluftsliv 

och utevistelse (Skolverket, 2011). Detta medför att kursplanen i Lgr 11 är öppen för tolkning 

av undervisande lärare (Larsson, 2016). 

 

2.4. Vad innebär bedömning? 

Bedömningen av elevers kunskaper inom skolvärlden delas ofta upp i summativ och formativ 

bedömning. Summativ bedömning förklaras ofta som “bedömning av lärande” medan formativ 

bedömning beskrivs som “bedömning för lärande” (Klapp, 2015, s.15). Skillnaden mellan dessa 

två är själva syftet, alltså vad de används till. Den summativa bedömningen syftar till att 

sammanställa elevernas kunskaper i form av ett betyg. Den summativa bedömningen kan ske i 

slutet av ett specifikt moment eller när en termin eller ett läsår är slut. Formativ bedömning 

syftar istället till återkoppling eller feedback till eleverna. Den formativa bedömningen sker i 

princip hela tiden och har ingenting att göra med vilka kunskaper eleverna har utan ska bidra 

till att de utvecklar sina kunskaper i idrott och hälsa (ibid.). 

   När det kommer till betygssättning (summativ bedömning) finns det tre specifika faktorer 

som påverkar vilket betyg lärarna ger sina elever (Klapp, 2015). En sådan faktor är interna 

faktorer som bland annat innefattar lärares värderingar, föreställningar och förväntningar. Detta 

betyder att lärare någonstans utvecklar en individuell undervisningsfilosofi “där tankar om vad 

kunskap är och hur lärande sker bildar ett fundament” (Klapp, 2015, s. 78). Inom de interna 

faktorerna verkar även den syn lärare har på individuella skillnader och lärares sätt att stärka 

elevernas motivation. Detta betyder hur läraren bemöter elevers individuella förutsättningar och 

olikheter, vilket kan handla om olika förutsättningar att klara en uppgift. En lärares uppgift är 

att motivera sina elever att lära sig mer men även för att de ska lyckas i skolan. Många lärare 

vet dock att betygen de ger uppfattas som både belöning och bestraffning av eleverna (Klapp, 

2015). 

   Den andra faktorn är de externa faktorerna vilket innefattar bland annat styrdokument, 

nationella prov och lokala förutsättningar. Dessa delar inom de externa faktorerna kan påverka 

lärarnas egen undervisningsfilosofi och handlingsfrihet. Det kan till exempel innebära att en 

skola har ekonomiska begränsningar vilket kan påverka lärares möjligheter att bedriva sin 

undervisning. Det kan exempelvis vara att en lärare i idrott och hälsa vill bedriva undervisning 



   
 

 7  

i innebandy men av ekonomiska skäl kan skolan inte köpa in innebandyklubbor och 

innebandybollar, vilket påverkar lärarens undervisningsfilosofi men även möjligheten att se 

vissa elevers rörelsekompetens (Klapp, 2015). 

   Den sista faktorn är i själva klassrummet vilket handlar om “en mängd skeenden som pågår i 

klassrummet och som kan påverka lärarens betygssättningspraktik” (Klapp, 2015, s. 80). Detta 

kan vara i form av närvaro, social förmåga, olikheter eller uppförande, där någon elev kan få 

ett högre betyg än en annan trots att denne varit frånvarande från lektionerna vilket kan skapa 

irritation hos resterande elever. Det kan även handla om sena inlämningar som påverkar 

betyget. Lärare måste handskas med situationer som dessa och klargöra för sig själv vad som 

ska ingå och inte ingå i betygssättningen. Samtidigt är det till exempel en viktig förmåga hos 

eleverna att kunna lämna in sina uppgifter i tid trots att detta inte står i styrdokumenten (Klapp, 

2015). Lärare måste klargöra “skillnaden mellan vilka kunskaper och kompetenser som ska 

betygsättas och vilka som inte ska det” (Klapp, 2015, s. 80). 

   Alla dessa påverkansfaktorer ska alltså leda fram till en process där lärare väger samman alla 

underlag och slutligen fattar ett beslut om ett slutgiltigt betyg. Lärare kan ha svårt att motivera 

grunderna för ett betyg, vilket beror på att “elevernas kunnande och förmågor inte alltid låter 

sig förklaras så lätt” (Klapp, 2015, s. 81). Det handlar även om kunskaper som samhället tycker 

är viktiga att eleverna lär sig, som exempelvis samarbetsförmåga och noggrannhet. Detta 

handlar dock mer om “socioemotionella kompetenser än om ämneskunskaper som inte ska ingå 

i betygen enligt styrdokumenten” (Klapp, 2015, s. 81). I allt detta måste lärare göra en 

avvägning kopplat till elevernas styrkor men även hur betyget kan komma att påverka elevens 

motivation och de livschanser eleven får senare. Betygssättningsprocessen genomgår många 

steg och påverkas av flera betydande faktorer (Klapp, 2015). 

 

2.5. Tidigare Forskning 

I det här avsnittet presenteras den tidigare forskning som är relevant för studien. Avsnittet 

omfattar två delar, “bollspel i undervisningen’’ som beskriver studier och forskning gällande 

bollspelens plats i ämnet idrott och hälsa, samt “bedömning” som berör studier och forskning 

gällande bedömning av eleverna i idrott och hälsa. 

 

2.5.1. Bollspel i undervisningen 

Lektionerna i idrott och hälsa domineras av kunskapsområdet rörelse. I momentet rörelse ägnas 

halva tiden åt lekar, spel och idrotter och domineras av olika bollspel (Skolinspektionen, 2018).  
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En undersökning från 2004 visar att lärare i idrott och hälsa för årskurs 9 ägnade 34,9 procent 

av lektionerna åt bollspel (Larsson & Redelius, 2004). En senare undersökning från 2008 visade 

att bollspel upptog mellan 25 och 33 procent av lektionstiden (Larsson & Redelius, 2008). 

Skolinspektionen gjorde en granskning 2010 och visade att bollspel fortfarande var den mest 

dominerande aktiviteten och tre fjärdedelar av lektionerna behandlade olika former av bollspel 

(Skolinspektionen, 2010). Bollspel används i väldigt stor utsträckning i undervisningen men i 

kursplanen finns inga anvisningar om att bollspel ska användas. Konsekvensen med att använda 

mycket bollspel blir att undervisningen blir mer prestations- och tävlingsinriktad, vilket den 

egentligen inte bör vara (ibid.). En senare undersökning från 2018 av Skolinspektionen visar 

att en av de undersökta skolorna ägnar 20 av 30 lektioner i idrott och hälsa åt bollspel på en 

termin. Skolinspektionens undersökning (2018) visar också att idrottslärarnas terminsplanering 

med många olika aktiviteter inplanerade upplevs som uppsplittrade. Detta beror på att tonvikten 

läggs på momentet rörelse och behandlar olika bollspel, exempelvis brännboll, fotboll och 

badminton. Uppsplittrade planeringar innebär att innehåll ur det centrala innehållet i kursplanen 

för idrott och hälsa blandas utan direkta kopplingar till olika kunskapsområden som ingår i 

kursplanen. De uppsplittrade planeringarna innefattar olika typer av aktiviteter, speciellt när det 

gäller rörelsemomentet (Skolinspektionen, 2018). Skolinspektionen (2018) menar att det 

saknas balans i planeringarna för de olika momenten. De fysiska aktiviteterna saknar koppling 

till kunskapskraven och de fyra förmågor som benämns i kursplanen, vilket leder till att 

eleverna inte kan utveckla sina förmågor (Skolinspektionen, 2018). 

   Lärare i idrott och hälsa använder eleverna som är kunniga inom ett visst område för att skapa 

intresse hos andra eleverna, till exempel elever som spelar fotboll kan användas som en 

budbärare för att förmedla spelet och idrottsspråk till de andra eleverna. Detta arbetssätt kan 

även användas av lärare som inte har stor kunskap inom det specifika området. Lärare i idrott 

och hälsa använder också de fotbollsspelande eleverna för att skapa och hålla igång 

lagbollspelen under spelets gång (Londos, 2010).  

   Lärarna tycker att kursplanen för ämnet idrott och hälsa är tolkningsbar, vilket gör att både 

lärare och elever upplever osäkerhet kring vad eleverna ska lära sig inom olika ämnen. Lärare 

i idrott och hälsa använder ofta bollspel som belöning efter en jobbig lektion eller för att vinna 

elevernas lojalitet. Det innebär att lärare använder bollspel som ett sätt att skapa tillförlitlighet 

mellan sig själva och eleverna. När eleverna får möjlighet att välja en aktivitet väljer de bollspel 

och det väljs ofta av både flickor och pojkar (Larsson & Redelius, 2008). Bollspel används även 

för att eleverna ska utveckla sin rörelseförmåga. Lärare i idrott och hälsa förändrar ibland 

bollreglerna för att eleverna ska få till taktisk förståelse i övningarna som genomförs i 
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smålagsspel där tävlingsmoment har tagits bort. Ett exempel kan vara att eleverna får utöva en 

aktivitet på flera planer med flera bollar samtidigt och i varje planhalva kan det finnas fler än 

två mål (Skolinspektionen, 2018). När det ges ett stort utrymme för bollspel innefattar det stora 

möjligheter för elever att utveckla sin teknik och taktik i spelet.  Det finns en del lärare i idrott 

och hälsa som har valt att fokusera mer på bollspel i samband med musik och rörelse samt 

hälsoinriktad undervisning än förut. Lärare i idrott och hälsa tar även större hänsyn till elevernas 

önskemål på undervisningens innehåll (Lundvall & Meckbach, 2004).  

 

2.5.2. Bedömning  

Lärare upplever en viss osäkerhet kring hur de olika kunskapskraven ska tolkas. De upplevda 

svårigheterna beror på vad som menas med exempelvis till viss del, relativt väl och väl i 

kunskapskraven.  Lärare vet att deras egen tolkning har en stor inverkan på eleverna, men de 

tycker att de saknar vägledning i hur tolkningen av kunskapskraven ska göras. När lärare i idrott 

och hälsa ska jämföra de olika kunskapskraven och värdera dem är de överens om att 

kunskapskravet som behandlar rörelse väger tyngst. Detta beror på att eleverna har fått mycket 

undervisning kopplat till kunskapskraven vilket innebär att lärare har bedömningsunderlag från 

detta område (Seger, 2014). Ytterligare svårigheter med bedömningssituationen i ämnet idrott 

och hälsa är att lärare inte bara utgår från förmågorna i kunskapskraven utan också elevens 

motivation, självförtroende, förmåga att leda, idrottsligt kunnande och elevernas sociala 

förmåga används vid bedömning och betygsättning av eleverna (Svennberg, Meckbach & 

Redelius, 2014). Det finns även lärare med bred erfarenhet av idrott, framförallt inom lagidrott, 

som tenderar att använda mycket lagbollspel. Lagbollspelen som används under lektionerna 

riktar sig mot tävling och kopplas ihop med betygssättningen. Detta betyder att de elever som 

strävar mot högre betyg måste acceptera den så kallade “tävlingslogiken”, vilket gör att 

eleverna tar med sig tävlingsinriktningen och dess logik till idrottslektionen (Londos, 2010, s. 

180). 

   Ytterligare forskning har visat att lärare i idrott och hälsa förlitar sig på sin magkänsla, “gut 

feeling’’, och kan inte beskriva vad som egentligen bedöms (Svennberg, Meckbach & Redelius, 

2014). För att bedömningen ska ske utgår lärarna från andra kriterier än de formella kraven. Ett 

flertal lärare känner sig så pass kunniga att de kan bedöma elevernas prestationer med hjälp av 

sin magkänsla och det överensstämmer med andra kollegors tycke. Lärare förlitar även på sitt 

minne när de gör sina slutbedömningar. Lärare har svårt att beskriva ordagrant vad en elev med 

högsta betyg kan, men de kan förklara skillnaden mellan olika betygssteg (Svennberg, 
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Meckbach & Redelius, 2014). Lärare som använder sin magkänsla använder även sina tidigare 

erfarenheter som utgångspunkt vid bedömning och betygssättning framför kursplanerna. Det 

finns en hel del brister i att kunna formulera och verbalisera vilka kriterier lärare bedömer och 

betygssätter (Hay & Macdonald, 2008). Det är svårt för lärare att sätta ord på vilka kriterier 

som utgör grunden för de betyg som sätts. Detta gör att betygen inte blir likvärdiga och därmed 

tycks betygen vara bristfälliga. Lärare betygsätter inte bara olika utan de har också olika 

uppfattningar om vilken prestation eller rörelse som motsvarar de olika betygsnivåerna. Lärare 

är även osäkra kring vad eleverna ska lära sig och därför skiljer sig deras uppfattningar åt om 

vad de ska betygssätta (Annerstedt & Larsson, 2010).  

   Den tidigare forskningen gällande koppling till kursplanen har visat att bollspel förekommer 

i stor utsträckning på många skolor. Fokus ligger på momentet rörelse och bollspel är den 

aktivitet som utövas mest, vilket gör att andra viktiga moment försvinner (Skolinspektionen, 

2018). Forskningen visar även att lärare tycker att kursplanen är tolkningsbar, vilket gör att 

både lärare och elever upplever osäkerhet kring vad eleverna ska lära sig inom olika ämnen 

(Larsson & Redelius, 2008). Forskningen visar att bollspel används för att utveckla elevernas 

rörelseförmåga men en del lärare kopplar det även till andra moment (Skolinspektionen, 2018, 

Lundvall & Meckbach, 2004). 

   Gällande bedömning visar den tidigare forskningen att lärare i idrott och hälsa upplever 

värdeorden till viss del, relativt väl och väl i kursplanen som svårtolkade. De har svårt att veta 

var gränsen mellan de olika stegen går (Seger, 2014). Forskningen visar även att en del lärare 

bedömer sina elever utifrån sin magkänsla men även på minnesbilder de har av elevernas 

prestationer (Svennberg, Meckbach & Redelius, 2014) 

   Med vår studie vill vi ge en inblick i hur bollspel kan involveras i ämnet idrott och hälsa. 

Studien ger även en inblick på hur tolkningsbar kursplanen är. Vi vill undersöka om lärarna 

tolkar kursplanen på olika sätt och om de applicerar bollspel i ett eller flera delmoment utifrån 

det centrala innehållet. Den tidigare forskningen visar inte kopplingen mellan bollspel och 

bedömning men genom denna studie vill vi ta reda på hur den kopplingen ser ut.  

2.6. Teori 

Här presenteras läroplansteorin och ramfaktorteorin som funnits till hjälp för att förstå och tolka 

resultatet av de genomförda intervjuerna. Vi har valt att använda läroplansteorin för att förstå 

hur lärarna i idrott och hälsa tolkar kursplanen kopplat till bollspel. Vi har även valt att använda 

ramfaktorteorin för att förstå hur lärarna i idrott och hälsa motiverar sitt val av bollspel i sin 

undervisning kopplat till kursplanen.  
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2.6.1. Läroplansteori 

Läroplansteori handlar om det som har valts ut som giltig kunskap i skolans undervisning samt 

de faktorer som påverkar skolverksamheten och dess innehåll (Larsson, 2016; Linde, 2012). En 

av de viktigaste delarna i läroplansteorin är ”att synliggöra kontinuerliga förskjutningar och 

förändringar i de underliggande antaganden som olika läroplaner baserar sina urval av 

kunskaper på” (Wahlström, 2016, s.13). En läroplan är ett resultat av vad som anses vara viktig 

och behövd kunskap. Det som definieras som viktig kunskap har gjorts medvetet eller 

omedvetet och har påverkats av den samlade kunskap eller vetande mänskligheten har haft vid 

en tidpunkt. Viktigt att poängtera är att den kunskap som står i de aktuella läroplanerna inte 

bara består av helt nya saker eller används för att börja om på nytt utan läroplanerna bygger på 

tidigare traditioner. I kursplanerna för idrottsämnet från -62, -69 och -80 finns bollspel 

specificerat som moment men i Lpo 94 och Lgr 11 försvinner specificeringen helt. Utifrån de 

tidigare traditionerna riktas innehållet om till det som är aktuellt för samhället och inom 

kunskapsdiskursen. Detta går till exempel att koppla till utformningen av ämnet idrott och hälsa, 

varför vissa delar finns med i kursplanen och andra inte, vad eleverna ska lära sig samt hur 

undervisningen ser ut i praktiken.  (ibid) 

   I läroplansteorin ingår tre så kallade arenor; formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realiseringsarenan. Formuleringsarenan handlar om hur läro- och kursplaner skapas influerade 

av idéer från skolpolitik och pedagogik. Idéerna som skapar läro- och kursplanerna har 

uppkommit från analyser om vilka behov och krav samhället har på undervisningen. 

Formuleringsarenan anger vilka ämnen som eleverna ska läsa, hur mycket tid som ska ägnas åt 

varje ämne, men även vilka mål som gäller för undervisning och vilket innehåll ämnena ska ha. 

Betygsättningen i respektive ämnen definieras som mål- och resultatinriktad och 

kunskapskraven är skrivna för att eleverna ska få ett varierat ämnesinnehåll. Till exempel är 

ämnet idrott och hälsa i Lgr 11 skrivet relativt öppet för att lärarna ska kunna variera och 

anpassa innehållet efter eleverna och skolans tillgångar (Larsson, 2016; Linde, 2012; Seger, 

2014). 

   På tranformeringsarenan tolkas läroplanen av politiker inom skolväsendet, av lärare och 

skolledare. Det handlar exempelvis om hur lärare utformar sin undervisning kopplat till den 

skrivna läroplanen men även hur den sociala miljön, skolans förutsättningar och traditioner 

påverkar ämnets innehåll. Skolans förutsättningar kan leda till att lärarna måste prioritera bort 
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vissa aktiviteter som de egentligen vill använda i sin undervisning (Larsson, 2016; Linde, 2012; 

Seger, 2014). 

   Den sista arenan, realiseringsarenan, innefattar undervisningen i skolan och hur den ser ut i 

praktiken. Det handlar om hur anvisningarna i läroplanen realiseras. Realiseringsarenan 

påverkas av lokala resurser och maktstrukturer (Seger, 2014). Här har elevernas tidigare 

erfarenheter stor inverkan på undervisningen men även lärares kunskaper inom respektive ämne 

samt normer kopplade till ämnet påverkar undervisningens innehåll. Skolledning och lärare ska 

arbeta mot att uppfylla det som beslutats i riksdagen om vad skolan ska uppfylla, men med den 

läroplansteoretiska modellen går det att visa att det finns många faktorer som påverkar hur 

undervisningen sker i praktiken (Larsson, 2016; Linde, 2012).  

 

2.6.2. Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin utvecklades under den senare delen av 1960-talet inom den svenska 

forskningen om skolundervisning som grundades i Urban Dahllöfs bok om skoldifferentiering 

och undervisningsförlopp (Gustafsson & Selander, 1994). Några år senare presenterade Ulf P. 

Lundgren sin doktorsavhandling, Frame factors and the teaching process (Lundgren, 1999), 

som tog avstamp i Dahllöfs arbete. Ramfaktorteorin formulerades utifrån frågor kring hur 

undervisningen i praktiken ska vara och de villkor som skolan som organisation ger. Syftet med 

ramfaktorteorin är att tolka sambandet mellan undervisningens ramar som tid, gruppstorlek, 

undervisningens innehåll och resultat av elevernas kunskaper. Lektionsupplägget kan vara 

likadant medan ramar och processer kan variera utifrån situation eller problem i klasserna, 

vilket gör att undervisningen formas av ramarna. Ramfaktorteorin är utvecklad utifrån 

läroplansteori och kan användas som ett redskap för att förstå vilka olika faktorer som påverkar 

undervisningen (Gustafsson & Selander, 1994). 

   Ramfaktorteorin beskriver sambandet mellan förutsättning och handling. Om det inte finns 

förutsättningar att utöva en viss aktivitet kan handlingen inte utföras. Detta betyder att det alltid 

finns ett begränsat utrymme för möjliga handlingar. Lärarna kan uppleva att de har begränsat 

material och att idrottshallen kan vara liten vilket gör att lärarna inte väljer att utföra de idrotter 

som de egentligen vill koppla till kursplanen. Det kan även vara olika hinder som begränsar 

lärarens handlingsutrymme som ekonomiska, tidsmässiga eller fysiska faktorer som kan göra 

att en idrottslektion inte går att genomföra. Läraren kan välja bort skridskoåkning i sin 

undervisning eftersom det tar lång tid att promenera till ishallen. Om läraren trots det väljer att 

promenera kommer de att ha begränsad tid och kommer inte kunna åka så mycket. Läraren 
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anpassar sin undervisning efter idrottshallen och materialet (Linde, 2012). 

  Ramfaktorteorin definieras som “de omständigheter som begränsar undervisningsprocessen” 

som varken lärare eller elev alltid har kontroll över (Lundgren, 1999:30–31). Ett exempel kan 

vara att lärarna inte har tillräckligt med utrustning för att utöva vissa bollspel. Både lärare och 

elever kan uppleva att utrustningen i vissa spel inte räcker till en hel klass och därför kan det 

vara svårt att bedriva vissa idrottslektioner (ibid.). Lärarna har en avgörande roll när han eller 

hon utformar sin undervisning eftersom lärarna själva får tolka läroplanen. Lärarna har att följa 

det som står i det centrala innehållet men kan utifrån sina egna intressen och erfarenheter välja 

vad undervisningen ska domineras av (Linde, 2012).  

   Ramfaktorteorin beskriver hur undervisning styrs, samspelar och begränsas på olika sätt. 

Ramfaktorer kan beskrivas som olika förhållanden som har en inverkan på undervisningen och 

förhindrar eller främjar den på olika sätt. Ramarna kan delas upp i fem olika delar: 

 

1. Det pedagogiska ramsystemet – behandlar skollagar och styrdokument som lärarna ska 

förhålla sig till, exempelvis läroplanen för grundskolan.  

2. De administrativa ramarna – innefattar hur skolan ska ledas och struktureras, till 

exempel elevgruppstorlek, lönevillkor, planering av scheman, arbetstider och 

bedömningsförfaranden.  

3. Resursrelaterade ramar – behandlar alla resurser och förutsättningar som skolan 

tilldelas, exempelvis material, lokaler och ekonomiska tillgångar till ämnet idrott och 

hälsa 

4. Organisationsrelaterade ramar – omfattar de sociala förhållandena, exempelvis 

relationer mellan idrottslärare och barn samt skolans ledning 

5. Anknytningsramar – innefattar att barnens förutsättningar och deras skolmotivation 

prioriteras samt föräldrars samarbete och stöd till skolan (Imsen, 1997) 

 

Det kan finnas ramfaktorer som lärarna upplever att de har kontroll över och som därför inte 

upplevs som ett hinder, utan de kan ses som möjligheter. För att undervisningen ska upplevas 

som ett hinder måste lärarna uppleva att de inte har kontroll över ramfaktorerna som situationen 

utgör. Ramfaktorerna kan påverkas och kontrolleras av både lärare och rektorer, men det finns 

en del situationer som de inte kan påverka. På så sätt beskrivs ramfaktorer såväl som ett hinder 

och möjligheter för lärarnas undervisning (Imsen, 1997). I bearbetningen av det empiriska 

materialet kommer särskilt de tre arenorna att användas i analysen samt ramfaktorer 

uppmärksammas.  
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3. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i årskurs 7–9 använder 

bollspel i undervisningen i förhållande till ämnets kursplan. Studien syftar också till att 

undersöka lärares beskrivning av hur deras bedömning av eleverna i samband med bollspel 

relaterar till kunskapskraven. Nedan presenteras studiens specifika frågeställningar.  

 

• På vilket sätt arbetar lärare i idrott och hälsa med bollspel i relation till kursplanen för 

årskurs 7–9?  

• Hur motiverar lärare i idrott och hälsa användandet av bollspel i undervisningen 

kopplat till kursplanen?  

• Hur beskriver lärare i idrott och hälsa att deras bedömning av elevernas förmåga går 

till i relation till bollspel som innehåll och kursplanens kunskapskrav? 

4. Metod 

I det här avsnittet presenteras studiens urval och avgränsning, datainsamling, bearbetning av 

material, reliabilitet och validitet och etiska överväganden. Vi har valt att använda en kvalitativ 

metod i form av semistrukturerade intervjuer som ger oss möjlighet att få mer ingående svar i 

vårt undersökningsområde (Widerberg, 2002; Ahrne & Svensson, 2015). Semistrukturerade 

intervjuer innebär att intervjupersonerna har skrivit en intervjuguide med frågor där den 

intervjuade har “stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt” (Bryman, 2018, s.301). Vi har 

förberett 15 relativt öppna frågor där intervjupersonerna fått möjlighet att diskutera området för 

att få fram deras tankegångar kring hur bollspel kan kopplas till kursplanen för årskurs 7–9. 

Genom att använda relativt öppna frågor har vi fått möjlighet att ställa följdfrågor vid behov. 

Detta har gjort att vi kunnat komma djupare i vårt problemområde samt att vi har kunnat ställa 

frågor för att stärka intervjupersonens berättelse. Personerna vi intervjuat har varit sex lärare i 

idrott och hälsa för årskurs 7–9.  Tid och plats för intervju har bestämts via mail och Messenger 

med informanterna. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser och varade 

mellan 15 och 40 minuter. Intervjuerna spelades in på våra mobiltelefoner.  

 

4.1. Urval och avgränsning 

För att genomföra studien har vi sökt intervjupersoner via Facebookgrupperna “Idrottslärare” 

och “Sveriges idrottslärare”, men även genom personlig kontakt med olika lärare via mail. I 

brevet (se bilaga 1) beskrev vi studiens syfte samt hur intervjuerna skulle genomföras. Vi fick 
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kontakt med fyra lärare i idrott och hälsa i årskurs 7–9 via Facebookgrupperna, medan de två 

resterande lärarna var kollegor till två av de lärare vi bestämt intervjutid med. De blev 

tillfrågade att delta när vi var på plats på respektive skola. Urvalet skedde alltså genom 

strategiskt urval och snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att intervjudeltagarna ger förslag på 

andra lärare i idrott och hälsa som kan medverka i studien. Vi valde informanterna utifrån deras 

yrke för att kunna undersöka våra forskningsfrågor, vilket kallas för ett strategiskt urval  

(Hassmén & Hassmén, 2008). Informanterna kommer från olika skolor i Stockholm och har 

olika antal års erfarenheter som lärare. Vi har valt att avgränsa oss till årskurs 7–9 på grund av 

att innehållet i kursplanerna och ämnesplanerna ser olika ut i låg-, mellan- och högstadiet samt 

i gymnasiet.  

   Totalt har sex lärare i idrott och hälsa från olika orter i Stockholmsområdet medverkat i 

undersökningen. Det viktigaste vid urvalet av informanter var att de var lärare i idrott och hälsa 

för årskurs 7 – 9. Urvalet har inte baserats på kön eller ålder. Utifrån anonymitetskraven har vi 

bytt ut informanternas namn mot fiktiva namn med syfte att anonymisera dem. 

Tabell 1. Översikt över studiens informanter.  

Informanter 

med fiktiva 

namn 

Antal år som 

lärare i Idrott och 

hälsa 

Ämnen Årskurs  

Rasmus 5 år Idrott och hälsa och 

hemkunskap 

Lärare i årskurs 7–9  

Victor 3 år Idrott och hälsa Lärare i årskurs 7–9  

Lukas 2 år Idrott och hälsa och 

historia 

Lärare i årskurs 7–9  

Maria 27 år Idrott och hälsa Lärare i årskurs 7–9 

Markus 7 år Idrott och hälsa Lärare i årskurs 7–9  

Mårten 12 år Idrott och hälsa och 

slöjd  

Lärare i årskurs 7–9  

 

4.2. Datainsamling  

Datainsamlingen påbörjades med att genomföra en pilotintervju för att kontrollera att våra 

intervjufrågor var anpassade efter studiens syfte. Vi valde sedan att använda pilotintervjun i 

studien eftersom vi inte förändrade några intervjufrågor. Intervjuerna genomfördes på 

informanternas arbetsplatser och varade mellan 15 och 40 minuter. Vid en av skolorna 

intervjuade vi två informanter samtidigt. Från början skulle vi endast intervjua Maria men hon 

tillfrågade sin kollega Lukas om han också hade möjlighet att ställa upp för intervju. Lukas 

valde att delta i en intervju men påpekade att han skulle ha lektion en stund senare. Vi valde 
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därför att genomföra intervjuerna med både Maria och Lukas i samma rum. När intervjuerna 

med Rasmus och Victor genomfördes var vi tvungna att dela på oss och genomföra en intervju 

var på respektive arbetsplats. Detta på grund av att dag och tid sammanföll och inte kunde 

ändras. På Rasmus arbetsplats fanns det ytterligare en lärare i idrott och hälsa (Markus) som 

blev tillfrågad och en intervju efter Rasmus intervju genomförts och Markus valde att delta i 

den aktuella studien. 

   Innan vi började spela in intervjun frågade vi informanterna om de ville läsa frågorna innan 

varav några svarade ja och andra svarade nej. Detta gjorde vi för att informanterna skulle få 

möjlighet att känna sig mer förberedda på frågorna samt få tid att fundera på hur de skulle svara. 

Intervjuerna spelades sedan in på våra mobiltelefoner. Vi bestämde att en av oss intervjuade 

och den andra antecknade viktiga stödord. Tanken med stödorden var att de skulle vara till hjälp 

att ställa frågor i slutet av intervjun ifall det skulle uppstå oklarheter i någon av informanternas 

svar. Intervjuerna har gett oss ett omfattande material som vi kunnat bearbeta på ett adekvat 

sätt. 

 

4.3. Bearbetning av material 

Efter intervjuerna har vi lyssnat igenom dem ett antal gånger och sedan transkriberat dem. Vi 

har sorterat det insamlade materialet utifrån tre grundläggande arbetssätt, nämligen sortera, 

reducera och argumentera. Vi har dels delat upp och kategoriserat svaren, dels tagit bort 

irrelevanta uttalanden som inte svarar på våra intervjufrågor samt analyserat materialet (Ahrne 

& Svensson). Vi har sorterat ut det viktigaste från transkriberingen för att få ordning och 

struktur i det insamlade materialet. För att kunna sortera det insamlade materialet lyssnade vi 

på och läste intervjuerna flera gånger för oss själva och därefter läste vi texterna högt för 

varandra. Vi hittade delar som berörde studiens syfte och frågeställningar som vi sedan 

sammanfattade i resultatdelen. Därefter valde vi ut de mest relevanta delarna ur 

transkriptionerna för studien. Efter att vi sorterade materialet valde vi de mest relevanta och 

betydelsefulla delarna för studien, såsom likheter och skillnader mellan informanternas svar. 

Detta gjorde vi genom bearbetning med överstrykningspennor för att markera dessa delar med 

olika färger. De delar av transkriptionen som inte hade koppling till studien reducerades bort. 

Efter att vi urskilt dessa delar kategoriserade vi intervjufrågorna i tre olika kategorier. 

Kategorierna är uppdelade efter våra tre frågeställningar eftersom vi ville återspegla vårt syfte 

och våra frågeställningar. Kategori ett speglar vår första forskningsfråga, kategori två speglar 

forskningsfråga två och kategori tre speglar forskningsfråga tre. Efter att ha sorterat och 
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reducerat den insamlade materialet sammanfattade vi informanternas svar.  Detta gjorde vi för 

att tydliggöra vad som har sagts under respektive frågeställning och för att det ska vara lätt för 

läsaren att följa med i texten.  

    

4.4. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet beskriver om en studie är tillförlitlig och pålitlig. Våra intervjuer speglar endast 

delar av lärares erfarenheter och kunskaper samt arbetssätt i sin undervisning och bedömning 

av eleverna i förhållande till bollspel i ämnet idrott och hälsa. Det uppfyller studiens reliabilitet 

för att informanterna berättar om sina egna upplevelser. Studien är därför tillförlitlig och pålitlig 

och kan därmed upprepas vid en annan tidpunkt med samma personer men av andra forskare, 

vilka kommer få samma eller olika svar (Kvale & Brinnkman, 2014). Vi genomförde en 

pilotstudie i form av en testintervju med en av informanterna för att uppmärksamma om 

frågorna var tillräckligt utvecklade för att få svar på det vi ville. Vi ansåg att vi kunde beröra 

studiens syfte och frågeställningar med de frågor vi valt att ställa och valde att använda oss av 

pilotstudien i resultatdelen. 

   Validitet anger i hur hög grad studien är giltig.  Det innebär en kvalitetssäkring och huruvida 

studien stämmer överens med vad som ska undersökas (Hassmén & Hassmén, 2008). Med den 

här studien kan vi dock inte garantera högsta validitet eftersom vi inte kan veta om 

informanterna talar sanning och om svaren speglar verkligheten. Vi stärkte studiens validitet 

genom att ställa ämnesspecifika frågor för att vägleda dem åt rätt håll.  

 

4.5. Etiska överväganden 

Studien utgår från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

   Vetenskapsrådet (2002) skriver att informationskravet innebär bland annat att de deltagande 

ska få tillräckligt med information om vad studien syftar till och samtyckeskravet handlar om 

att de deltagande personerna har rättigheter att bestämma över sitt deltagande i studien. Utifrån 

detta har informanterna informerats om vad studien har för syfte. De har även blivit informerade 

om att deltagandet är frivilligt och att de kan välja att avbryta när de vill.  

   Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) handlar om att informanternas identitet i 

form av personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till det. Personerna i 

denna studie har garanterats största möjliga anonymitet. Informanternas namn har bytts ut, 

vilken skola de arbetar i har inte nämnts samt hur gamla de är har ingen relevans.  
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   Nyttjandekravet handlar om att uppgifter kopplade till de deltagande personerna endast får 

användas i studien, vilket informanterna blivit informerade om (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet från våra intervjuer kopplat till läroplansteorin och 

ramfaktorteorin. Vi har valt att dela upp resultatet i tre underrubriker där vi sorterat ut det som 

är relevant för studiens forskningsfrågor. Underrubrikerna har skapats utifrån informanters svar 

vid de olika intervjuerna. Vi har uppmärksammat både liknande och skilda svar från 

informanterna. 

 

5.1. “Bollspel, det står ju ingenstans att det ska användas...” 

Vid genomgång av de svar vi fick angående bollspel i relation till kursplanen (syfte, centralt 

innehåll och kunskapskrav) fick vi relativt lika svar från alla informanter. Alla informanter 

kopplar användandet av bollspel till punkten “komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, 

inomhus och utomhus […]” (Skolverket, 2011) i det centrala innehållet i Lgr 11. 

Informanternas svar visar att det skett en likadan tolkning i den fas som läroplansteorin kallar 

tranformeringsarenan, som handlar om tolkning och anpassning av läroplanen (Larsson, 2016; 

Linde, 2012; Seger, 2014). Utifrån sin tolkning av läroplanen arbetar informanterna bland annat 

med teknik och taktik när de använder olika bollspel. En informant understryker att bollspel 

inte står specificerat i kursplanen men att det används för att se komplexa rörelser.  

 

Linus: […] Nämen bollspel det står ju ingenstans att det ska användas bollar 

utan ja använder bollspelet som en metod för att kunna se, ah men komplexa 

rörelser. 

 

Majoriteten av informanterna berättar att när de har bollspel som moment kopplar de det endast 

till komplexa rörelser i det centrala innehållet, men att de sedan kan använda bollspel som en 

metod för att arbeta med andra moment. Maria berättar att jag försöker ju förklara att man 

faktiskt kör takt och rytm när man studsar en basketboll. Maria berättar att genom att studsa en 

basketboll kan hon se om en elev har någon form av rytm i rörelsen vilket sedan kan appliceras 

till kunskapskravet rörelse och dans. Lukas är också inne på samma spår, han exemplifierar en 

lektion där han undervisade i basket och eleverna skulle öva på att göra en lay up. En del elever 

såg ut som elefanter som nästan sprang rakt in i väggen vid utförandet av en lay up, medan 

andra elever hittade känsla i stegen och fick in dem vilket visar på någon form av takt och rytm 

(Lukas).  
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   Majoriteten av informanterna delger även att de kan koppla bollspel till “förebyggande av 

skador” i kursplanen (Skolverket, 2011). Exempelvis berättar Markus att när de arbetar med ett 

moment om skador använder de bollspel som metod genom att tillämpa olika pedagogiska 

regler för att uppmärksamma om skaderisken blir högre eller mindre. Markus berättar också att 

diskussioner gällande skaderisker kan handla om elevernas klädval i undervisningen, som till 

exempel keps, jeans eller strumpor istället för skor. Även diskussioner angående användande 

av tuggummi förekommer. Detta kan kopplas till tranformeringsarenan och realiseringsarenan 

i läroplansteorin, där tranformeringsarenan handlar om lärarnas tolkning av kursplanen och där 

realiseringsarenan handlar om hur undervisningen realiseras i undervisningen (Larsson, 2016; 

Linde, 2012; Seger, 2014). Informanten berättar på vilket sätt han har tolkat “förebyggande av 

skador” i kursplanen och hur han realiserar det i undervisningen. Han visar på situationer som 

kan bidra till skador och uppmärksammar dessa för eleverna. Förstår och accepterar eleverna 

inte skaderiskerna i till exempel fotboll kan det leda till onödiga konsekvenser. Om eleverna 

inte tar hänsyn till säkerhetsaspekterna kan det bidra till att lärarna måste överväga om de kan 

undervisa i den specifika idrotten. 

   Markus kopplar även bollspel till det centrala innehållet om friluftsliv;  

 

Markus: Vi kan vi kan gå ut och köra bollspel i frilufts asså ute i skogen å 

kör, de går jättebra, kan man kolla på hur väl man anpassar både rörelser å 

regler å sitt rörelsemönster till att man faktiskt gör bollspelets ute i skogen.  

 

Markus menar att bollspel kan användas i olika fysiska sammanhang, såväl inomhus som 

utomhus. Han säger att bollspel kan användas som ett redskap för att se hur eleven anpassar 

sina rörelser utifrån hur han eller hon utövar de olika bollspelen. Han konstaterar även att om 

lärare vill arbeta med rörelseförmåga kan förmågan kopplas till hela kursplanen om de arbetar 

tillräckligt mycket med sakerna runt bollspelen.  

   Tre av informanterna kopplar dessutom bollspelen till det centrala innehållet om hälsa och 

livsstil och en av dem motiverar kopplingen på följande sätt:  

 

Markus: […] vi kan ju använda bollspel som ett redskap för å kolla på massa 

andra saker, dom kan få planera genomföra utvärdera en fysisk aktivitet å 

försöka koppla det till sin hälsa, vad skulle det innebära för min hälsa om jag 

ständigt var aktiv i ett lag och tränade tre till fyra gånger i veckan. 
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Markus menar att eleverna ska få möjlighet att upptäcka vad exempelvis bollspel har för 

hälsoeffekter. Han berättar även att han arbetar med kroppsideal, hur elevens val påverkas av 

kön och varför det ser ut som det gör i Sverige. Två av informanterna har samma tankar om hur 

de kan arbeta med hälsa och koppla det till bollspel. Rasmus säger att läraren alltid kan koppla 

det till andra delar om eleverna vill, med detta menar han att eleverna kan få till uppgift att 

diskutera om hälsoeffekter av att spela bollspel men även vilka skaderisker det finns. Maria 

berättar att hon har arbetat mycket med hälsa och understryker att hon tänker långsiktigt när 

hon arbetar med det. Hon menar att eleverna inte ska träna kortsiktigt utan den fysiska 

aktiviteten ska följa med dem hela livet.  

   När det gäller förmågor hos eleverna tittar majoriteten av informanterna först och främst på 

elevernas rörelseförmåga, vilket är kopplat till punkten “röra sig allsidigt i olika fysiska 

sammanhang” (Skolverket, 2011) som finns i ämnets syfte. Det kan till exempel vara hur 

eleverna förhåller sig till bollen, spelplanen eller de andra personerna på planen. 

 

Victor: Jag tittar på hur eleverna kastar, fångar, studsar, dribblar fram och 

tillbaka med bollen och sen deras rörelseförmågor, att röra sig med och utan 

bollen, hur de samarbetar och fairplay. 

 

Victor menar att han tittar på elevernas rörelseförmåga och hur de samspelar med andra elever 

i samma grupp. Rasmus berättar att han brukar titta på elevernas spelintelligens, alltså om de 

har förstått vad de ska göra i olika situationer i spelet. Ytterligare två informanter tittar på 

samarbetsförmågan, som står i syftet för idrott och hälsa i kursplanen. Det kan exempelvis vara 

hur eleven fungerar i grupp och i lagspel när eleverna spelar mot eller med varandra. Det 

handlar mycket om vilken roll eleverna tar när de delas in i olika grupper. Informanterna 

påpekar vikten av ett schysst språk och samarbete. Detta kan kopplas till läroplansteorin som 

handlar om vad som valts ut som giltig kunskap men även vad som är aktuellt för samhället och 

dess utveckling. Hela läroplanen baseras på en idé om hur samhället ska se ut och påverkas av 

vad som är viktigt för samhället under en speciell tid men även av tidigare traditioner (Larsson, 

2016; Linde, 2012). Genom tolkning av informanternas svar går det att förstå att övningar som 

kretsar kring samarbete är viktigt. Detta för att eleverna ska bli fungerande individer i samhället. 

Det eleverna lär sig i skolan kommer de på ett eller annat sätt bära med sig senare i livet och 

eleverna som personer är och blir en byggsten i samhällets struktur. 

   Utifrån intervjuerna går det att urskilja olika tolkningar av det centrala innehållet i kursplanen 

från de olika informanterna. Det finns skillnader i hur informanterna väljer att placera in 
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bollspel i kursplanen, men vad det beror på är svårt att veta. Det skulle kunna handla om deras 

bakgrund, det vill säga vilken idrottslig bakgrund de har. Det kan också bero på vilken 

utbildning de har gått men även vilka erfarenheter de har i yrket. Seger (2014) beskriver att Lgr 

11 är relativ tolkningsbar, vilket gör att lärare i idrott och hälsa har stora valmöjligheter när det 

kommer till att välja undervisningsinnehåll. Detta kan också vara en bidragande orsak till hur 

informanternas koppling till kursplanen ser ut, vilket kan kopplas till tranformeringsarenan i 

läroplansteorin som handlar om lärares tolkningsprocess av kursplanen (Larsson, 2016; Linde, 

2012; Seger, 2014). Samtidigt som informanterna måste följa vad som står i kursplanen kan 

tolkningen av den ser olika ut.  

 

5.2. ”Jag tycker bollen e liksom ett verktyg” 

Efter genomgång av informanternas svar kan konstateras att alla informanter motiverar bollspel 

som en metod för att se komplexa rörelser hos eleverna. Informanterna menar även att bollspel 

kan användas som redskap för att uppfylla fler kunskapskrav än komplexa rörelser. 

Informanterna berättar att bollspel kan användas för flera olika syften. Förutom att se komplexa 

rörelser kan bollspel användas (med koppling till kursplanen), till att utveckla 

samarbetsförmåga, få kunskaper i att undvika skador och för att lära sig olika idrotter. Bollspel 

kan även användas ur ett hälsoperspektiv. Majoriteten av informanterna berättar också att de 

använder bollspel för att lyfta de elever som spelar bollspel på fritiden. De menar att dessa 

elever kan ha svårt att visa sina komplexa rörelser i andra moment men att bollspel är en metod 

för att lyfta fram de kunskaperna. Informanterna berättar att en del av eleverna kan ha svårt att 

visa komplexa rörelser i andra moment och att använda bollspel ger eleverna rättvisa i att visa 

sina kunskaper. Informanterna försöker anpassa sin undervisning efter varje elevs behov och 

förutsättningar för att undervisningen ska passa alla. Informanterna har ett ansvar att anpassa 

undervisningen efter eleverna de har och planera undervisningen utifrån de krav och mål som 

ställs i kursplanen. Detta kan förklaras utifrån Imsens (1997) anknytningsram och pedagogiska 

ramsystem som berör elevernas förutsättningar och de mål som skolundervisningen ska uppnå. 

Informanterna visar att de försöker kombinera dessa ramar för att undervisningen ska fungera. 

En informant säger; 

 

Maria: […] jag tycker bollen e liksom ett verktyg […] att en del elever är ju 

jätteduktiga i bollspel och behöver ju visa vad dom kan också vilket dom 

kanske inte kan på samma sätt utan boll […]. 
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Dessa informanter nämner även att bollspel, framförallt fotboll, har en stor inverkan på eleverna 

och det är många elever som uppskattar det. Informanterna berättar att de försöker bredda 

momentet bollspel för att prova på många idrotter och menar också att bollspel kan användas i 

ett traditionellt syfte. Detta går att förstå utifrån läroplansteorin (Larsson, 2016; Linde, 2012; 

Seger, 2014) där det går att konstatera att alla informanter tolkar in bollspel i kursplanen och 

tycker att bollspel är en viktig del i idrott- och hälsaundervisningen. Det som står i den aktuella 

kursplanen för idrott och hälsa har influerats av tidigare läroplaner men även av det som är 

aktuellt i dagens samhälle (ibid). Informanternas svar visar att de är influerade av samhället 

eftersom de uttryckligen säger att bollspel bör vara en del i undervisningen.  

   Vid genomgång av svaren vi fick på frågan om bollspel borde stå mer specificerat i kursplanen 

svarade majoriteten av informanterna att de inte anser att bollspel borde stå mer specificerat i 

kursplanen. Dessa informanter delger att de generellt inte använder bollspel i så stor 

utsträckning. De menar att om bollspel skulle stå mer specificerat i kursplanen skulle det 

försvåra undervisningen. Det kan bland annat handla om resurserna informanterna har att tillgå. 

Majoriteten berättar att deras materiella förutsättningar och tillgångar till lokaler påverkar 

användandet av bland annat bollspel. Om bollspel skulle stå mer specificerat i kursplanen skulle 

de ha problem att utöva bollspelen som ingår där. 

 

Lukas: Jag tycker det är bra att det inte står specifikt för att det är ju upptill å 

lärarna att anpassa efter dels material, grupper å va man har för hallar å 

förutsättningar [...]. 

 

En informant menar att det som redan finns nedskrivet i det centrala innehållet i kursplanen om 

olika idrotter är tillräckligt; 

 

Mårten: Nej, jag tycker det räcker som det står, man behöver inte förändra 

det faktiskt. inte för min skull i alla fall, jag tycker att det här med att som 

kunskapskrav kunna delta i lekar o spel i idrotter, det är ju tillräckligt av så 

som man tittar på det centrala innehållet och syftet o såhär. Det finns 

tillräckligt skrivet, behöver inte specificeras som simning dåra eller dans. Jag 

kan plocka in i den målen jag känner att det passar, lokaler, grupper utrustning 

som jag har o de här [...]. 

 

Mårten är också inne på att förutsättningar i form av lokaler och material kan påverka ifall vissa 

bollspel kan användas eller inte. Detta kan kopplas till ramfaktorteorin som handlar om vilka 
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ramar som gör det mer eller mindre möjligt för att undervisningen ska vara genomförbar (Linde, 

2012). Det kan exempelvis handla om att en lärare vill undervisa i innebandy men inte har 

tillräckligt med innebandyklubbor och därför måste välja en annan aktivitet som är anpassad 

efter den utrustning som skolan har. Det kan även vara tvärt om, skolan kan ha goda resurser 

som gör att en lärare har möjlighet att undervisa i många olika idrotter. Det är dock inte bara 

material och lokaler som påverkar åsikterna om att bollspel inte borde stå mer specificerat i 

kursplanen. En annan informant uttrycker; 

 

Markus: [...] jag tycker att dans och bollspel e så stora delar i … idrotten 

utanför skolan så jag ser inte hur nån idrottslärare ska kunna undvika att göra 

det på lektionerna, asså även om det inte står uttryckligen dans eller bollspel 

kommer idrottslärare hålla på med det på undervisningen, skulle det stå 

uttryckligt bollspel då tror jag [...] min grundtanke med bollspel är att många 

idrottslärare utövar det för mycket, att för stor del av lektionerna går till 

bollspel och jag tror står det uttryckligen kommer dom få ännu mer vatten på 

sin kvarn å då kommer de bli ännu mer bollspel [...]. 

 

Markus menar att om bollspel skulle stå mer specificerat i kursplanen skulle fler lärare i idrott 

och hälsa använda bollspel ännu mer. Han menar att idrottsundervisningen har fler delområden 

som ska uppfyllas och om mer tid läggs på bollspel kommer andra moment få mindre tid i 

undervisningen. En av informanterna har en helt annan åsikt i jämförelse med de andra 

informanterna, han menar att bollspel borde stå mer specificerat i kursplanen och säger; 

 

Victor: Det kan bli bra om bollspel står mer specificerat i kursplanen för att 

det är ett stort område. Olika bollsporter borde stå i kursplanen [...]. 

 

Victor förklarar dock inte ingående varför han tycker att bollspel borde stå mer specificerat i 

kursplanen, men han har tidigare i intervjun förmedlat att han tycker att bland annat bollspel är 

ett bra sätt att introducera tävlingsmoment men även se komplexa rörelser. Han har även nämnt 

att han är bollspelare på hög nivå i grunden. Victors uttalande kan kopplas till läroplansteorin. 

En läroplan är ett resultat av vad som anses vara viktig och behövd kunskap (Larsson, 2016; 

Linde, 2012; Seger, 2014) och tolkningen som görs av Victors uttalande är att han anser att 

bollspel är viktig och behövd kunskap. Detta kan vara en anledning till att han vill att bollspel 

borde stå tillskrivet i kursplanen.  
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5.3. “Bedömningen är inte svårast, förmedlingen till eleverna” 

Majoriteten av informanterna delger att bollspel är en del av ett rörelsemoment, där de gör en 

generell bedömning av rörelseförmågan. Det innebär att de väger ihop alla rörelsemoment (till 

exempel bollspel, gymnastik och så vidare) och summerar till ett slutbetyg i momentet rörelse. 

För att kunna sätta ett slutbetyg krävs det att informanterna gör en tolkning av kursplanens 

kunskapskrav. Detta sker i vad som kallas tranformeringsarenan (Larsson, 2016; Linde, 2012; 

Seger, 2014) och innefattar i detta fall informanternas förståelse kring vad som står i 

kursplanen. Det krävs alltså en god kunskap i vad som ska bedömas och vad som krävs av 

eleverna. Efter det att lärarna har klargjort betygens olika steg diskuterar de med eleverna kring 

betyget och försöker förklara vad de kan göra för att få ett högre betyg. En informant förklarar 

hur bedömningen kan se ut; 

 

Victor: bedömningen är kopplad till respektive kunskapskrav, den sker under 

lektionstid genom observering och eller olika tester. 

 

Victor menar att han använder sig av summativ bedömning för att sätta betyg på elevernas totala 

prestationer och formativ bedömning för att ge återkoppling på deras rörelseförmåga i 

förhållande till bollspel. Rasmus upplever att det är svårt att veta vad till exempel ett C är i 

rörelse kopplat till bollspel, vilket han menar kräver att idrottslärarna på skolan tillsammans 

måste definiera vad de olika nivåerna innebär. Han upplever även att bedömningen i bollspel 

är lite diffus eftersom det är svårt att peka på exakta saker. Markus beskriver också svårigheter 

med bedömningen av elevers rörelseförmåga i bollspel. 

  

Markus: Bedömningen är inte svårast, förmedlingen till eleverna. Att när jag 

har bedömt en elev å varför den blev bedömd på det sättet å vad den behöver 

göra för å utvecklas […] de är den största svårigheten som idrottslärare. 

 

Han menar att bedömningen i sig inte är svår men att få eleverna att förstå varför de ligger på 

den nivån de gör är svårt att förmedla. Han berättar även att han försöker förklara för sina elever 

att de inte behöver vara bäst på alla bollspel eller alla moment eftersom det bara är en del i 

kunskapskravet “rörelse” i kursplanen. Markus beskriver att han måste bestämma vad som är 

komplexa rörelser i bollspel. Vidare berättar han att under lektionerna brukar de gå igenom vad 

ett E, C och A är i exempelvis badminton. Han menar att ett E kan exemplifieras som att en 

elev kan hantera en badmintonboll och ett racket, det vill säga att de kan slå bollen över nät och 
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samtidigt kunna spela med en motspelare. Ett C kan exempelvis vara att en elev klarar av att 

sikta och få motståndaren att röra på sig samt inte bara slå dödande slag. För att eleven ska 

kunna uppnå ett A ska den exempelvis kunna slå ett kontrollerat dödande slag, få motståndaren 

att röra sig samt klara av de svårare slagen men kanske även klara av en hoppsmash. Han tycker 

även att det är svårt att bedöma elevernas rörelseförmåga formativt jämfört med andra 

delmoment där han upplever att det är lättare att ge formativ bedömning. Mårten tycker att 

lärarna först ska tydliggöra för sig själva vad de olika betygsstegen innebär och resonera 

tillsammans med sina kollegor, vilket är ett bra sätt för att förtydliga de olika stegen. De tre 

informanternas svar kan kopplas till realiseringsarenan, vilket handlar om att göra något i 

praktiken (Larsson, 2016). Informanterna definierar vad ett specifikt betygssteg innebär och 

hur det kan se ut i praktiken. För att hjälpa eleverna att uppnå de olika betygsstegen använder 

informanterna formativ bedömning i sin undervisning för att hjälpa eleverna framåt. Detta kan 

även kopplas till det pedagogiska ramsystemet, som berör de skollagar och styrdokument lärare 

måste förhålla sig till (Imsen, 1997). I detta fall handlar det om att informanterna måste förhålla 

sig till kursplanens kunskapskrav och redogöra för dessa till sina elever. Om informanterna inte 

följer kursplanen frångår de det som står nedskrivet i respektive dokument, vilket i slutändan 

kan påverka betygsättningen.  

   Tre av de andra informanterna upplever svårigheter med att bedöma elevers rörelseförmåga i 

bollspel. Maria talar om detta på följande sätt; 

 

Maria: Men de som e stora grejen med bollspel e ju, ofta ska man va domare, 

man ska se till att dom byter lag, […] sen ska man göra en bedömning i allt 

de där, […] de e ju omänskligt. 

 

Maria menar att det finns svårigheter att göra bedömningar av eleverna i ett bollspelsmoment 

eftersom det ofta är ett högt tempo på lektionerna. De ska ha koll på regler och se till att det 

sker någon form av rotation i lagen samtidigt som de ska se enskilda individers prestationer. 

Både Maria och Lukas berättar att de arbetar med Excel för att anteckna elevers rörelseförmåga 

i de olika delmomenten. Vidare säger Maria och Lukas att de kan gå tillbaka till sitt 

exceldokument och se hur en specifik elev presterade under exempelvis ett volleybollmoment. 

Båda understryker att de inte bedömer eleverna utifrån betygsstegen (A-E) i idrotten volleyboll, 

utan momentet är en del av den slutgiltiga bedömningen i momentet rörelse. Vilket sedan 

summeras till ett slutgiltigt betyg.    
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   Mårten berättar att han använder sig av kompisbedömning i form av protokoll. Eleverna får 

ett protokoll som innehåller olika punkter som exempelvis rörelseförmåga. Med rörelseförmåga 

menas att en klasskamrat skriver ner vad en annan klasskamrat klarar av. Exempelvis i 

volleyboll tittar en klasskamrat på hur en annan klasskamrat tar emot bollen och passar vidare, 

står de på rätt plats, kan han eller hon förflytta sig med bollen på plats, kan han eller hon göra 

serve, fingerslag, baggerslag och smash. Mårten berättar även att han använder sig av 

självuppskattning, vilket betyder att eleverna får skriva ner hur de upplevt kompisbedömningen 

och skattar sig själv innan de sätter igång med bollspelen.  

   Att använda excel och kompisbedömning som metod att dokumentera respektive elevs 

prestationer kan kopplas till de administrativa ramarna som ingår i ramfaktorteorin. Det handlar 

till exempel om bedömningsförfaranden, vilket handlar om vilka tillvägagångssätt lärare har 

när de dokumenterar elevernas olika prestationer (Imsen, 1997) Mårtens användandet av 

kompisbedömning påverkar inte elevernas slutbetyg, utan är ett sätt för honom att underlätta 

bedömningen eftersom han får en bra minnesbild av hur eleverna presterat. Mårtens 

individuella dokumentation sker på ett sätt som inte framgick i intervjun. Till skillnad från 

Mårten arbetar både Maria och Lukas i excel för dokumentation av elevernas betyg, vilket visar 

på en annan typ av sammanställning. Detta visar att bedömningsförfarandena av de olika 

kunskapskraven kan skilja sig.  
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6. Diskussion  

Nedan diskuteras och jämförs resultaten i denna studie med tidigare forskning och bakgrund. 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i årskurs 7–9 motiverar 

användandet av bollspel i undervisningen kopplat till kursplanen. Studien syftade också till att 

undersöka hur bedömningen av eleverna i samband med bollspel ser ut kopplat till 

kunskapskraven. Kapitlet innehåller även slutsats, metoddiskussion och förslag på vidare 

forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens första forskningsfråga syftar till att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar med 

bollspel i relation till kursplanen för årskurs 7–9. Efter vår analys av det resultat vi samlat in 

går det att konstatera att alla informanter kopplar bollspel till punkten “komplexa rörelser i 

lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus […]” (Skolverket, 2011) i det centrala innehållet 

i Lgr 11. Informanterna menar att eleverna kan visa komplexa rörelser i samband med hur de 

anpassar sina rörelser efter bollspelen som används vid olika undervisningstillfällen. 

Informanterna berättar dock att när de har bollspel som moment är det endast kopplat till 

komplexa rörelser, men att bollspel sedan kan användas som redskap för att arbeta med andra 

moment. Den koppling informanterna gör till kursplanen återfinns i granskningen 

Skolinspektionen gjorde år 2018 som visade att bollspel används främst för att eleverna ska 

utveckla sin rörelseförmåga (2018).  

    Resultatet visade även att informanterna väljer att koppla bollspel till andra moment som 

ingår i kursplanen. Ett exempel är att två informanter förklarar att bollspel kan kopplas till ett 

moment med rörelse och dans. Deras förklaring var att de kan uppmärksamma elevers takt- och 

rytmkänsla med hjälp av olika bollspel. Lundvall och Meckbach (2004) redogör också för att 

det finns lärare i idrott och hälsa som kopplar bollspel till musik och rörelse. Tolkningen vi gör 

av informanternas svar är dock att de inte använder bollspel i ett dansmoment utan att de kan 

finna kompletterande komponenter hos elever i olika bollspel som kan väga upp i ett moment 

med dans. En av dessa två informanter förklarar att taktkänslan kan synas i till exempel en lay 

up i basket. En lay up består av en kombination av både steg, armrörelser och hopp, vilket gör 

att det krävs en rytm i kroppen för att genomföra det. Vi tolkar informanternas uttalanden som 

att de tittar på elevernas rörelsemönster i olika bollspel som kan tolkas som takt- och 

rytmkänsla. 

   Utöver komplexa rörelser och takt och rytm kopplar informanterna bollspel till andra moment 

och däribland moment om hälsa. Informanterna menar att de då använde bollspel som en metod 
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för att arbeta med olika moment. Det kan handla om hur elevernas fysiska hälsa påverkas av att 

spela något bollspel under en längre tid. Informanternas uttalanden handlar om att eleverna 

bland annat ska utveckla sin allsidiga rörelseförmåga och få kunskaper om hur de kan påverka 

sin hälsa genom hela livet. Detta återspeglas även i Lundvall och Meckbachs (2004) studie där 

de berättar att lärare i idrott och hälsa vrider undervisningen mot hälsa. Vi kan konstatera att, 

utifrån denna studie och tidigare forskning, lärare i idrott och hälsa använder bollspel på 

varierande sätt. Används bollspel som huvudsakligt moment kopplas det till komplexa rörelser 

men att det sedan kan användas som metod för att arbeta med andra moment. Informanterna 

utgår ifrån det som står i kursplanen för idrott och hälsa och kopplar bollspel till olika delar i 

det centrala innehållet där de tycker att det passar in. Även om bollspel inte står nedskrivet som 

en aktivitet som måste genomföras väljer lärarna att koppla det till komplexa rörelser eller 

använda det som en del i andra större moment.   

   Studiens andra forskningsfråga syftar till att undersöka hur lärare i idrott och hälsa motiverar 

användandet av bollspel kopplat till kursplanen. Med motivering menar vi hur lärare tänker 

kring bollspel i relation till kursplanen. Informanterna använder bollspel som en metod för att 

se komplexa rörelser hos eleverna, men även som ett redskap för att uppfylla andra 

kunskapskrav. Informanterna motiverar att de använder bollspel för att eleverna ska utveckla 

sin samarbetsförmåga och lära sig olika idrotter samt för att lyfta elever som har svårt att visa 

sina komplexa rörelser i andra moment.  

   Informanternas svar återspeglas i Skolinspektionens granskning från 2018. De skriver att 

lärare på en del skolor använder bollspel i syfte att eleverna ska utveckla sin rörelseförmåga 

(komplexa rörelser) och samarbetsförmåga (Skolinspektionen, 2018). Skolinspektionen 

redogör även för att när lärare i idrott och hälsa använder bollspel i undervisningen gör de det 

för att träna på teknik och taktik (2018), vilket de intervjuade informanterna också gör. Det 

skrevs även i resultatet att informanterna motiverar att bollspel kan användas som ett redskap 

för att arbeta med andra moment och däribland hälsa, hantering av skador och ”takt och rytm”. 

Informanterna menar även att de använder bollspel för att lyfta de elever som kan ha svårt att 

visa sin rörelsekompetens i andra moment. Tidigare forskning visar också att lärare i idrott och 

hälsa arbetar med bollspel i andra moment som hälsa och dans (Larsson & Redelius, 2008; 

Lundvall & Meckbach, 2004). Det som skiljer informanternas svar från tidigare forskning är 

att informanterna inte använder bollspel som belöning för eleverna efter krävande lektioner, 

utan väver in det i undervisningen för att lyfta de elever som har problem att visa sin 

rörelsekompetens i andra moment.  
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    En av frågorna vi ställde informanterna var om de anser att bollspel bör stå mer specificerat 

i kursplanen. Detta för att undersöka hur de motiverar sina åsikter kring bollspel. En observation 

vi gjort är att i tidigare kursplaner, Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80, finns bollspel nedskrivet i 

kursplanen som moment men försvann sedan i kursplanerna Lpo 94 och Lgr 11 

(Skolöverstyrelsen, 1962, 1969, 1980; Utbildningsdepartementet, 1994; Skolverket, 2011). 

Som skrivet i resultatdelen är majoriteten av informanterna skeptiska till att bollspel bör stå mer 

specificerat i kursplanen. Motivet är att de tror att bollspel då skulle få ännu mer plats i 

undervisningen än vad det redan har. Som tidigare studier visar domineras undervisningen 

generellt av just bollspel (Skolinspektionen, 2018; Larsson & Redelius, 2008) och som 

informanterna beskriver finns det en möjlighet att undervisningen skulle domineras ännu mer 

av bollspel om det stod tillskrivet i kursplanen. Uppfattningen av informanternas svar är att 

idrottsundervisningen har andra delområden som har en viktigare plats i undervisningen än just 

bollspel. De menar att det finns tillräckligt med underlag i kursplanen att koppla till som det ser 

ut nu som gör att det inte är nödvändigt att specificera det. Även om majoriteten av 

informanterna inte vill ha bollspel tillskrivet i kursplanen är de tydliga med att det har en plats 

i undervisningen. Detta kan bero på traditioner och att de är influerade av det moderna samhället 

där bollspel har hög status. Det var dock en informant som uttryckte andra åsikter om 

specificering av bollspel i kursplanen. Han redogör för att det skulle vara bra om bollspel stod 

med specificerat i kursplanen. Han preciserar inte varför han tycker det men tolkningen som 

går att göra är att han har ett stort intresse för bollspel och är påverkad av egna traditioner, vilket 

gör att han vill ha det tillskrivet i kursplanen. Han menar även att bollspel är ett bra sätt att 

introducera tävlingsmoment på. Intressant är att varken bollspel eller tävlingsmoment står i 

kursplanen för årskurs 7–9 (Skolverket, 2011). Informantens svar återfinns även i Londos 

(2010) studie där han redogör för att lärare med lagbollspelsbakgrund tenderar att använda 

bollspel i stor utsträckning och att dessa lärare riktar bollspelsundervisningen mot tävling. Detta 

visar att det möjligtvis finns en koppling avseende att många tidigare bollspelande lärare i idrott 

och hälsa använder bollspelsmoment i tävlingssyfte eftersom de själva är influerade av att 

bollspel är kopplat till tävling.  

   Studiens tredje och sista fråga berör hur lärare i idrott och hälsa beskriver hur deras 

bedömning av elevernas förmåga går till i relation till bollspel som innehåll och kursplanens 

kunskapskrav. Resultatet visar att informanternas bedömningssituationer ligger relativt nära 

varandra. Informanterna berättar att de gör en generell bedömning av elevernas rörelseförmåga 

och menar att bollspel är en del i rörelsemomentet som sedan summeras till ett betyg. En 

majoritet av informanterna upplever dock några svårigheter i bedömningen, vilka är att 
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redogöra för var gränsen mellan exempelvis ett C och ett A går men även att få eleverna att 

förstå varför de ligger på en viss nivå. En minoritet uttrycker att bedömningen är kopplad till 

respektive kunskapskrav och uttrycker inga svårigheter i bedömningen. Majoriteten delger att 

de tillsammans med sina kollegor brukar diskutera vad de olika betygsstegen innebär. 

   Majoriteten av informanterna berättar att de kopplar bollspel till kunskapskravet “eleven kan 

delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och 

anpassar sina rörelser till viss del/relativt väl/väl till aktiviteten och sammanhanget” 

(Skolverket, 2011). Tolkningen av svaren informanterna ger är att de inte har några problem att 

göra kopplingen till kunskapskraven i kursplanen utan svårigheterna är att veta var gränserna 

mellan de olika betygsstegen går. Detta kan kopplas till Segers studie (2014), som visar att 

lärare upplever en osäkerhet i hur olika kunskapskrav ska tolkas. Svårigheterna är bland annat 

hur till viss del, relativt väl och väl i kunskapskraven ska appliceras i verkligheten (ibid.). 

Annerstedt och Larsson (2010) visar också i sin forskning att lärare i idrott och hälsa har svårt 

att beskriva vilka kriterier de går på när de sätter betyg. De visar även att lärare har olika 

uppfattningar om vad som motsvarar de olika betygsnivåerna (ibid). Detta uppfattas dock inte 

i denna studie. Även Svennberg, Meckbach och Redelius (2014) menar att lärare har svårt att 

beskriva vad en elev med högsta betyg kan, alltså hur “väl” (i kunskapskraven) ser ut i 

praktiken. Utifrån denna studie och tidigare studier verkar samma problematik återkomma, att 

lärare har svårt att beskriva konkreta skillnader mellan betygsnivåerna. Författarna menar (ibid) 

också att lärare förlitar sig på sin magkänsla när det kommer till bedömning av eleverna, vilket 

gör att de har svårt att beskriva vad som egentligen bedöms. Ingen av de intervjuade 

informanterna har uppgett att bedömningen av eleverna i ett rörelsemoment sker utifrån deras 

magkänsla, vilket dock kanske inte är något en lärare vill skylta med. Utifrån vår tolkning av 

informanternas svar upplevs ingen utgå ifrån sin magkänsla eftersom de beskriver hur de 

tillsammans med sina kollegor definierar kunskapskravens olika betygssteg.  

   Informanternas upplevelser om att bedömning i en del fall är svårt överensstämmer Klapp 

(2015), som menar att det finns olika faktorer som påverkar bedömning och betygssättning. Det 

finns interna faktorer, externa faktorer samt det som sker i klassrummet som påverkar lärares 

betygsättning av eleverna. Interna faktorer handlar bland annat om lärarnas egna värderingar, 

föreställningar och förväntningar. De externa faktorerna berör, i detta fall, styrdokumenten och 

vad som står där (ibid). Den sista faktorn, klassrummet, handlar om ”en mängd skeenden som 

pågår i klassrummet och som kan påverka lärarens betygssättningspraktik” (Klapp, 2015, s. 

80). De intervjuade informanterna redogör för hur de gör för att tolka vad nivåerna i 

kunskapskraven betyder och berättar att de tillsammans med sina kollegor går igenom vad de 
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olika betygsstegen innebär. Detta skriver även Klapp om som menar att lärare bör klargöra 

”skillnaden mellan vilka kunskaper och kompetenser som ska betygsättas och vilka som inte 

ska det” (Klapp, 2015, s. 80).  Svårigheterna verkar sitta i att hitta en balans mellan dessa 

faktorer och vad som ska ingå i betyget och inte eftersom kursplanen i sig är tolkningsbar. 

 

6.4. Slutsats  

Vi har genom den här studien bland annat försökt belysa hur lärare i idrott och hälsa arbetar 

med bollspel i förhållande till kursplanen. Det vi har kommit fram till är att tolkningarna av 

kursplanen kan se olika ut, vilket styrker Segers (2014) uttalande om att Lgr 11 är relativt 

tolkningsbar. Seger (2014) menar att detta ger lärare i idrott och hälsa stora valmöjligheter när 

det kommer till undervisningsinnehåll. Gemensamt för alla informanter är att de först och 

främst kopplar bollspel till ”komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus 

[…]” (Skolverket, 2011) i det centrala innehållet om de arbetar med bollspel som moment. En 

del av informanterna beskriver hur de använder bollspel som en metod för andra delar i 

kursplanen, vilket visar på att tolkningen av kursplanen kan se olika ut från lärare till lärare.  

   I Studien har det även framkommit att informanterna anser att bollspel har en viktig plats i 

undervisningen även om det inte ordagrant står tillskrivet i kursplanen att bollspel ska användas. 

Läro- och kursplaner är influerade av tidigare läro- och kursplaner men även av det som är 

aktuellt i samhället (Larsson, 2016; Linde, 2012; Seger, 2014). Anledningen till att 

informanterna tycker att bollspel är en viktig del kan bero på just att de är influerade av 

samhället och det som är aktuellt i idrottsvärlden. Det som dock är intressant är att alla 

informanter utom en anser att bollspel inte borde stå mer specificerat i kursplanen. Majoriteten 

redogör för att skolors förutsättningar i form av material kan påverka undervisningen. De menar 

alltså att det finns ramfaktorer som påverkar om det är mer eller mindre möjligt att undervisa i 

bollspel. 

   Studien är också ämnad att ta reda på hur lärare i idrott och hälsa beskriver hur deras 

bedömning av elevernas förmåga går till i relation till bollspel som innehåll och kursplanens 

kunskapskrav. Vi har kommit fram till att det krävs en stor kunskap kring hur bedömningen i 

sig går till. Informanterna upplever, oavsett yrkeserfarenhet, osäkerhet kring beskrivning av de 

olika kunskapsnivåerna. Informanterna upplever att det är svårt att beskriva skillnaden mellan 

till exempel vad ett C och A är i kunskapskraven, speciellt när de ska motivera elevernas 

prestationer. För att undvika olika tolkningar av kunskapskraven i trasformeringsarenan 

diskuterar majoriteten av informanterna med sina kollegor hur de olika nivåerna ska se ut i 

praktiken (alltså i realiseringsarenan) (Larsson, 2016; Lind, 2012; Seger, 2014). Detta gör 
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bedömningen av eleverna mer likvärdig och rättvis.  

   Slutligen, bollspel används och ses som en viktig del i kursplanen trots att det inte står 

tillskrivet och gällande bedömningen måste betygsstegen tydliggöras för att det ska kunna ske 

i praktiken. 

 

6.5. Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod inriktad på semistrukturerade intervjuer för att 

samla in vårt material. Anledningen till att vi valde en kvalitativ metod var för att komma 

djupare i det valda ämnesområdet. Kvalitativa studier ger möjlighet till förklaringar och djupare 

diskussioner i ett område (Widerberg, 2002; Ahrne & Svensson, 2015). Informanterna som vi 

har intervjuat är sex lärare i idrott och hälsa för årskurs 7–9. Informanterna kommer från olika 

skolor i Stockholm och har olika lång erfarenhet som lärare.  

    Vi valde en kvalitativ metod för att beröra ämnet på ett djupare plan men det har medfört att 

vi inte haft möjlighet att intervjua fler personer än 6 personer eftersom vi haft en tajt tidsplan. 

Problematiken med att vi bara intervjuat 6 lärare i Stockholmsområdet är att det är en väldigt 

liten andel av alla lärare i idrott och hälsa som finns i Sverige, vilket leder till att resultatet bara 

speglar en liten del av många åsikter. Om vi hade istället gjort en kvantitativ studie hade vi haft 

möjlighet att nå ut till fler lärare i idrott och hälsa men det hade resulterat i att vi inte kunnat gå 

in på djupet. Vi skulle inte haft möjlighet att ställa följdfrågor eller reda ut oklarheter. 

   Innan vi påbörjade intervjuerna frågade vi informanterna om de ville läsa igenom 

intervjufrågorna men det var bara två av de intervjuade informanterna som valde att göra det. 

De som valde att läsa ville få en kort betänketid innan de svarade på frågorna, medan de andra 

tyckte att de inte behövde det utan kunde börja direkt med intervjun. Vi ansåg att det var viktigt 

att informanterna fick möjlighet att läsa igenom frågorna för att de skulle få betänketid innan 

intervjun påbörjades. Det kunde annars resultera i att de kände sig stressade och pressade av 

frågorna angående hur de motiverar bollspel i idrottsundervisningen, hur de kopplar bollspel 

till kursplanen och hur de bedömer eleverna i bollspel.  

    Studiens resultat kan ha påverkats av de två informanter som har intervjuats samtidigt. Med 

detta menar vi att informanterna kan ha påverkats av varandras svar, vilket kan ha bidragit till 

att informanterna inte har kunnat berätta vad de egentligen tycker och tänker kring det som har 

efterfrågats. Detta kan även ha bidragit till att informanterna har känt sig stressade och detta 

kan ge studien låg validitet och reliabilitet. För att öka studiens validitet och reliabilitet har vi 

försökt att skapa en trygg och gynnsam intervjusituation (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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   Intervjumetoden som användes var semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 

informanten fått förutbestämda frågor att svara på (Bryman, 2018). Att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer gav oss möjlighet att styra samtalet en aning samtidigt som vi gav 

informanterna möjlighet att ge oss djupa svar men samtidigt hålla sig inom frågornas ramar. 

Informanterna gavs alltså möjlighet att svara på frågorna efter deras egen förmåga. En risk med 

frågorna vi ställde var att informanterna skulle känna sig ifrågasatta eftersom de berör ett 

område om kopplingar till kursplan och bedömning av elevernas kunskaper. Detta kan ha 

medfört att lärarna svarade på ett sätt som de trodde att vi ville att de skulle göra, vilket i det 

stora hela kan ha påverkat studiens resultat.  

   Avslutningsvis upplever vi att vi fått svar på våra forskningsfrågor men att vi möjligtvis inte 

fått tillräckligt utvecklade svar för att kunna analysera dem på djupet. Svaren från 

informanterna har ibland svävat iväg vilket har gjort att svaren inte riktigt har berört det vi 

frågat efter. Vi har i vissa fall saknat djupare förklaringar kring hur de tänker om till exempel 

motivering till användandet av bollspel kopplat till kursplanen. De svar vi fått har trots det varit 

tillräckliga för att uppsatsen ska vara genomförbar och för att vi ska kunna besvara våra 

forskningsfrågor. 

 

6.6. Vidare forskning 

Efter genomförandet av denna studie väcktes tankar kring hur en nyexaminerad lärare i idrott 

och hälsa kopplar bollspel till kursplanen. En nyexaminerad lärare kanske har andra eller 

liknande tankegångar gällande bollspel kopplat till kursplanen i jämförelse med lärare som har 

arbetat i många år. Det skulle även vara intressant att se vilka lösningar den nyexaminerade 

läraren skulle hitta på en skola med begränsat material. Ytterligare ett område som skulle vara 

intressant att se är om lärarna verkligen arbetar som de säger, att jämföra deras uttalanden med 

verkligheten. En sådan studie skulle ske genom intervjuer och observation. Det vore även 

intressant att intervjua flera verksamma lärare i idrott och hälsa för att få syn på deras perspektiv 

på användandet av bollspel kopplat till kursplanen och bedömningen i förhållande till 

kunskapskraven. Det skulle också vara intressant att ta reda på om och hur undervisningen 

anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar när det kan finnas ett stort glapp mellan 

elevernas kunskapsnivåer.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1.  

Brev till informanter. 

Hej! 

Vi är två studenter vid namn Sema Erdal och Jenny Åkerlund som båda läser till lärare i ämnena 

idrott och hälsa samt svenska mot gymnasiet på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. 

Vi läser vår sista termin och har precis startat upp vårt examensarbete och söker kontakt med 

legitimerade grundskolelärare i idrott och hälsa med minst 1 års yrkeserfarenhet.  

Genom denna studie vill vi ta reda på hur verksamma lärare i idrott och hälsa i årskurs 7–9 

förhåller sig till bollspel som moment inom ämnet drott och hälsa. Syftet med studien är att se 

på vilket sätt bollspel inkluderas samt berättigas i ämnet idrott och hälsa. 

Vi önskar genomföra dessa intervjuer inom en snar framtid eftersom vi ska kunna sammanfatta 

och färdigställa allt material innan sista deadline för examensarbetet. För att kunna genomföra 

våra intervjuer kommer vi använda oss utav färdigformulerade frågor. Alla intervjuer kommer 

att spelas in och transkriberas. Vi vill därför understryka att materialet endast kommer 

behandlas utifrån studiens syfte och materialet raderas när arbetet är klart.  

Deltagandet är helt anonymt och frivilligt och ni kan avbryta intervjun när som helst. Ni som 

är villiga att delta kommer vi hålla kontakt med via mail eller messenger för att bestämma plats 

och tid för intervjun. Intervjuerna kommer vara mellan 20 och 30 minuter. 

Vi undrar om det finns lärare i idrott och hälsa i Stockholm eller Västerås i omnejd som är 

villiga att delta. Känner ni er villiga att delta tveka inte att höra av er till oss via messenger.  

Vi är mycket tacksamma för er medverkan och vi ser verkligen fram emot att träffa er! 

Vänliga hälsningar, 

@Sema erdal @Jenny Åkerlund 
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Bilaga 2.  
Intervjufrågor 

Personliga frågor 

• Hur länge har du arbetat som lärare i idrott och hälsa? 

• Är du ett- eller tvåämneslärare? 

• Vad har du för idrottslig bakgrund? 

Bollspel i undervisningen 

• Hur tänker du kring bollspel i undervisningen? 

• I vilket syfte använder du bollspel? 

• Vilket eller vilka bollspel använder du dig mest av i din undervisning? Varför?  

• Vilka för- och nackdelar finns det med bollspel i undervisningen? 

• Tycker du bollspel borde stå mer specificerat i kursplanen? Varför/varför inte? 

Kursplanen 

• Har du jobbat med fler läroplaner än Lgr11? Vilka? 

• (Om ja, upplever du någon markant skillnad mot de tidigare läroplanerna och den du 

arbetar med nu? Motivera) 

• Tycker du att kursplanen i idrott och hälsa är tolkningsbar? Motivera! 

• På vilket sätt kopplar du bollspel till det centrala innehållet?  

• När du använder bollspel i undervisningen, vilka förmågor tittar du då på hos 

eleverna?  

• Utifrån kunskapskraven i Lgr 11, vilka delar går att uppfylla med hjälp av bollspel? 

• Utifrån bollspel, hur sker bedömningen av dina elever i förhållande till 

kunskapskraven? 
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Bilaga 3. 
 

Information till intervjudeltagare 

Bollspel och bollekar tar upp en stor del av idrott- och hälsaundervisningen och det finns 

oklarheter i hur det ska kopplas till kurs och ämnesplanerna eftersom bollspel inte ordagrant 

står nedskrivet. Med denna studie vill vi undersöka hur lärare i idrott och hälsa kopplar bollspel 

till läroplanen och kunskapskraven samt hur lärare motiverar bollspel i undervisningen. 

Syftet med studien är att ta reda på hur verksamma lärare i idrott och hälsa i årskurs 7–9 

förhåller sig till bollspel som moment inom ämnet idrott och hälsa. Genom denna studie vill vi 

även se på vilket sätt bollspel inkluderas samt berättigas i ämnet idrott och hälsa. 

Vi kommer att använda oss utav kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att få fram lärares 

tankar och erfarenheter kring hur bollspel kan kopplas till läroplanen för årskurs 7–9. 

Intervjuerna kommer spelas in och sedan transkriberas. Ni har möjlighet att ta del av 

transkriberingen om så önskas. Allt material som samlas in i samband med forskningsprojektet 

kommer att användas utifrån studiens syfte och behandlas helt konfidentiellt. Materialet 

kommer enbart att användas av oss. 

Deltagande i forskningsprojektet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan. Om Du väljer att delta ber vi Dig att skriva under detta dokument.  

Har Du frågor om projektet eller Ditt deltagande får Du gärna mejla någon av de 

kontaktpersoner som står listade i slutet av detta dokument. 
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Samtycke till inspelning 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande 

i studien utan att ange något skäl. Jag är även medveten om att materialet raderas när arbetet är 

klart. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Gymnastik- 

och idrottshögskolan, GIH behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

.......................................  

Underskrift 

 

.......................................  

Namnförtydligande 

 

.........................................................  

Ort och datum 

 

Uppsatsförfattare 

Jenny Åkerlund 

Jenny.akerlund@student.gih.se 

Sema Erdal 

Sema.erdal@student.gih.se 

 

Handledare 

Sandra Jederud  

Sandra.jederud@gih.se 
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Bilaga 4. 
Litteratursökning 
 
Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i årskurs 7–9 använder 

bollspel i undervisningen i förhållande till ämnets kursplan. Studien syftar också till att 

undersöka lärares beskrivning av hur deras bedömning av eleverna i samband med bollspel 

relaterar till kunskapskraven. Nedan presenteras studiens specifika frågeställningar. 

• På vilket sätt arbetar lärare i idrott och hälsa med bollspel i relation till kursplanen 

för årskurs 7–9?  

• Hur motiverar lärare i idrott och hälsa användandet av bollspel i undervisningen 

kopplat till kursplanen?  

• Hur beskriver lärare i idrott och hälsa att deras bedömning av elevernas förmåga går 

till i relation till bollspel som innehåll och kursplanens kunskapskrav? 

 

 
Vilka sökord har du använt? 

Ämnesord och synonymer svenska  Ämnesord och synonymer engelska  

Bollspel  

Bedömning  

Läroplansteori  

Ramfaktorteori  

Lgr 11  

Lpo94  

Lgr 80  

Lgr 69  

Lgr 62  

Kvalitativ metod  

Idrott och hälsa   

Vetenskapsrådet   

Idrott och hälsa årskurs 7-9  

 
Var och hur har du sökt? 

Databaser och andra källor Sökkombination  

Google  Bollspel i undervisningen 
Bedömning av bollspel 
Bollspelets historia  
Idrottsämnets historia 
Idrott och hälsa årskurs 7-9 
Skolinspektionen 
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Vad använder idrottslärarna när de ska 
bedöma eleverna i bollspel 
Reliabilitet  
Validitet 
Vetenskapsrådet (etiska aspekter) 
Läroplansteori  
Ramfaktorteori 
Läroplaner 
Lgr 11 
Lpo 94 
Lgr 80 
Lgr 69 
Lgr 62 

GIH:s bibliotekskatalog  Läroplansteori 
Ramfaktorteori 
Det ska ni veta! (Linde) 
Kursplan för grundskolan  
 

SU:s bibliotekskatalog Ramfaktor 
Ramfaktorteori 
Ramfaktorteoretiskt tänkande 

Västerås Stadsbibliotek Lgr 80 
Kvalitativ metod 
Diskursanalys 

Mälardalens Högskola Idrott och hälsa - i går, i dag, i morgon 
(Larsson) 
Läroplansteori och didaktik (Wahlström)  
Mellan nytta och nöje (Larsson & Redelius) 

 


