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Sammanfattning 
I denna studie undersöks hur lärare ser på vad de lär ut när de har fotbollslektioner i skolan, 

och vad eleverna uppfattar att de lär sig. Resultaten kopplas sedan till den aktuella läroplanen 

(Lgr 11, skolverket). Studien är främst baserad på intervjuer som dels gjordes med två lärare 

inom skolan, och dels på intervjuer med fyra elever från årskurs nio. Vid studien intervjuas 

två pojkar och två flickor, för att på sätt också undersöka eventuella skillnader ur ett 

genusperspektiv. Intervjuerna transkriberades och sedan används ramfaktorteorin för att 

analysera resultaten.  

Det är intressant att resultaten visar att lärare och elever har olika uppfattningar om vad man 

egentligen lär sig. Till exempel har lärarna huvudsakligen haft som avsikt att lära ut 

bollmotorik, egen kroppskontroll och känsla för fotboll, medan eleverna uppfattar att syftet 

varit att träna upp sin kondition och styrka, men även att utveckla samarbetsförmågan.  

Ramfaktorteorin förklarar hur andra faktorer, som politiska beslut, resurser, och lärarens egen 

bakgrund och erfarenheter påverkar hur den faktiska undervisningen ser ut.  
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Inledning 
”Vi vill ha mer fotboll”, är ett vanligt uttryck från eleverna när de tillfrågas om hur de skulle 

vilja påverka den nuvarande idrottsundervisningen (Larsson & Redelius (red), 2004, s.123-

149). Fotboll benämns ofta som världens största sport och engagerar därmed väldigt många 

människor världen över (Wikipedia, 2013-05-10). Enligt en undersökning av Columbus 

(Expressen, 2010-02-10) följde 4 miljarder människor totalt sett fotbolls VM i sydafrika. 

Enligt FIFA (Fédération Internationale de Football Association, fotbollens världsorganisation) 

spelar 240 miljoner i 200 länder fotboll regelbundet (Wikipedia, 2013-06-17).  Enligt SvFF ( 

Svenska fotbollsförbundet) svarar fotbollen för en tredjedel av all idrottsaktivitet i landet 

(Svff, 2013-06-17). Enligt en undersökning 2007 angående de populäraste tävlings och 

träningsidrotterna landade den högsta siffran på fotboll som var totalt 606.000 (Svff, 2013-06-

17). Det är därför inte så konstigt att eleverna gärna utövar sporten under idrottslektionerna 

(Larsson & Redelius (red), 2004, s.149-173). Det är också en sport som idrottslärare vanligen 

använder sig av i skolan (Larsson & Redelius (red), 2004, s. 81-99), och har gjort under 

åtminstone de senaste årtiondena.  Under samtal med handledare berättades det att när 

eleverna får skriva utvärderingar i slutet av läsåret och får svara på frågan ”vad skulle du vilja 

ha mer utav?”, brukar majoriteten, främst bland killarna, skriva att de vill ha mer fotboll. 

Det vore intressant att se hur undervisningen ser ut idag, särskilt inriktat på just fotboll, med 

tanke på att kursplanerna och läroplanen har försökt att sträva efter att byta från ”aktiviteten i 

fokus” till att få ”eleven i fokus” (Larsson & Redelius (red), 2007, s.13).  Utgångspunkten i 

den här texten är därför att analysera både lärarens uppfattning av vad det är som de lär ut när 

eleverna utövar fotboll och vilket tillvägagångssätt de använder sig av, om de har haft själva 

fotbollen i sig som huvudmoment eller om man försökt att alltså anpassa det till att det blir 

elevers lärarande som det är fokus på, men också att analysera vilka egenskaper och lärdomar 

som eleverna själva uppfattar att de tillgodogör sig.  

Bakgrund 
Larsson (Larsson & Redelius (red), 2004, ss.123-149) redogör för en undersökning som han 

gjort på ett stort antal femteklassare angående vad de anser att man lär sig på gympan. Där 

svarade eleverna att de tyckte att gymnastiken är kul och att det man utövade mest var fotboll. 

Syftet var att man skulle få bättre kondition och motion, bygga upp muskler, och motionera 

även på skoltid. Många av eleverna ansåg att gympan är viktig i skolan för att där får man röra 



på sig, lär sig en del, men majoriteten anser att gympan är bra för att det gör att man kommer 

bort från de teoretiska ämnena och att man får slappna av.  

Meckbach (Larsson & Redelius (red), 2004, s. 81-99) berättar om vad lärarna i en enkät och 

intervjustudie vill med idrott och hälsa, där de lyfter fram hur de vill att eleverna oavsett 

ålder, skulle få uppleva rörelseglädje och ge eleverna rekreation, samt utveckla ett intresse för 

fysiskt aktivitet i ett livslångt perspektiv. Eleverna i de högre årskurserna på grundskolan ska 

kunna lägga upp sin egen träning, och ta ansvar för när, hur och varför de ska träna.  En 

ambition är att det ska vara roligt att komma till idrotten och förhoppningsvis leda till att man 

väljer att motionera även på fritiden.  

Skolledarna framhäver att det är viktigt att undervisningen i idrott och hälsa på en skola ska 

ge eleverna möjlighet att ha roligt genom fysiskt aktivitet och prova på olika idrottsaktiviteter 

(Skolverket, 2005, s.16).  Enligt en tidigare undersökning angående vad det är som elever 

tycker är viktigt i ämnet idrott och hälsa, lyftes det fram att det är viktigt att prova på olika 

aktiviteter samt att lära sig konsten att samarbeta. De eleverna lär sig på lektionerna i idrott 

och hälsa är att man mår bra av att röra på sig (Skolverket, 2005, s.34).  

Syfte 
Det huvudsakliga syftet är att få en insikt i vad elever anses lära sig och vad lärare anser sig 

lära ut under fotbollsundervisningen samt koppla det till vad läroplanen anser att eleverna ska 

lära sig. Ett annat syfte är att undersöka effekten av att ha fotboll i undervisningen, särskilt 

mot bakgrund av att det inte står klart i läroplanen att fotboll ska vara med. 

Frågeställningar 
- Vad anser eleverna att de lär sig när de spelar fotboll i skolan? 

- Vad anser lärarna att de lär ut när de har en fotbolls lektion? 

- Hur kan fotbollsundervisningen kopplas till läroplanen? 

 

Teoretiskt perspektiv 
Denna studie använder sig utav ramfaktorsteorin. Den innebär att det finns andra faktorer som 

kan påverka lärarens undervisning. Det kan exempelvis vara faktorer som elevgruppering, 

tiden som läraren har på sig och bristen på särskilda läromedel (Dahllöf, 1999, s.3). Den här 

studien använder sig av teorin i syfte att försöka förklara varför man har fotboll i skolan samt 



varför lärarna/elever tänker som de gör. Här nedan kommer en förenklad skiss över 

ramfaktorers styrning: 

 

 

Denna bild från Lectorios artikel (Lectorio, 2013-01-08) om ramfaktorers betydelse är en 

förenkling som tydliggör hur lite påverkan en lärare har, och hur yttre faktorer kan påverka en 

lärares och skolas undervisning.  

En annan variant av ramfaktorsteorin: 

Ramar  Process  Resultat (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s.6).  

Visar att politiska och administrativa beslut om t.ex. gruppstorlek etc. påverkar vad som är 

möjligt att genomföra i undervisning och på så sätt resultatet av undervisningen. 

Ramfaktorteorin är en modell för att undersöka konsekvenser av politiska beslut om 

utbildning och undervisning.  

 

Studien betraktar även Lgr 11 (skolverket) för idrott och hälsa, där de anges att 

undervisningen har som mål att väcka ett intresse hos eleverna att vara fysiskt aktiva och få 

möta olika slags aktiviteter. De ska även genom undervisningen få en möjlighet att utveckla 

samarbetsförmågan och visa respekt för andra. Eleverna ska också få goda förutsättningar till 

att kontinuerligt vilja vara fysiskt aktiva under sin skolgång och utveckla en god 



kroppsuppfattning. I de förväntade målen för årskurs nio, står det att eleverna ska kunna 

komplexa rörelser i idrotter, som kunskaper i styrketräning, konditionsträning och 

mentalträning och hur dessa rörelser påverkar rörelseförmågan (Lgr 11, skolverket).   

Lpo94 (Prolympia, 2012-01-10 ) används i studien för att kunna jämföra med den nuvarande 

läroplanen, samt ifall de kan förklara lärarnas tankar och val, med tanke på att äldre lärare har 

arbetat mer med Lpo94 än vad de gjort med Lgr11. Eleverna ska utveckla kunskaper om hur 

psykiskt och fysiskt välbefinnande förhåller sig till regelbunden fysisk aktivitet. Idrott och 

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

utveckla en god kroppsuppfattning. Man ska sträva efter att eleverna utvecklar och fördjupar 

sin rörelseförmåga och lust att röra sig. Utveckla förmågan att idrotta på egen hand och 

tillsammans med andra, men även att träna sin kondition. Eleverna ska kunna delta i olika 

idrotter och kunna utföra lämpliga rörelseuppgifter.  

Metod 

Val av metod 
Denna studie utgår ifrån de intervjuer som gjorts och ansatsen är en kvalitativ studie. Syftet 

med att välja intervjuer som underlag för studien beror på uppfattningen att det leder till 

utförligare och personligare svar än enkäter skulle använts, och att det ger större utrymme att 

få svar utifrån intervjupersonernas egna erfarenheter. Det ges också möjligheter att ställa 

klargörande frågor, och minskar utrymmet för att lärare eller elever ska misstolka frågorna. 

Mina egna erfarenheter, från tiden då jag själv var elev, är att ambitionsnivån på svaren blir 

lägre med en enkät. I många fall så kryssade eleverna bara i ett alternativ för att bli klara så 

snart som möjligt. I en intervju ökar också chanserna att få höra vad personerna verkligen 

tycker och tänker, istället för att de svarar det som de uppfattar att de förväntas svara. 

En av riskerna med att använda sig av intervjuer är dock att en person kan bli pressad över en 

intervju där man känner att man inte har lika mycket betänketid, som ifall man får uttrycka sig 

i skrift där man kan läsa upp frågorna eller svaren för sig själv om och om igen. Ambitionen i 

denna studie under intervjusituationen var att skapa en miljö där särskilt eleverna känner sig 

bekväma och trygga, och inte känner sig pressade utan lugnt kan resonera kring vad de tycker 

eller känner. En nackdel med intervju som metod är att det är relativt tidskrävande, vilket gör 

att urvalet är lägre än om man använt sig av exempelvis enkäter.  

Urval 



I studien intervjuas de två idrottslärarna som fanns på skolan samt av en klass i årskurs nio. 

Anledningen till att årskurs nio valdes var en förhoppning om att studien skulle få mer 

avancerade och utförligare svar än om man skulle välja lägre årskurser. Det är även relevant 

för den inriktning som min egen utbildning mot högre åldrar. Studien bygger på intervjuer 

med fyra elever. För att försöka få en generell bild som är representativ för hela skolan valde 

denna studie att det var bättre att slumpmässigt välja ut fyra elever, två pojkar och två flickor, 

för att öka chanserna att få olika synpunkter och minska risken för att intervjua endast de 

elever som är väldigt intresserade av fotboll eller som ogillar fotboll.  Skolan som valdes är en 

skola på c:a 450 elever med olika etniska ursprung. Klassen som deltog i studien hade 25 

elever varav 16 var killar och nio var tjejer. För att slumpmässigt välja ut eleverna användes 

en klasslista från läraren, där valdes den femte och tionde killen på listan och tänkte göra 

samma sak med tjejerna, men eftersom de bara var nio togs den tredje och sjätte tjejen på 

listan. Det var planerat för olika scenarier ifall det visade sig att de elever som blev valda inte 

var där vid intervjutidpunkten, eller inte ville bli intervjuade, eller samtyckte men tyckte det 

var jobbigt när de skulle spelas in och därför drog sig ur, eller om de inte skulle få det av sina 

målsmän. I de eventuella fallen då den planerade eleven inte ville/kunde hade planerades det 

att ta eleven precis efter, alltså sjätte och elfte killen respektive fjärde och sjunde tjejen. 

Ville/kunde inte dessa heller, hade det planerats att ta den precis innan, alltså fjärde och 

nionde killen respektive andra och femte tjejen. 

Genomförande 
De som skulle bli intervjuade blev meddelande i god tid, lärarna ville veta vad frågorna skulle 

handla om och om de behövde förbereda någonting. De fick däremot inte de exakta frågorna 

då tanken var att de inte skulle ha förberett svaren i förhand. Mina förberedelser handlade om 

att förbereda mig utifrån studiens syfte och frågeställningar, för att försöka ställa frågor som 

kunde svara på dessa utan att det var exakt samma frågor som i mina frågeställningar. Inför 

intervjun, planerades i denna studie, att vara insatt i läroplanen som handlade om fotboll. 

Försöka förutse vilka svar som de intervjuade kunde svara och därifrån kunna ställa 

följdfrågor som kunde vidareutveckla resonemangen. För att få ett mer rättvisande resultat 

ställdes snarlika frågor till både elever och lärare, men anpassades för om det var en lärare 

eller en elev som besvarade frågan. För att skapa en tryggare stämning valdes ett tomt rum där 

man kunde sitta med den som intervjuades, där ingen störde eller sprang förbi. De intervjuade 

informerades om att intervjun skulle spelas in och försäkrade att det var acceptabelt att de 

spelades in. Intervjuerna tog kortare tid än vad studien hade planerat, runt 10-15 min per 



intervju. Det som gjordes med eleverna till skillnad från lärarna, var att läroplanen för idrott 

och hälsa för årskurs nio fanns på papper under intervjun. Det gjordes i syfte att de kunde dra 

chansen att utveckla sina svar kopplat till läroplanens mål. Från början var det tänkt i studien 

att eleverna skulle få varsitt exemplar till de som skulle intervjuas. Men efter samtal med 

handledare berättade denne att eleverna ofta slarvar bort papper och inte läser dem. Därför 

valdes det att ha med den under intervjun, så att de kunde följa med, att de själva kunde se och 

höra det som stod på pappret och kunna ställa eventuella frågor. Visserligen kan det ha 

påverkat deras svar, men tror att det i sådana fall skett i väldigt liten utsträckning, och det 

syftade till att eleverna bättre skulle förstå bättre och möjligtvis få utförligare svar. Eftersom 

styrdokumenten hade en stor tyngd på denna studie var det passande att eleverna skulle få 

veta vad det handlade om.  

Databearbetning 
Denna studie har valt att presentera resultaten genom att ta de olika frågorna en i taget och 

analyserar utifrån varje fråga för sig. Transkribering av alla texter, där det börjades med de två 

lärarna, tar fram vad de har sagt på respektive fråga och fortsätter därefter. Jämför och 

analyserar.  I jämförelse med en annan studie, har denna studie valt att analysera de olika 

svaren (Larsson & Redelius (red), 2004, 123-149). Studien går inte igenom alla frågor som 

har ställts, för vissa svar är alltför korta för att kunna analyseras, eller att de inte förstod 

frågan riktigt och därför valt att sortera ut dessa. Efter lärarna fortsätts det med eleverna, där 

det också ställer upp deras svar och jämför och analyserar. Har valt att ha det som elev tjej 

och elev kille. För att tydliggöra i vissa fall att det är två olika personer som pratar presenteras 

det som elev tjej A och elev tjej B respektive elev kille A och elev kille B.  

Tillförlitlighetsfrågor 
Eftersom studien utgick ifrån endast fyra elever och endast intervjumetod har använts är 

risken att det blir svårare och mindre trovärdigt att dra definitiva slutsatser än ifall både enkät 

och intervju använts, eller grundat studien på ett större antal elever. Däremot är bedömningen 

att de svar som intervjupersonerna har lämnat är bättre och utgår mer ifrån deras egna 

upplevelser och erfarenheter än om studien använt en enkätbaserad metod.  Uppfattningen var 

att det för denna studie var bättre att intervjua några stycken än att använda sig av enkäter. 

Studien bedömer därför att validiteten av studien är ganska god med tanke på att de 

intervjuade eleverna var i en lugn sal, i deras skola, alltså elevernas egen miljö som de känner 

sig ”hemma” och trygga i. Med validiteten menas hur trovärdig studien är och att det som 

skrivs faktiskt är saker som det finns belägg för (Gillham, 2008). I denna studie är det relativt 



få elever som också är slumpmässigt utvalda i syfte att studien ska vara representativ för hela 

skolan, men bedöms att det är alldeles för få intervjuer för att den på ett trovärdigt sätt ska 

sägas spegla åsikterna på hela skolan.  

Etiska aspekter 
I denna studie används inga namn, namnger eleverna och lärare för exempelvis elev A, lärare 

A. Det som kan framgå är dock t.ex. elev tjej A. Alla intervjuer spelades in. Det kan inte 

uteslutas att studien påverkat eleverna och även läraren efter studien. Efter intervjun med en 

lärare, kom denne någon vecka efter och berättade att Lärare B hade haft en fotbollslektion 

och intervjun kom upp i tankarna. Eleverna kände innan studien knappt till läroplanen i idrott 

och hälsa, men nu när de vet att det finns, kan det leda till att tänker lite annorlunda kring 

idrottsplaneringen. Efter intervjun finns möjligheten att de förstod läroplanen mycket bättre, 

de kan också hända att de argumenterar för att vissa typer av lektioner som de måste träna på 

för att uppfylla de krav som finns i läroplanen. Min egen relation till de intervjuade, är att vi 

har stött på varandra innan, från tidigare när jag praktiserade på skolan. Det här gjorde det 

betydligt lättare att de skulle känna sig trygga med att studien skyddar deras identitet. De 

tyckte samtidigt det var kul att hjälpa till och uppfattade att eleverna var bekväma i att bli 

intervjuade.  Denna studie har utgått ifrån de fyra forskningsetiska principerna, det vill säga 

informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjande kravet och samtyckeskravet. Ett e-post 

meddelande skickades ut till elevernas vårdnadshavare, för de elever som deltagit intervjun 

för att de skulle samtycka. Denna studie använde sig av epost, för att eleverna som deltog i 

intervjun har deltagit på en annan studie i tidigare år där pappers underskrift behövdes. Dessa 

papper kom lätt bort, varav anledningen epost meddelande, som inte försvinner lätt och att 

vårdnadshavarna redan har varit i kontakt med författaren till denna studie inför den tidigare 

studien med dessa elever. Eleverna och lärarna var medvetna om att de när de önskade, kunde 

de avbryta intervjun, eller välja att studien inte fick ha med det material som kom från dem.  

Det underströks att materialet endast skulle användas i forskningssyfte (Kvale, 1997, 

Vetenskapsrådet, 2012). 

Resultat/analys 

Lärarna: 

Lärare A, ansåg att fotboll är viktigt att veta för eleverna med tanke på att det är världens 

största sport.  Läraren beskrev hur många som ser det på TV och skulle därför vilja prova det. 



Detta indikerar på att traditioner och vad som anses vara populärt utifrån styr vad som 

egentligen ska undervisas. Medan lärare B ansåg att fotbollsmomentet i sig är väl inte är 

viktigare än något annat av momenten. Lärarna påpekar att de har fotbollsundervisningen 

ungefär två gånger per termin. På frågan vad de gjorde och vad som var syftet med dessa 

lektioner var de olika där de nämnde mer utförligt än den andre som hade någon övning och 

sen spel. 

- Vi började först 1 & 1, att de fick känna på bollen själv, olika övningar sen gick de 

över till 2 o2, passningar rörelse i salen.. sen jobbade de i ringar .. passning flera 

stycken i en ring.. passa o byta plats…sen körde vi teknik.. en teknik bana.. mellan 

koner som avslutades med skott. 2 skott övningar, varsin sida av mål.. passa varandra, 

runda konan o skjuta.. sista 10 minuterna var det spel. (lärare B) 

På frågan vad syftet med dessa lektioner var svarade de: 

- Känsla för fotboll, bollkontroll och kroppskoordination, står ju egentligen inte att man 

måste ha fotboll egentligen då, men eftersom det är populärt så blir det man såna 

aktiviteter som populära för försöka få in de saker man ska träna på? 

- Vad är det man ska träna på? 

- Kondition, samarbete… det är många saker som går in där.  

Lärare B svarade: 

- Känna på bollen själv… träna öga-fot koordination.. jag tänker att ifall man haft spel 

direkt hade många passat varandra och en del inte få känna på bollen alls.  

Lärare B fortsatte och tryckte på att det var samarbete och just egen kroppskontroll och 

bollmotorik som kom framför t.ex. kondition. Dock poängterar läraren att fotboll kan 

användas som medel för att träna kondition. Här trycker båda lärarna på att syftet med 

lektionerna är bollmotorik, att eleverna ska få chans att pröva på sporten fotboll. Att träna 

sin egen kroppskontroll. Det viktiga verkar vara själva bollkontrollen än sporten i sig. De 

verkar inte vara som man tränar på att just tekniken för passning och skott ska sitta utan 

mer för den allmänna bollmotoriken som ska gynna även andra bollsporter. På frågan Går 

du igenom vad som förväntas av eleven innan årets början? Svarade båda att de brukar gå 

igenom det inför årets början, men att de skulle kunna gå igenom det lite noggrannare. När 

de blev tillfrågade vidare ifall de gick igenom någonting vad de förväntade sig under en 

fotbolls lektion berättar lärare B: 



- Inte just dessa lektioner, gick igenom väldigt kort i början, att alla skulle få chansen att 

vara 1 o 1. Just den lektionen gick jag igenom jättemycket vad jag förväntade mig. 

Hade jag haft en progression hade jag kunnat göra det. 

Lärare A påpekade att: 

- Kör man fotboll, att man försöker få de som inte spelar fotboll bli delaktiga också 

- Hur gör man det? 

- Jadu, bra fråga, att det inte blir så tävlingsinriktat kanske, att man har en större sal och 

ha smålagsspel, särskilt om man är utomhus, så att man inte behöver ha så många i 

samma lag. Så att folk blir aktiva och inte står o tittar o blir bara rundningsmärken.. 

kan hända att de som inte tycker fotboll är så kul, att det blir mer delaktiga på så sätt. 

Från Ramteorin där gruppstorlek och resurs har betydelse för själva undervisningen, är det 

som att lärare A eftertraktar en större sal för att fler elever, särskilt de elever som troligen 

inte tar ”plats” i den vanliga undervisningen av fotboll, ska ha en chans att få vara mer 

aktiva. Oftast brukar de bollkunniga och fotbollsintresserade mest synas. Lärare A anser 

att med större sal, är sannolikheten högre att fler är aktiva. Larsson beskriver (Larsson & 

Redelius(red), 2004, s.123-149) hur många elever tänker att idrotten är en plats där ”man 

rör på sig”, där aktiviteten är i centrum och inte det man lär sig av det. Lärare A verkar 

också vara ute efter att idrotten ska vara en plats att ”röra på sig”, att ha kul, rörelseglädjen 

går framför att man är ute efter att lära sig något speciellt. Dessa lärare anser sig inte ha 

mer än ungefär två lektioner med fotboll per termin, vilket de anser vara för lite för att ha 

något egentligt syfte förutom själva rörelseglädjen och öva sig i bollmotorik och 

kroppskontroll. Frågade lärarna ifall de trodde att eleverna skulle fråga lika mycket efter 

fotboll, med tanke på att de inte finns klart i läroplanen att fotboll ska läras ut, om de 

förstod mycket bättre vad som står i läroplanen. Lärarna var medvetna av att de oftast fick 

frågan ”När ska vi ha fotboll”, när de passerade i korridoren. Fick svaren:  

- Det tror jag, en sak är att förstå, en annan vad man tycker är kul. Men det kan påverka 

vissa som förstår vad det ska göra för betyg, men inte alla. 

Från lärare B 

- Tror handlar om elevernas syn på ämnet, tänker idrott o hälsa.. tänker sport o hälsa.. 

får spela fotboll, innebandy, basket… tänker inte på kunskapskraven 

- Om de förstod den mycket bättre? Hade de frågat lika mycket? 



- Svårt att säga, men de som är intresserade av det på fritiden hade nog frågat efter det i 

alla fall. 

Larsson (Larsson & Redelius (red), 2004, 123-149) lyfter fram i sin undersökning att 

elevernas uppfattning av idrott är att man ”rör på sig” och inte sitter still och räknar. De 

vill mena på idrotten ska det vara kul, för att kunna orka med de teoretiska ämnena. Lärare 

A verkar vara ute efter just de eleverna vill ha, rörelseglädje, ett sätt att komma bort från 

den vardagliga skolan, få testa på nya sporter. Kan förklaras i elevernas bakgrund, att de 

har haft mycket fotboll i skolan och på fritiden, vilket också lärare A förstår och det 

påverkar dennes undervisning som ramfaktorteorin beskriver. Försöker man koppla det till 

läroplanen om vad lärarna anser vara viktigt under dessa lektioner, kan man konstatera att 

väcka intresse för att vara kontinuerligt aktiva under sin skolgång och få möta olika slags 

aktiviteter. Lärarna nämner samarbete och kondition, men det verkar inte vara en del som 

de trycker på, men det verkar vilja lära ut en god kroppsuppfattning genom fotboll.  

Elever 
Ställde frågan Om nästa lektion är fotboll, vad tänker du på? Eleverna började direkt tänka på 

själva aktiviteten fotboll, och svarade likt ”Att det ska bli roligt” eller ”Tråkigt”. De tänkte på 

vilka lag som de skulle bli indelade i, ifall de skulle bli ojämna lag mer än vad egentligen som 

skulle göras på denna lektion. De var redan inställda på att det skulle bli någon form av 

matchspel. En elev beskrev det lite mer utförligt: 

- Kul o spela fotboll, tänker inte så mycket, kör bara… vi spelar fotboll hela tiden, men 

vi kan köra nåt annat… men viktigt med jämna lag…inge kul att spela när det inte är 

jämna lag. (tjej) 

En annan elev kom med ett annorlunda svar 

- Får inte vara så delaktig som jag vill vara, beror ifall det e hela klassen, eller tjejer mot 

tjejer, då får jag mer chans att vara med, då är det kul. 

- Vad betyder fotboll för dig?’ 

- Inte mycket.. man kan inte göra så mycket.. man står bara.. det är tråkigt, man lär sig 

inte så mycket utav det .. som t.ex. dans 

- Tänker du lär dig mycket eller röra sig mycket? 

- Båda 

- Bollspel allmänt eller bara fotboll? 



- Bara fotboll… Basket och innebandy… inte lika många som går på de sporterna, då 

kan man vara mer delaktig, fotboll brukar vara i helklass. (tjej) 

Som ramfaktorteorin säger, anser eleverna att gruppindelningen är viktig för undervisningens 

gång. Är det för stora grupper eller hur man delar in grupper får stor påverkan på hur 

lektionen uppfattas av eleverna och vad de uppfattat att dra lärdom av. En elev ville t.ex. att 

det skulle spelas tjejer mot tjejer, att hon skulle få vara mer delaktig som hon ville vara. Enligt 

Lgr 11 (Skolverket), står det att man ska uppleva rörelseglädje för att kontinuerligt vara aktiv 

i de olika fysiska aktiviteterna under sin skolgång. Det är lättare för en lärare att få delaktighet 

bland eleverna om de känner glädje av aktiviteten vilket leder till att de rör sig. De kan man se 

av elevernas reaktioner när de får frågan vad fotboll betyder för dem, där de tänker på fotboll 

som aktivitet om det är kul/tråkigt. Det intressanta var när jag frågade hur många gånger de 

hade fotboll? Och Vad gör ni på dessa? Det uppfattades helt olika från vad lärarna hade sagt. 

Elever tyckte att de hade fotboll ”ganska ofta/många” och de tyckte de spelade endast match. 

När jag frågade ifall de hade någon typ av övning innan där de fick känna på bollen själv, 

någon typ av teknik träning eller passningsövning. Blev det nästan gemensamt svar nej, några 

undantag i form av: 

- Nej inte i fotboll, ibland för oss själva mest match (tjej) 

- Ibland kommer de folk från idrottslyftet för att visa lite övningar (kille) 

Värt att notera är att vissa av dessa fotbollslektioner är för att det har varit vikarier som hållit i 

undervisningen, men ändå intressant själva uppfattningen från lärare och elever. Det skiljer 

hur många lektioner man har och vad man kan faktiskt gör på dessa lektioner. För eleverna 

verkar själva sporten fotboll vara i centrum, att man kör mycket matchspel och ingenting 

innan riktigt. Jag frågade eleverna ifall läraren sa någonting innan lektionen i form av vad 

syftet med dagens lektion skulle vara eller om det skulle tänka på något speciellt. De svar jag 

fick var: 

- Man ska passa mycket för att andra ska vara aktiva också (kille A) 

- Tänka på att inte köra fult, spela snällt, som ett lag, samarbete, kombination. 

Ett annorlunda svar kom från en elev: 

- Nej inget, man blir inte motiverad 

- Vad ska man säga för att motivera? 



- Gå igenom vad man ska göra, få träna lite mer på fotboll.. typ lära sig tricks, 

passa/skjuta .. finta.. (tjej) 

Läraren och eleverna uppfattar ännu en gång olika, värt att notera är att dessa elever inte har 

alla idrottslärare utan bara en utav lärarna, eleverna är från samma klass. Det verkar inte 

komma ut till eleverna riktigt, vad syftet med dagens lektion är. Bollmotoriken och 

kroppsuppfattningen är något lärarna tänker på, men som inte kommer ut till eleverna. De 

tänker bara att de ska spela fotboll, en sport, en aktivitet. Vilket är också det som gör idrotten 

rolig på samma sätt som Larssons undersökning visar (Larsson & Redelius (red), 2004, s.123-

149). Där eleverna tyckte idrotten var kul för att de fick testa på olika sporter och ”få röra på 

sig”.  

Efter att jag räckt över läroplanen för idrott och hälsa, frågas det ifall de har sett den förut 

eller visste att den fanns. Samtliga elever svarar nej, frågar om de ser något med fotboll i den, 

att man ska ha fotboll. De svarar saker som: 

- Kondition 

- Rörelse  

I intervjun frågas ifall de tycker man ska ha fotboll, med tanke på att det inte står, de svarar 

likt: 

- Man samarbetar, de flesta i klassen gillar fotboll (kille) 

- Jag tror man har det för att eleverna tycker det är kul, man kanske börjar på fotboll på 

fritiden om man tycker det är kul i skolan. Är det inte kul, varför ska man ha det?(tjej) 

- Ja, det är en stor sport alla brukar ha det (kille) 

- Nej.. man ska koncentrera mer på det som uppfyller målen att uppnå… är ganska 

onödigt och ha så mycket fotboll, istället för att ha annat som uppfyller kraven (tjej) 

Tydligen utges här vad eleverna finner är roligt, ”de flesta i klassen gillar fotboll”. Därför ska 

man ha fotboll. Vad som är populärast ute i samhället, vad man gör på fritiden, spelar roll hur 

undervisningen går till eller vad det ska innehålla som ramfaktorteorin försöker förklara. På 

frågan Vad tror du man lär sig genom att spela fotboll? Fick jag följande svar: 

- Taktik, tror inte man lär så himla mycket, man lär sig ba typ kondition (tjej) 

- Teknik kondition (kille) 

- Styrka, kondition (kille) 



- Samarbete, kunna passa varandra… men ingen säger så (tjej) 

Det framgår även som i Larssons undersökning (Larsson & Redelius, 2004, s.123-149), där 

eleverna tycker att idrott framkommer konditions-/motionstemat, även i denna studie att det är 

vad man ska lära sig på dessa fotbollslektioner, men även samarbete som står det står i 

läroplanen. Samarbete och kondition står bägge i läroplanen (Lgr 11).   När frågan Tror du att 

du skulle se fotboll annorlunda, om läraren gick igenom det mer grundligt? Kom det endast 

två svar: 

- Kanske för andra, men jag skulle inte bli mer intresserad än vad jag är… nu kör man 

bara.. jag tror inte man tänker särskilt mycket när man kör (tjej B) 

- Ja, men med egna ord.. det är ganska svår text… för att veta vad man håller på med.. 

- De som inte passar så mycket, tror du att dom skulle se annorlunda, om de förstod? 

- Ja, det skulle bry sig om vad som stod och skulle vara aktiva på annat sätt. (tjej A) 

Elev tjej B beskriver som att det inte spelar någon roll att läraren berättar vad syftet med 

lektionen eller att läraren kopplar lektionen till målen som krävs att uppnå, de gör däremot 

elev tjej B som tror att eleverna skulle agera på ett annorlunda sätt. Understryker dock att 

texten är svårtolkad i läroplanen och att läraren skulle förklara i enklare språk.  

Sammanfattning av resultat/analys 
Det man kan säga är att lärare och elever inte alltid har samma uppfattning om vad som ska 

läras och varför man gör det man gör. Larsson (Larsson & Redelius (red), 2004, s.123) tar 

fram ett exempel där han först frågar eleverna ifall de haft en särskild sak på lektionen och de 

säger nej. Han frågar läraren ifall de haft denna särskilda sak och läraren svarar ja. Det visar 

att det är läraren som har tolkningsföreträde i vad som uppfattas som ”verklighet”. Eleverna 

har med detta synsätt ingen ”koll”. Eleverna verkar vara mer intresserade av själva aktiviteten 

i sig, och tänkte att de lär sig mer om kondition och samarbete, än de lärarna tänkte på vilket 

var bollmotorik och kroppskontroll. En av lärarna var inne på samma spår som eleverna, och 

uppfattade att rörelseglädjen är det viktigaste och det han är ute efter på fotbollen. Att få så 

många aktiva som möjligt. Detta kan förklaras med ramfaktorsteorin att lärarens bakgrund i 

samspel med elevernas bakgrund påverkar undervisningen i fotboll där att vara aktiv står 

främst. Det framgår i Lpo94 (Prolympia, 2012-01-10) att just utveckla sin rörelseförmåga och 

lust att röra sig är det centrala, att utveckla den fysiska förmågan. Lärare B däremot var mer 

ute efter att varje elev skulle få chansen att få känna på boll själv en och en, för att sedan 

avancera till två och två och vidare till i ring. Slutligen skulle spelmomentet införas, men 



eleverna har fått chansen att få in känslan med boll på fötterna till dess. Elev tjej b tyckte det 

vore bra ifall man gick igenom det för att lära sig tekniken att passa/skjuta/dribbla, vilket man 

koppla till viss del som komplexa rörelser inom idrotter (Lgr 11, skolverket). Eleverna 

poängterar mycket om att fotbollen är kul och idrotten i sig ska vara kul för att uppleva 

rörelseglädje vilket också lärare A trycker på, att ju fler som är aktiva desto bättre. Det kan 

kopplas till att undervisningen ska väcka intresse för eleverna att vara fysiskt aktiva (Lgr 

11,skolverket).  

Diskussion 
I denna studie undersöktes vad lärare egentligen ville lära ut när de har fotbollslektioner och 

vad eleverna tror att de egentligen lär sig när de har en fotbollslektion. Som ramfaktorteorin 

visar påverkas undervisningen i skolan av tradition i skolan och som det ser ut även av 

samhället i sig. Mycket tyder på att det är som under min egen skoltid (runt 2000-talet), att 

aktiviteten står i centrum och att man kastas in i själva spelet direkt utan att ha någon tidigare 

introduktion. Mycket grundar sig lite i vad man som lärare avser att lära ut med fotboll. 

Lärare A verkar vilja lära ut att det är en sport och låta eleverna testa på den, eleverna får 

därför gå på själva matchspelet direkt utan några vidare instruktioner eller tanke bakom. 

Aktiviteten får därför större fokus än vad som egentligen står i läroplanen om att väcka 

elevernas intresse för att ”röra på sig”. Det fungerar kanske väl för en del elever som har testat 

på sporten tidigare, som spelar fotboll i en förening eller som spelar på rasterna, men det blir 

inte lika givande för alla elever. En del elever har aldrig testat på fotboll eller bollsport alls för 

den delen. Dessa får det svårt att hävda sig i spelet och riskerar därför att inte bli lika aktiva. 

Ur den synvinkeln har lärare B kommit en bit på vägen, vilket kan bero på att den läraren är 

nyexaminerad och har ett annat sätt att tänka på än vad exempelvis jag själv hade under min 

skolgång (runt 2000-talet). Man skulle kunna tolka det som att lärare A har jobbat under en 

längre tid och är mer van med Lpo94 än A än med Lgr11, medan lärare B är mer insatt i 

Lgr11. Lpo 94 trycker mer på rörelseglädje, att vara aktiv samt chans till att utveckla den 

fysiska och sociala förmågan än vad Lgr 11 gör. Det är svårt att dra större slutsatser av det 

här, eftersom det är lätt att det blir rent hypotetiskt, men det framgår vad exempelvis lärare B 

vill uppnå. Denne lärare vill introducera fotbollen på ett annat sätt, genom att låta eleverna gå 

från steg till steg och pröva på olika delar av sporten. Här går det att dra vissa slutsatser 

utifrån ramfaktorsteorin, där framförallt tidspressen troligtvis påverkar och platsutrymmet styr 

vad läraren kan göra under sin undervisning. Lärare B sa ”Hade jag haft det i form av en 



progression, hade jag tänkt annorlunda”, vilket man kan dra slutsatsen att B hade haft 

undervisningen annorlunda om man använt mer tid till fotboll. B nämner att man skulle kunna 

använda fotboll som ”medel för kondition”, men det var inte tanken just de lektioner läraren 

hade. De flesta elever trycker på att det är viktigt för lektionen att det är jämna lag. Tolkar det 

som att det är roligast då, det är en jämn kamp, det blir som mest fart då och fotbollen blir 

som roligast. En elev ville att läraren gick igenom lite tekniker för att finta skjuta/passa. 

Elever är som mest aktiva när de har som roligast, och det är då som läraren verkligen kan 

väcka intresse för att vara fysiskt aktiva kontinuerligt inte bara under sin skolgång men också 

utanför skolan. Hur vore det om man i sådana fall, introducerade och lärde ut till de elever, 

som kanske inte har erfarenhet av bollspel eller mer specifikt fotboll, grunderna till hur man 

passar/skjuter och dribblar. Det skulle inte bara gynna de lite mer ovana bollspelarna, utan 

kanske även att det skulle gynna de som har lite mer erfarenhet av sporten. Även inom 

föreningsidrotten har man ibland väldigt enkla övningar, även på högsta nivå, eftersom det 

krävs att man upprepar något många gånger för att man ska bli riktigt duktig på det. Det är 

därför viktigt att eleverna får lära sig tekniken för att passa, skjuta och dribbla. Det skulle 

kunna leda till att nivån på klassen som helhet höjs, där alla får chansen att faktiskt lära sig 

sparka en boll i den riktning man vill, vilket kan anses är själva grundtanken i att kunna spela 

fotboll. Fick eleverna möjligheten till det, kanske det inte skulle spela någon roll i vilket lag 

man hamnar, det skulle kunna leda till snabbare spel och att fler vill och vågar vara aktiva. 

Förhoppningsvis leder det även till att fler elever får ett intresse för fotboll och för att vara 

fysiskt aktiva under sin skolgång. Det vore också en intressant studie att fortsätta med, men 

förutsätter att man har en klass som man kan utgå ifrån under en längre tid, för att man 

verkligen ska kunna utreda resultaten. Att introducera eleverna väldigt grundligt även i andra 

bollsporter, för visserligen skiljer bollsporter från öga-hand koordination till öga-fot 

koordination. I grunden har sporterna däremot mycket gemensamt för hur man ska spela rent 

taktik- och positionsspels-mässigt. Eleverna skulle därför gynnas i utövandet av fler 

bollsporter. Det vore också intressant att fråga eleverna efter själva ”träningen”, vad de tycker 

om förändringen, om det är fler som är aktiva. De som tidigare har sagt att det är tråkigt, 

kanske plötsligt säger att det är kul. Det skulle få en stor effekt på målsättningen att få elever 

aktiva och bidra till att de upplever rörelseglädje. Om det är målet, vore det intressant att 

studera över en längre tid hur det påverkar elevernas upplevelse av exempelvis fotboll under 

idrottslektionerna, och hur aktiva de upplever att de varit under lektionerna. Är medveten om 

att de ställer höga krav på lärarens bollspelskunnande och färdighet, samt på den pedagogiska 

förmågan att lära ut väldigt grundligt. Det är lätt för mig att säga som har spelat just fotboll 



hela livet, men det vore intressant att se hur det skulle gå. Min erfarenhet är nämligen att 

fotboll som medel för kondition, blir mycket effektivare med intensivare spel som 

smålagsspel eller i form av springövningar med boll. Men det går även att träna taktik och 

spelförståelse inom fotboll, som man kan ha nytta av även i utövandet av t.ex. andra 

bollsporter.  

På det hela tolkas det som att man har fastnat för mycket i traditioner, läraren förmedlar inte 

ut ett tydligt syfte och motiverar inte varför man gör det man gör. Man antar att eleverna bara 

gör det för aktivitetens skull. Som elev B tjej uttryckte det ” Man kör bara, tänker inte så 

mycket”.  

Vid jämföranden med denna studie med en annan studie som gjorts uppfattas det att dessa 

resultat är snarlika med vad som kom fram i Larssons undersökning (Larsson & Redelius 

(red), 2004, s.123-149). Visserligen upplevdes  det fanns svårigheter i intervjuerna med 

eleverna, att få utförligare svar i dessa frågor. Det kan bero på att eleverna inte alltid förstod 

frågan, eftersom man i vissa fall fick svar som ”jag vet inte” och att eleverna ryckte på 

axlarna. Eleverna kunde säga saker likt ”har jag inte tänkt på”. Hände även att eleverna såg 

frågande ut när uppföljningsfrågor uppkom. Kan uppfattas att det beror mycket på att man 

inte ägnar så stor eftertanke i varför man gör olika aktiviteter, och det kanske ligger mer i 

lärarens roll att förklara det. Man kan därför i efterhand velat att man kunde utvecklat 

frågorna till lärarna mer, men i vissa fall kunde det varit som att trampa dem på tårna, vilket 

inte heller var syftet med studien.  

Eleverna tänker inte på att de lär sig något på idrotten utan tar det mer som ett praktiskt ämne 

där man utövar saker med kroppen och får röra på sig. För att eleverna ska förstå att ämnet 

också är en plats för lärande, måste man som lärare försöka ändra deras synsätt. 

Ramfaktorsteorin visar att samhället och elevernas bakgrund samt resurser påverkar hur 

undervisningen går till, men även läraren har en betydande roll. Som lärare kan du påverka 

enormt, även om det är förståeligt att faktorer som resurser och politiska beslut också väger 

in. Skulle politikerna ändra att fotboll ska stå skrivet i läroplanen skulle det klart väga tyngre 

eller att man får tillgång till stora idrottshallar eftersom förutsättningarna skulle vara 

annorlunda. En lärares bakgrund/utbildning kan också påverka, eftersom läraren väljer att lösa 

uppkomna situationer på ett eller annat sätt. Det räcker inte bara att själv ha en tydlig tanke 

bakom det hela, utan det är också viktigt att man lyckas förmedla ut avsikten med övningar 



för att eleverna ska få en större förståelse. Det här kan också skulle kunna öka elevernas egna 

engagemang. 

Ganska tydligt verkar det som att läraren och eleverna har olika uppfattningar kring vad man 

egentligen lär sig. För att vara i samma riktning är det till stora drag en lärarens uppgift att 

förmedla ut vad de vill lära ut på ett tydligare sätt. Man ska dock ta hänsyn till att bara för att 

man försöker lära ut någonting, behöver det inte betyda att en elev lär sig det man lär ut. Att 

lära ut är inte detsamma som att lära sig. 

Det är ingen omöjlighet att lärare blir påverkade av samhället och bakgrunden hos eleverna, 

men även av andra yttre faktorer som ramfaktorteorin även beskriver. Det står i läroplanerna 

att man ska lära ut en del sporter och båda läroplanerna vill att man ska ”uppleva 

rörelseglädje”. Det står dock inte vilken sport man ska använda sig av, eller hur man ska göra 

för att träna kondition och andra saker där bollsporter kan komma in. Bollsporter har i stora 

drag alltid funnits på idrotten, varav man som lärare alltså använder dessa sporter likt fotboll, 

basket, innebandy eftersom de varit populärast i Sverige för att nå målen (Larsson & Redelius 

(red), 2004, s.90-157). Därför är det inte vanligt att introducera t.ex. amerikansk fotboll i 

skolan, eftersom sporten i samhället inte är stor eller eftertraktad av eleverna, alltså finns inte 

den i undervisningen som ram faktorteorin beskriver.  

Metoddiskussion 
Det var svårt att hitta litteratur inom detta specifika område, eftersom det inte har skrivits så 

mycket om just fotboll i skolan. Det finns enormt med arbeten om fotboll. Alltifrån för 

ungdomar till äldre, taktiktips och hur man ska göra ett vinnande lag. Mycket om elitsatsning 

och allt annat som studien inte riktigt behövde till just detta arbete.  Var mer intresserad om 

fotboll i skolan. Här har studien försökt att använda sig av bibliotek och databaserna på GIH.  
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Intervju frågor, elever! 

 

• Om nästa lektion är fotboll, vad tänker du på då? 

Vad betyder fotboll för dig? 

Underfrågor: Om kul/roligt..  Vad är det du tycker är kul, roligt? 

Är det bollsport i allmänhet, är det för att du använder fötterna? 

Är det för att bollen är världens största sport? Kul att röra dig? För att du är som 

aktivast på lektionerna då? Är det för att det är nånting du är bra på?  

Om tråkigt/jobbigt.. Vad är det du tycker är jobbigt? Bollspel allmänt? Fysiskt jobbigt? 

Att det används med fötterna?  Att du inte blir lika aktiv?   

• Hur ofta har ni fotbollslektioner per termin/år? 

• Önskar du dig mer eller mindre? 

Räcker över läroplanen för Idrott, visar var det står om för 9:e klass. 

Hittar du nåt som du kan koppla till fotboll? 

Varför tror du, att ni har fotboll om det inte står? 

Nu när du vet att det inte står, kommer du fråga om det lika mycket? 

Eller: Tycker du att ni ska ha fotbolls alls med tanke på det som står? 

Vad tror du att du tränar genom att spela fotboll? 



Tror du att du skulle se fotboll annorlunda om du förstod vad lärarens syfte med 

lektionen var tydlig? 

 

Finns det nån fråga du tycker jag inte ställt, eller något som du vill tillägga? 

 

 

 
 

Intervjufrågor  till lärare  

 

• Hur länge har du jobbat som idrottslärare? 

• Tycker du det är viktigt att elever ska veta vad fotboll är? 

• Hur ofta har du fotbollslektioner? 

• Vad gör du på dessa? 

• Vad är syftet med dessa lektioner? 

underfrågor: 

Meningen med samarbete, eller är sporten och dess regler viktigast, är du ute efter 

kondition. 

• Brukar du gå igenom vad som förväntas av eleven efter året? 

• Varför tror du eleverna frågar efter fotboll, med tanke på att det inte står klart 

någonstans att fotboll ingår i idrottsundervisningen? 

Underfråga: Är det prioritet att idrotten ska vara kul? Om eleverna förstod läroplanen, tror 

du att de skulle fråga efter fotboll lika mycket? 
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