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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att belysa elevers delaktighet under en bollspelslektion avseende 

bollinnehav och initiativtagande med boll. Ett andra syfte var att studera om delaktighet i 

bollspel förändras beroende på hur undervisningen genomförs. Studiens frågeställningar var 

följande: Hur är fördelningen och spridningen i antalet bollkontakter i bollspel bland flickor 

och pojkar i en skolklass?  Hur agerar flickor och pojkar när de har bollen i spelet? Förändras 

beteendet från det första till det sista tillfället? Är det någon skillnad i utveckling över tid, 

med avseende på elevers delaktighet och agerande med bollen i spelet i de tre 

undervisningsmodellerna?  

 

Metod 

Tre olika undervisningsmodeller har provats vid tio tillfällen under tio veckor och jämförts i 

en interventionsstudie. Det första och sista tillfället har bestått av endast spel, där 147 elever 

granskats i sitt agerande. Vid åtta tillfällen däremellan har tre klasser spelat boll utan 

pedagogiska insatser och tre klasser undervisats endast med spel men med en lärare som i 

spelet använt pedagogiska regler för utveckling av delaktighet. I en modell har tre klasser övat 

teknik och samspel före spel. Totalt har nio skolklasser i skolans år 4-6 har deltagit i studien. 

 

Resultat 

Det är en mycket stor skillnad i elevers delaktighet i bollspel. Skillnaden är stor mellan kön 

men också inom kön. Pojkar rör bollen oftare och tar betydligt fler initiativ än flickor. Men 

det finns också flickor som rör bollen ofta och tar många initiativ i spelet och har mer 

gemensamt med pojkar med stor delaktighet, och det finns pojkar som sällan deltar i spelet 

som har mer gemensamt med flickor med liten delaktighet. I studien framkommer att den 

undervisningsmodell som använt övningar före spel har utvecklat elevers delaktighet bättre än 

de båda spelgrupperna. Beträffande utveckling av elevers initiativförmåga i spelet blev 

utvecklingen marginell i alla de tre undervisningsmodellerna. 

 

Slutsats 

Att undervisa med övningar före spel gav en bättre utveckling av elevers delaktighet än att 

bara spela under en lektion. Den stora skillnad i bollberöringar som fanns mellan elever, både 

mellan och inom kön, försvann dock inte trots tio lektioner med någon undervisningsmodell. 



  

Abstract 
 

Aim 
The purpose of the study was to illuminate the participation in a lesson with ballgames for children in 

a school class in their fourth to sixth year in school. Participation was described as to be in contact 

with the ball and the way the children acted with the ball. A second purpose was to find out how the 

participation changed depending on teaching model. The research questions were as follows: is there a 

difference between boys and girls in ball contacts during a ballgame in a school class? How do boys 

and girls act when they have the ball in a ballgame? Is there a change in behavior with the ball from 

the first until the last moment? Is there a change in pupil participation during the study depending on 

the teaching model used?  

 

Method        
Three different teaching models were implemented ten times during a period of ten weeks. The first 

and the last lesson were used to make observations of all 147 pupils participating in the study. In 

between there were eight lessons where three classes comprised ballgames without any educational 

effort, three classes involved a teacher who let the children play ballgames the whole lesson using 

educational rules to develop the pupils’ ability to take part in the games, and three classes included 

drills to both develop technique and ability to participate in a team before the games and with the 

teacher also using educational rules. Altogether nine school classes participated in the study. 

 

Results 
There is a big difference in the participation among pupils in ballgames in school. There is a big 

difference between, but also within, genders: boys touch the ball much more often and take much 

more initiative compared to girls. But there are also girls who are often in contact with the ball and are 

taking a lot of initiative in the games, thus having more in common with boys compared to other girls, 

and some boys do not participate much in the games. The teaching model which included drills before 

playing did develop group participation better than the other teaching models.  There was no 

significant difference in developing initiative in the ballgame between the three teaching models.  

 

Conclusions 
To teach ballgames with drills before playing seems to be better if you want the pupils to develop their 

ability to participate in the ballgames compared to there being only play during the lesson. But the 

difference remained in ball contacts and behavior in a ballgame both between and within groups of 

boys and girls. There are still many questions to answer about education in ballgames after this study. 

 



  

Förord 
 

Bollspel har alltid fascinerat mig. Mina ungdomsår präglades av ishockey, landhockey och 

fotboll med kamrater på gården och sen spel i olika idrottsföreningar i handboll, fotboll, 

ishockey, badminton, bordtennis och basketboll. Så småningom blev jag tränare i basketboll 

på både ungdoms- och elitnivå och idrottslärare till yrket. All tid med boll i olika 

sammanhang har naturligtvis gett avtryck. Avtryck som säkert varit en avgörande hjälp i 

framväxten av denna studie. Jag hoppas nu också att det som framkommit i min studie om 

bollspel i allmänhet och om undervisningsmodeller i bollspel kan vara av intresse och till 

hjälp för såväl lärare i skola som tränare i bollspel. Att uppsatsen påbörjades under en 

läroplan i skolan (LPO 94) och slutfördes under en annan (LGR11) bör inte göra resultaten 

mindre värdefulla.    

 

Hur mycket jag än vill kan jag inte räkna upp er alla som varit till hjälp och stöd i mitt arbete 

med studien men jag tänker ändå nämna några av er. Först och främst vill jag rikta ett stort 

tack till min handledare Karin Redelius som med såväl intresse för och kunskap om 

idrottsrörelse och skola drivit mig framåt i arbetet. Din hjälp har varit ovärderlig!  

 

Sedan vill jag också tacka Riksidrottsförbundet som ställt upp med ekonomiskt stöd till 

studien samt rikta ett stort tack till alla elever och lärare på de skolor som hjälpt mig i studien. 

Sanna Nordin-Bates som hjälpt mig med korrigeringar av min engelska översättning och alla 

ni på biblioteket på GIH som alltid ställer upp med hjälp vid problem ska också ha ett stort 

tack. 

 

Fler kunde ha räknats upp men jag får sammanfattningsvis nöja mig med ett stort tack till er 

alla som stöttat mig i så många sammanhang! Tusen tack för allt ert stöd. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
Det är minihandboll i klass 3. Bollen passas runt mellan spelarna och det känns verkligen som 

om barnen har väldigt kul i de matcher som pågår. Barnen är så pass duktiga att de redan, 

trots att de inte är äldre än 10 år, lyckas få till ett bra spel i klassen. Några spelar basket på sin 

fritid och än fler är med i ortens fotbollsklubb. Dessutom har klassen övat en hel del med boll 

även i skolan. Som idrottslärare känner jag mig belåten över att se så många barn aktiva och 

delaktiga i spelet. Genom att spela på tvären istället för på längden har jag två spelplaner och 

fler än 20 elever igång samtidigt i spelet, vilket är ett arbetssätt som fungerar utmärkt i dessa 

åldrar, trots att salen inte är större än 16x10 meter. Jag ser spelare som passar bollen till sina 

lagkamrater. För någon tar det längre tid att hitta en medspelare och för någon annan går det 

mycket snabbt och kvickt och emellanåt kastas bollen in i de små handbollsmålen vi 

konstruerat. Efter en stunds spel börjar lektionen gå mot sitt slut och jag samlar i vanlig 

ordning klassen för några avslutande ord, väl förberedd att berömma det spel jag sett. Då 

händer det oväntade. Lotta kommer gråtande till samlingen. Jag frågar henne vad som hänt 

och får svaret, ”jag har inte fått någon passning”. Trots att jag alltid uppmanar eleverna att 

alla ska få delta i spelet och röra bollen visar det sig att Lotta inte rört bollen en enda gång 

under de cirka tio minuter som spelet pågått. Detta trots min beredskap att som lärare gripa in 

med specialregler eller på annat sätt se till att samtliga barn känner sig och blir delaktiga i 

spelet. Mina många års rutin som idrottslärare har denna gång inte räckt för att se att Lotta 

behövt extra stöttning. Hon har känt sig utanför och inte delaktig i gruppen och i spelet. Vid 

den avslutande samlingen diskuterade jag med klassen hur det känns att inte få röra bollen i 

spelet. Samtliga elever sade sig förstå att det inte kunde vara kul. Vi bestämde att vi redan 

nästa lektion skulle spela minihandboll igen och då blev spelet helt annorlunda för Lotta, med 

en massa passningar från kamraterna.  

 

När ovanstående händelse inträffade hade jag jobbat som idrottslärare i över 15 års tid och 

tyckte att jag lyckades få alla elever att känna glädje och njutning av att spela bollspel. Men 

trots min erfarenhet och min tro på mitt upplägg i bollspel så blev lektionen inte så lyckad för 

Lotta som jag hoppats och trott. Lotta var ledsen för att hon inte fått röra bollen under den tid 

spelet pågått.  
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Att röra bollen är viktigt för att känna sig delaktig i spelet. Lottas reaktion och kommentar om 

betydelsen av att röra bollen är angelägen att fundera över och väcker frågor om hur det går 

till på bollspelslektioner i skolan. Hur mycket rör barnen bollen under en lektion och hur är 

fördelningen av bollinnehavet i en klass? Hur skiljer det sig exempelvis mellan flickors och 

pojkars bollinnehav? Vad gör barnen när de har bollen i spelet? Vilka elever tar initiativ för 

att försöka göra mål och finns det elever som aldrig agerar individuellt genom att dribbla eller 

skjuta mot mål? Spelar det någon roll hur en lektion i bollspel är upplagd för hur mycket olika 

elever får röra bollen? Och i så fall, kan delaktighet, i termer av att röra bollen och att ta 

initiativ i spelet, förändras beroende på lektionens upplägg?  

 

Syftet med denna uppsats är att studera elevers delaktighet under bollspelslektioner i skolår 

fyra till sex, samt att undersöka om elevers delaktighet förändras beroende på 

bollspelsundervisningens upplägg. I en interventionsstudie har tre olika modeller att undervisa 

provats på tre skolor vid tio tillfällen under en tioveckorsperiod. I en undervisningsmodell har 

eleverna endast spelat boll utan genomgång av vare sig teknik eller taktik. I en 

undervisningsmodell har eleverna på samma sätt som i den första undervisningsmodellen 

undervisats genom spel men här har läraren haft möjlighet att använda pedagogiska regler för 

utveckling av delaktighet och initiativtagande och dessutom haft taktiska genomgångar i 

spelet med eleverna. I den tredje modellen har eleverna genomfört övningar för utveckling av 

teknik och taktik före spel. I spelet har sedan läraren precis som i föregående modell haft 

pedagogiska regler att tillgå för utveckling av delaktighet och initiativtagande i gruppen.                                                                                                                                                          

 

Bollspel är populärt och förekommer ofta i skolans ämne idrott och hälsa. I en studie angav 

lärare i ämnet att cirka 30 procent av undervisningstiden bestod av bollspel.1 I den nationella 

utvärderingen av ämnet uppgav också tillfrågade idrottslärare att bollaktiviteter var den 

vanligaste aktiviteten i idrott och hälsa näst följt av lek vilken ibland kanske också utövas 

med boll.2 I studien Skola, Idrott, Hälsa, (SIH), framkom att 67 procent av pojkarna och 46 

procent av flickorna i skolans år 9 hade bollspel som en av de tre mest populära aktiviteterna 

då de tillfrågades om vilka tre aktiviteter av 27 möjliga som eleverna tyckte bäst, respektive 

sämst om.3  

                                                 
1 Sandahl, Björn, ”Ett ämne för vem” , i Mellan nytta och nöje, red Håkan Larsson & Karin Redelius  
(Stockholm: Idrottshögskolan, 2004) s 53-54. 
2 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Idrott och hälsa, (Stockholm: Fritzes, 2005) s 24 
3 Redelius, Karin,  ”Bäst och pest!”, i Mellan nytta och nöje,  red Håkan Larsson & Karin Redelius  (Stockholm: 
Idrottshögskolan, 2004) s 158. 
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Ett flertal studier har således visat att bollspel är vanligt förekommande. Det finns dock få 

nationella studier om vad som sker i bollspelet och hur bollspel går till i skolan. Den 

dominans bollspel har i ämnet idrott och hälsa i den svenska skolan är ett viktigt motiv för att 

granska och belysa vad som sker i undervisningen. I denna studie är fokus riktat mot hur 

delaktiga eleverna är i bollspel. Med delaktiga menas i detta fall hur ofta eleverna har kontakt 

med bollen. 

 

 

1.2 Delaktighet 
I denna uppsats är delaktighet ett centralt begrepp som bör förtydligas. Troligtvis känner sig 

olika deltagare i bollspel delaktiga i spelet utifrån olika perspektiv. Vana bollspelare känner 

med stor sannolikhet sig delaktiga i sitt lags fram- och motgångar oavsett hur ofta de rör 

bollen. De mindre vana bollspelarna måste kanske röra bollen för att känna att de deltar i 

spelet. Sannolikt avgör individens förkunskaper och mognad på vilket sätt individen känner 

delaktighet i spelet. 

 

I ett komplext bollspel är det mycket annat än att röra bollen som avgör delaktighet i spelet. 

Hur man följer med sitt lag upp i anfall, ned i försvarsspel och hur man förhåller sig till 

bollens, medspelares och motståndares positioner i varje unik situation. I detta agerande, 

baserat på individens spelförståelse, finns en delaktighet i spelet ständigt närvarande. Men 

troligtvis är det viktigt för alla att då och då få ha bollkontakt i spelet. En skicklig 

fotbollspelare på elitnivå rör sannolikt inte bollen i mer än en minut av en match som pågår i 

90 minuter.4 I det lilla bollinnehavet finns sannolikt ett behov att tillräckligt ofta röra bollen 

för att känna delaktighet i spelet. I annat fall, om spelaren inte rört bollen tillräckligt ofta, kan 

upplevelsen bli att hon eller han inte ”kommit in i matchen” och inte tagit del av spelet på 

önskvärt sätt.  

 

Med utgångspunkt i att många elever i skolan inte har nått en van spelares förståelse för 

bollspel och med tron att alla har ett behov att röra bollen i spelet har jag valt att förenkla 

definitionen av delaktighet till detsamma som bollkontakt. Som bollkontakt räknas att röra 

bollen genom att erövra den från en motståndare, få en passning från en medspelare, ta 

returen efter ett misslyckat skottförsök eller att ta bollen när den inte är i spel och sätta igång 

spelet genom ett inkast. Det betyder också, utifrån denna definition, att den som inte rör 
                                                 
4 Sveriges Television, Fotbollskväll, 2009.04.06. Mätning av två spelare i allsvensk match, Kalmar- Gefle 
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bollen inte heller är delaktig i spelet. Ju fler bollkontakter eleven har, desto mer räknas hon 

eller han som delaktig i spelet. 

 

 

1.3 Bollspel i skolan 
I undervisningen i skolämnet idrott och hälsa ska idrottslärare utgå från och förhålla sig till 

skolans läroplan och ämnet idrott och hälsas kursplan. I dessa styrdokument återfinns de 

syften som gäller för ämnet. I dessa syften uttrycks bland annat att eleverna genom 

undervisningen ska ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra och 

att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till 

sin egen fysiska förmåga.5  En idrottslärare kan antas tycka att bollspel är ett utmärkt medel 

för att utveckla elever i linje med ovanstående syften i idrott och hälsa. Exempelvis framgick i 

intervjuer med fyra idrottslärare vikten av att eleverna genom undervisningen stimulerades till 

idrottande, bland annat med bollspel, utanför skolan och att utveckling av samarbetsförmåga 

var ett viktigt lärandevärde i bollspel.6  

 

Hur ser det då ut i bollspel i skolans undervisning i idrott och hälsa? Kan alla elever delta i 

undervisningen på det sätt som uttrycks i läroplanen? Kan eleverna under en bollspelslektion 

utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.? Utvecklas social 

förmåga, gemenskap, samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra genom 

bollspel? Ett rimligt antagande kan vara att de elever som är delaktiga i spelet har goda 

möjligheter att utveckla en positiv självbild och utveckla förmågor på såväl det psykiska som 

det sociala planet. Men det kan också vara rimligt att anta att de elever som inte är delaktiga i 

spelet har svårare att utveckla dessa kvaliteter. Här ligger en svårighet för en lärare i 

undervisningen att få de elever som sällan eller aldrig spelar boll att delta i bollspel på 

jämbördig nivå som de barn som har stor vana med bollspel. Med den stora skillnaden i 

förkunskaper som finns mellan elever är frågan hur delaktigheten ser ut i spelet under en 

lektion. Ett syfte i studien är också att studera denna delaktighet bland eleverna i skolår fyra 

till sex under en lektion i bollspel. 

 

I sitt arbete möter idrottslärare i skolan barn med mycket skiftande erfarenheter av bollspel. I 

undersökningar framkommer att många barn, fler än hälften i vissa åldersgrupper, är aktiva i 
                                                 
5 LGR 2011, Kursplanen i idrott och hälsa, (Stockholm: Fritzes 2011) s 51 
6 Wiorek, Dan,  Idrottslärares erfarenhet av undervisning i bollspel – en jämförelse av tre olika 
undervisningsmodeller i bollspel, (Stockholm: GIH 2007) s 39 
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lagidrotter, inte minst bollspel, i idrottsföreningar på sin fritid.7 Pojkar är dock oftare än 

flickor aktiva inom bollidrotter i föreningslivet och får därigenom en större vana att spela 

boll. Skillnaden i vana minskar troligtvis inte heller genom barns spontanidrottande där det 

visat sig att färre än hälften av barnen ägnar sig åt spontanidrott på fritiden.8 Kanske kan det 

också vara så att de som är intresserade av boll är de som ägnar mest tid åt bollspel på fritiden 

och att skillnaden i förmåga därigenom ökar än mer.  

 

Inom en och samma klass kan det råda stor spridning i fråga om kunskaper och erfarenheter i 

att utöva bollspel. Några elever spelar boll på fritiden och andra elever har kanske sett 

bollspel, men har mycket sällan eller aldrig utövat det, förutom i samband med skolans 

undervisning i idrott och hälsa. De vana bollspelarna har sannolikt en god teknisk förmåga att 

hantera bollen och vet hur de ska röra sig i spelet. Barn, ovana att spela boll, kan istället ha 

svårt att rent motoriskt hantera bollen och har troligen svårare att veta vad de ska göra för att 

röra bollen i spelet. Denna skillnad i förkunskaper kan innebära problem när barnen ska 

samverka och samarbeta i ett bollspel och är ett pedagogiskt problem för lärare att hantera i 

undervisningen. 

 

Konsekvenser kan bli att bollspelsvana elever i skolan rör sig ändamålsenligt på planen och 

visar förståelse för spelet. De rör troligtvis bollen ofta men kan nog känna att spelet är 

givande även vid de tillfällen de inte har bollen. En rörelse utan boll kan ju vara meningsfull i 

ett försvarssyfte eller i ett anfall för att skapa alternativa lösningar för det egna laget som ökar 

chanserna att skapa en målchans. Andra elever, ovana att spela bollspel, är kanske i samma 

spel stillastående och utan de rörelser i spelet som kännetecknar en van bollspelares 

rörelsemönster. Dessa ovana bollspelare har troligtvis inte fått en förståelse för spelet och har 

därför svårt att begripa hur spelen går till. Man kan fundera över hur ofta olika elever får röra 

bollen under spel i skolan. Hur stor är spridningen i antal bollkontakter? Hur meningsfullt 

känns spelet för ovana elever och hur mår de när de spelar? Man kan också fundera över och 

diskutera i vilken utsträckning bollspel bidrar till att utveckla barns fysiska, psykiska och 

sociala förmåga om barnet inte känner delaktighet i det pågående spelet. 

 

                                                 
7 Larsson Bengt, Ungdomarna och idrotten, (Stockholm, pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 
2008) s 90-101  
8 Engström Lars-Magnus, Barns och ungdomars idrottsvanor i förändring. Svensk Idrottsforskning 4 (2004) s 12  
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Min utgångspunkt är att det är nödvändigt för den ovana eleven att få röra bollen och att få 

lyckas i sitt agerande med bollen för att känna delaktighet och att det i sin tur bidrar med 

möjlighet att utveckla en positiv självbild. När man rör bollen är man, åtminstone för stunden 

i händelsernas centrum. Om eleven dessutom lyckas med en passning eller en studs i spelet 

kanske en känsla utvecklas att bidra till lagets spel och möjligheten ökar att utveckla en 

positiv bild av sig själv genom det egna agerandet.  

 

Hur går undervisningen i bollspel till i skolan? Troligtvis bedrivs undervisningen på många 

olika sätt. En lärare vill kanske utveckla elevernas tekniska förmåga att hantera bollen och 

genomför därför ett antal förövningar innan spelet startar. En annan lärare har fokus på spelet 

och bedriver sin undervisning genom att låta eleverna spela under en stor del av lektionen. 

Vissa lärare tycker att det är viktigt att döma och se till att spelet fungerar utan ojustheter och 

andra regelöverträdelser. Andra lärare vill istället att eleverna ska ta eget ansvar för att 

reglerna följs i spelet och undervisar istället genom pedagogiska regler och taktiska tips för att 

utveckla klassens spel. Mot bakgrund av att undervisningen i bollspel sker på många olika sätt 

har jag valt ut tre undervisningsmodeller för en interventionsstudie i skolår fyra till sex. 

Avsikten var att studera huruvida undervisningsmodellerna har någon betydelse för elevers 

delaktighet i spelet och om delaktigheten förändras beroende på hur undervisningen 

genomförs.   

 

 

1.4 Litteraturgenomgång och forskningsläge 
 
1.4.1 Lära bollspel genom teknik eller taktik 
Tidigare studier visar att det finns olika sätt att lära sig bollspel. En tradition förespråkar 

lärande genom att inledningsvis öva upp den tekniska färdigheten, att hantera bollen, innan 

den taktiska förmågan övas i spelet. Men det finns också pedagoger som hävdar att det är 

bättre att utgå från ett taktiskt kunnande och inledningsvis öva deltagarna med spelövningar 

innan den tekniska färdigheten övas. Vilket är då det mest ändamålsenliga sättet att lära sig 

bollspel? Ett antal studier har gjorts för att klargöra hur deltagare på bästa sätt kan utvecklas i 

ett spel. Teknikinlärning, hur man gör, har jämförts med taktikinlärning, vad man gör. Vissa 

undersökningar har visat att teknikinlärning gett bättre effekt hos utövarna för deras lärande 

av spelen och andra undersökningar har visat att taktikinlärning varit en mer gynnsam väg än 

teknikinlärning för att lära sig bollspel.  
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När man i badminton provat att lära sig spelet genom att antingen träna teknik eller att träna 

matchspel så har två undersökningar visat att tekniken utvecklats bättre hos utövarna i 

grupper som utgått från att lära spelet genom teknik. Men i en tredje undersökning i 

badminton framkom istället att spelförståelse utvecklades bättre hos den grupp som tränade 

spel jämfört med den grupp som hade tekniken som utgångspunkt. I denna undersökning blev 

teknikutvecklingen likartad i de undersökta grupperna.9 

 

I en grekisk undersökning gjordes en jämförelse mellan att lära sig att spela fotboll genom att 

utgå från tekniken i spelet och att utgå från ett taktiskt lärande i spelet. Syftet var att studera 

effekter på flickors fotbollsspel och flickornas motivation att spela fotboll. Under 15 lektioner 

delades flickor i åldern 12-13 år in i två grupper om ca 35 deltagare per grupp. En grupp fick 

öva sin teknik för att lära sig fotboll och en grupp fick lära sig spelet genom spelövningar. 

Undersökningen visade att de flickor som övat spel uppnådde ett bättre resultat beträffande 

taktisk förmåga i spelet. Samma flickor kände också en större motivation att spela fotboll. 

Den tekniska förmågan utvecklades marginellt bättre för teknikgruppen men utan någon 

signifikant skillnad mellan grupperna. Det går dock att fundera över hur överraskande 

resultaten är? Vid en genomgång av undersökningens upplägg framkommer att den grupp 

som övat teknik endast haft teoretiska genomgångar av taktik innan spelets igångsättande. 

Den grupp som utgått från taktik har börjat sina lektioner med modifierat spel för att öva 

taktik och spelförståelse och därefter utifrån sitt behov fått öva teknik i fotboll. Även om 

teknikgruppen haft längre tid för träning av tekniken så har ju båda grupperna fått tid för 

teknikutveckling. Att teknikgruppen inte utvecklats i sitt taktiska agerande i spelet kan 

eventuellt förklaras av att gruppen inte fått öva sin taktik i praktisk form före spel. Här är 

frågan om resultatet blivit annorlunda om teknikgruppen också fått öva sin taktik i praktiska 

övningar före spel.10 

 

                                                 
9 Blomqvist, M., Luhtanen, P., & Laakso, L., ”Comparison of two types of Instruction in Badminton” European 
Journal of Physical Education, 2001: 6, s 139-155 
French, K., Werner, P., Taylor, K., Hussey, K.,& Jones, J,. “The effect of a 6- week unit of tactical, skill, or 
combined tactical and skill instruction on badminton performance of ninth-grade students” Journal of Theaching 
in Physical Education” 1996: 15, s 439-463 
French, K., Werner, P., Rink, K., Taylor, K., & Hussey, K., “The effect of a 3- week unit of tactical, skill, or 
combined tactical and skill instruction on badminton performance of ninth-grade students” Journal of Theaching 
in Physical Education” 1996: 15, s 418-438 
10 Chatzopoulos, D., Drakou, A., Kotzamanidou, M., & Tsorbatzoudis, H. “Girls soccer performance and 
motivation: Games vs Technique approach” Perceptual and motor skills, 2006, nr 103, sid 463-470 
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Turner och Martinek har i en liknande studie undersökt skillnader i hur deltagarna lär sig att 

spela boll genom att utgå från antingen teknikinlärning eller taktikinlärning. Den grupp som 

utgick från taktiken fick också i denna studie en bättre utveckling i passningsspel och 

spelförståelse medan den grupp som utgick från tekniken fick en marginellt, ej säkerställd, 

bättre utveckling i teknikutförandet. I undersökningen skall dock beaktas att den grupp som 

haft taktiken som utgångspunkt fått öva sin teknik i speciella teknikövningar då utövarna 

upplevt tekniska brister. Motsatt förhållande har inte rått för teknikgruppen. Här har ingen 

taktisk träningsmöjlighet funnits även om taktiska problem uppstått i spelet.11 

 

Griffin har tillsammans med kollegor i två studier gjort en jämförelse i volleyboll och en i 

fotboll för att utvärdera hur en grupp lär sig det aktuella spelet. Bland elever i skolans år 6 

fick en grupp en teknikorienterad undervisning och en grupp en mer taktiskt orienterad 

undervisning. I både fotboll och volleyboll utvecklade de elever som haft den taktiskt 

orienterade undervisningen betydligt bättre taktisk förmåga i spelet medan ingen egentlig 

skillnad i utveckling mellan grupperna blev synbar i den tekniska utvecklingen. En taktisk 

infallsvinkel i undervisningen med övningar för utvecklande av taktisk förmåga konstaterades 

som gynnsam för att utveckla förmågan att prestera hos deltagarna i spelet.12 13 

  

I en interventionsstudie i fotboll prövades att med spelet som utgångspunkt utveckla 

spelförmågan hos deltagarna. I en form, benämnt ”play practise” har man omväxlande använt 

teknikinlärning och taktikinlärning. Studiens syften har varit att överföra lärande från 

spelliknande övningar till spel. Lärandeinnehåll var passning och kontroll samt rörelse med 

bollen. Studenter fick öva vid 14 tillfällen och studenter med mindre eller medelgod förmåga 

studerades i sin utveckling. Resultatet från undersökningen visade att de studenter som hade 

medelgoda förkunskaper utvecklades genom spelövningar utifrån studiens syfte. Däremot 

kunde ingen utveckling säkerställas bland de studenter som hade mindre förkunskaper i 

fotboll. Vid något tillfälle önskade instruktören införa rena teknikövningar för att träna upp 

den bolltekniska repertoaren hos några av utövarna för att förbättra förmågan att kunna 

                                                 
11 Turner, A., & Martinek, T. “An investigation into Teaching Games for Understanding: Effects on Skill, 
Knwledge, and Game Play” Research Quarterly for Exersice& Sport, 1999, vol 70, nr 3, sid 286-296 
12 Griffin, L., Oslin, J., & Mitchell , S. “An Analysis of Two Instructional Approaches to Teaching Net Games” 
Research Quarterly for Exercise and Sport, 1995, Mars supplement: A64 
13 Mitchell, S., Griffin, L., & Oslin, J. “An Analysis of Two Instructional Approaches to Teaching Invasion 
Games” Research Quarterly for Exercise and Sport, 1995, Mars supplement: A65-6 
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dribbla bollen och kunna genomföra en passning i fart. Något som inte kunde göras i 

undersökningen utifrån studiens upplägg.14 

 

Sammanfattningsvis påvisar flertalet studier en bättre taktisk utveckling hos gruppdeltagarna i 

grupper som utgått från taktik och spelövningar jämfört med grupper som utgått från 

teknikinlärning. I några av undersökningarna är skillnaden helt säkerställd. På samma sätt kan 

man ana, om än i mindre grad, en något bättre utveckling i den tekniska färdigheten med 

övning av teknik jämfört med övning genom spelövningar. Det går emellertid att fundera över 

undersökningarnas genomförande. I några fall har undersökningar gjorts med en grupp som 

endast fått öva teknik före spel och en grupp som endast fått träna taktik i spelövningar och 

spel varvid utveckling av den taktiska förmågan i spelet har undersökts och jämförts i de två 

grupperna. Man kan här fundera över hur väl teknikgruppen fått möjlighet till spelutveckling 

och hur väl taktikgruppen fått möjlighet till teknikutveckling. Andra undersökningar har låtit 

en grupp prova både spelliknande taktiska övningar varvat med teknik vilket sedan jämförts 

med en grupp som endast fått öva sin teknik före spel. Därefter har man i det kommande 

spelet utvärderat hur teknikövningar kontra taktikövningar gett effekt i deltagarnas beteende i 

spelen.  

 

Ingen av de ovan nämnda studierna har dock haft fokus på elevers delaktighet. Att studera 

elevers delaktighet i allmänhet och hur denna förändras beroende på hur bollspelslektionen 

genomförs framstår därför som ett viktigt studieområde. Denna studie ger med sitt upplägg en 

ny infallsvinkel av effekter av olika modeller av bollspelsundervisning, en infallsvinkel som 

förtjänar att diskuteras i sig. Delaktighet i allmänhet, utifrån studiens definition, kan ge en 

bild av hur elever rör bollen, fördelar passningar och agerar med bollen i spelet. Den ger 

också en bild av skillnaderna mellan flickors och pojkars agerande i bollspel. Denna insikt, 

utifrån tron att röra bollen är viktigt för många barns känsla av delaktighet i bollspel, kan vara 

viktigt i vidare diskussioner kring lärande i bollspel i skolan. Diskussioner som kan röra sig 

kring olika undervisningsmetoder i bollspel men som också kan och bör innefatta flickors och 

pojkars villkor i bollspelundervisningen. 

 

 
 

                                                 
14 Holt, J., Ward, P., & Wallhead T. “The transfer of learning from play practise to game play in young adult 
soccer players” Physical Education and Sports Pedagogy, 2006, Vol 11, nr 2, s 101-118 
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1.4.2 Flickors och pojkars upplevelse av idrott och bollspel  
Den senaste nationella utvärderingen av ämnet idrott och hälsa visar att pojkar, oftare än 

flickor, tycker att de får visa vad de kan i ämnet idrott och hälsa. Pojkarna är i högre grad 

nöjda med sig själva, känner sig duktiga och mår bättre genom att delta i undervisningen.15 

De uppger i större utsträckning än flickor att ämnet bidragit till ett ökat självförtroende och att 

de i högre grad fått en mer positiv syn på sin kropp. Dessutom upplever pojkarna, mer än 

flickorna, att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen. Flickor uppger istället i 

dubbelt så stor utsträckning som pojkar att ämnet bidragit till ett minskat självförtroende eller 

en mindre positiv syn på kroppen. Jämfört med pojkar känner sig flickor oftare dåliga i 

undervisningen och är också oftare negativt inställda till att undervisningen skall innehålla 

tävlande. Att vara med men inte röra sig är tre gånger så vanligt hos flickor som hos pojkar. 

Totalt sett visar den nationella utvärderingen att pojkar har en mer positiv syn på ämnet och är 

mer aktiva än flickorna under lektionerna. Men resultaten visar också att ovanstående inte 

gäller för alla pojkar. En grupp pojkar verkar inte tycka att ämnet är till för dem vilket till 

exempel kan visas i att något fler pojkar än flickor känner sig klumpiga då de utövar idrott.16  

 

Studier visar också att det framför allt är de barn, såväl flickor som pojkar, som är fysiskt 

aktiva på sin fritid som trivs bra och är intresserade av ämnet idrott och hälsa.17 Med den 

utgångspunkten blir bilden av elevernas upplevelse av ämnet annorlunda. Då framgår att 60 

procent av de flickor och pojkar som är positivt inställda till idrott och hälsa också känner sig 

duktiga i ämnet. Bland de elever som är negativt inställda till ämnet är det färre än 10 procent 

av såväl flickor som pojkar som känner sig duktiga. Dessa barn, relativt få till antalet, är ofta 

inaktiva på sin fritid och visar sig ha svårare att göra sitt bästa, att ta ansvar, att bedöma vad 

de är bra på och få visa vad de kan i ämnet. På samma sätt överrensstämmer siffrorna ganska 

väl bland de elever som är positiva respektive negativa till ämnet, oavsett kön, angående 

frågor som att ofta känna sig dålig, glad eller att bli duktigare i undervisningen. Positivt 

inställda elever, flickor och pojkar, deltar också mer i undervisningen och blir oftare svettiga 

än de elever som är negativt inställda. Sammanfattningsvis kan sägas att undervisningen i 

idrott och hälsa på ett sätt bedrivs på pojkars villkor med den mer positiva synen de har på 

ämnet och på sig själva i undervisningen. Men att det i en del fall råder större skillnad inom 

                                                 
15 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Idrott och hälsa, (Stockholm: Fritzes, 2005) s 152 
ff 
16 ibid 152-172 samt 
Redelius,  2004, s 162  
17 Redelius, 2004, s 169-170 samt  
Skolverket, 2005, s 160-161   
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könen än mellan könen, där positivt inställda flickor uppvisar större likhet med de positivt 

inställda pojkarna, än med negativt inställda flickor. Utifrån detta kan bilden av flickor som 

förlorare i ämnet diskuteras och nyanseras.18  

 

I denna studie är ett syfte att belysa elevers delaktighet under en lektion i bollspel i skolämnet 

idrott och hälsa. Här ingår att studera spridningen av antalet bollberöringar i en klass och vad 

eleverna gör med bollen vid ett bollinnehav. Denna genomgång av delaktighet, där flickor och 

pojkars resultat redovisas separat, bör ge en möjlighet att fördjupa bilden och ge substans för 

diskussioner kring flickors och pojkars villkor i bollspelsundervisningen i skolan. Är bollspel 

i skolan till för såväl flickor som för pojkar eller skiljer sig deras beteenden åt i spelet och vad 

är i så fall de bakomliggande orsakerna till dessa eventuella skillnader?  

 

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 
 
1.5.1 Genus och det sociokulturella perspektivet 
Våra handlingar styrs av vad vi upplever, medvetet eller omedvetet, utifrån vad omgivningen 

kräver, tillåter eller gör möjligt i olika situationer.19 Det finns exempelvis en förväntan på hur 

män och kvinnor ska bete sig i olika situationer. Denna förväntan bottnar i hur män och 

kvinnor i alla tider inordnats i de ramar som gäller i det rådande samhället. I denna förväntan 

menar Birgitta Fagrell att det råder ett vedertaget socialt könsspel med spelregler i form av 

föreskrifter, attityder och normer som finns om manligt och kvinnligt.20 I spelet ingår 

kollektiva föreställningar som vi styrs av i vår vardag och som till slut förkroppsligas och blir 

så naturliga att vi inte tänker på det. Dessa föreställningar upplevs som något som sitter i 

generna, om hur en kvinna eller man ska vara, och formar bilder på hur vi ska uppträda som 

social varelse och avgör vad vi tycker är normalt. I idrottens värld kan en kvinna i en 

boxningsring fungera som ett exempel då den förkroppsligade bilden störs av vad som är 

manligt och kvinnligt och beträffande ordningen mellan könen. Inom idrotten har den 

moderna tävlingsidrotten historiskt varit en verksamhet för män och utvecklats utifrån 

manliga idéer och manliga ideal. I denna värld har kvinnor senare införlivats med 

diskussioner om vad som är bra och rätt att kvinnor deltar i. Även bland bollspelen kan det 

                                                 
18 Redelius, 2004, s 162 samt 
    Skolverket, 2005, s 160-161   
19 Säljö, Roger. Lärande i praktiken,  (Stockholm , Prisma, 2003), s 128 
20 Fagrell, Birgitta. ”Genus –historien om kvinnligt och manligt”, ur Pedagogiska perspektiv på idrott, red 
Engström, L-M., Redelius, K., (Stockholm, HLS Förlag, 2002) s 164-185 
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likt exemplet med den kvinnliga boxaren vara relativt nytt, och i några fall kanske suspekt, 

med kvinnligt utövande.21  

 

Resonemanget om könsspel, kollektiva föreställningar och manliga maktstrukturer visar sig i 

intervjuer som Birgitta Fagrell genomfört med barn. Barnen svarar att det går bra att leka 

tillsammans, pojkar och flickor, men att idrottandet ska vara åtskilt. Leka är ju något annat än 

att tävla. Fagrell menar här att barnen omedvetet har präglats av ett genustänkande. När 

barnen fick välja vilka idrotter de ville ägna sig åt, valde pojkar idrotter som fotboll, ishockey 

och bordtennis medan flickor valde ridning, konståkning och simning. Flickorna avstod val 

såsom ishockey och fäktning och pojkarna avstod exempelvis balett och konståkning. Fagrell 

menar att man ser en könsmärkning av idrotter utifrån en genusideologi där lagidrotter är ett 

exempel på manligt könsmärkta idrotter. Detta stärks ytterligare av föreställningar såsom att 

pojkarna trodde att flickorna vill ägna sig åt balett, konståkning och ridning och att flickorna 

trodde att pojkar vill ägna sig åt idrotter som fotboll och ishockey. De manliga idrotterna 

värderas också högre än de kvinnliga. Balett var en idrott som många av flickorna och 

pojkarna trodde att flickor vill ägna sig åt men som beskrevs i negativa termer. Dessutom 

tyckte såväl flickor som pojkar att den manlige idrottaren, bättre än den kvinnliga, hade 

egenskaper att klara djärva, svåra och farliga aktiviteter. Den manliga kroppen betraktades 

som stark och med muskler, modig och duktig medan flickkroppen beskrevs som försiktigare, 

lugnare, gracilare och sämre.22   

 

Inom idrottsrörelsen spelas också bollspel på det sätt som, enligt Håkan Larsson, historiskt 

utvecklats av pojkar för pojkar. Larsson påpekar att det i studier framkommit att deltagande i 

lagbollspel blivit en slags frizon för en viss sorts manlighet som inte fungerar i övrigt i 

samhället och där sexism och homofobi får existera som något naturligt eller något att skämta 

om.23  

 

Det manliga perspektivet framkommer även i de läromedel som används i ledarutbildningar 

inom idrotten menar Karin Grahn i sin studie av idrottens läromedel. I bilder är det i första 

hand manliga idrottare som framställs och den manliga kroppen framstår som den generelle 

idrottaren och avbilden av hur en idrottskropp ska se ut. I utbildningsmaterialets texter är 

                                                 
21 ibid s 164-185 
22 ibid s 164-185 
23 Larsson, Håkan. Idrottens genus, 2003, www.idrottsforum org   
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mannen, eller det manliga, normerande. Pojkar används i övningsexempel och i metodiska 

anvisningar och det är främst män som framhålls när elitidrottare och landslag nämns i 

texterna. Vid de tillfällen det förekommer uttryck utifrån kön, är det oftast manliga, 

exempelvis som när de gestaltas i innebandyns läromedel, såsom ”förste man i ledet”, 

”bollkalle”, eller som i ett övningsexempel i stil med att när spelaren med bollen kommit fram 

till konen slår ”han” ett pass tvärs… Detta förstärks också av att lagidrotterna använder ett 

idrottsspråk som består av manliga uttryck för spelformer och övningar, så som ”11-

mannafotboll” och ”man mot man-spel”. Flickor och kvinnor beskrivs ibland i jämförelse 

med pojkar. Exempelvis genom att beskriva att man i damfotbollen inte har lika hög 

arbetsintensitet som i herrfotbollen på grund av den lägre fysiska kapaciteten. Kunskapen om 

flickor beskrivs ofta med ord som”mer social än” och ”lägre fysisk kapacitet än”. Flickor 

behandlas också könsspecifikt på annat sätt än pojkar och män. Exempelvis genom att 

fokusera på så kallade ”kvinnospecifika frågor”. Här kan det i text exemplifieras i stil med att 

många flickor är rädda att bli för stora eller att stora muskler inte har något högt värde för 

flickor. Utifrån det manliga perspektivet på bollspel kan man fundera över de villkor som 

gäller för flickor i dessa sporter24 

 

Även inom skolidrotten har flickor och pojkar ansetts som olika, även vid den tidpunkt man 

bestämde att införa samundervisning i idrott i den svenska skolan. Att sammanföra flickor och 

pojkar var en möjlighet att lära och ta hänsyn till varandras olikheter. Här menar Håkan 

Larsson att man kan fundera över om någon samundervisning egentligen förekommit med 

utgångspunkt från flickors och pojkars gemensamma intressen och kompetenser. Hur mycket 

spelar idrottslärarnas förutfattade meningar in om flickors och pojkars intressen och fysiska 

förutsättningar, att flickor är intresserade av vissa aktiviteter och pojkar av andra och att 

flickor alltid är svagare rent fysiskt än pojkarna?25 

 

Studier visar att lärare ibland väljer att ha könsuppdelad undervisning utifrån en tanke att 

flickor i annat fall missgynnas i undervisningen.26 I studien Kön – Idrott - Skola konstaterar 

Fagrell, Larsson och Redelius att idrottslärare ofta har goda intentioner i undervisningen i 

idrott och hälsa men att en genusordning ändå upprätthålls. I undervisningen framgår vilka 

                                                 
24 Grahn, Karin. Flickor och pojkar i text och bild. Konstruktioner av genus i idrottens läromedel 
(www.idrottsforum.org, 2008) 
25 Larsson, 2003, www.idrottsforum org   
26 Meckbach, Jane. ”Ett ämne i förändring – eller är allt sig likt?” i Mellan nytta och nöje, red Larsson H.& 
Redelius K.(Stockholm: Idrottshögskolan, 2004) s 96 

http://www.idrottsforum.org/�
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flickor respektive pojkar som utgör normen för vad som är en flicka och en pojke och i 

undervisningen värdesätts de värden som är förknippade med föreställningar om manlighet. 

Sådant som förknippas med kvinnlighet värdesätts inte på samma sätt. Det visas i urval av 

innehåll i ämnet, i de fysiska aktiviteter som är desamma som förekommer i tävlingsidrotten 

och som bär en maskulin prägel. Det visas också genom att lärare i sitt sätt att undervisa har 

en benägenhet att hylla manligheten, exempelvis genom att förstärka vad en pojke kan 

förväntas klara rent fysiskt, medan kraven för flickor sänks. Man kan se att idrottslärare har 

utvecklat strategier för att handskas med flickors och pojkars villkor i undervisningen. 

Strategier som har en tendens att förstärka de föreställningar och erfarenheter som ligger till 

grund för en bild av ”flickiga flickor” och ”pojkiga pojkar”. Elever som inte gillar lärarnas 

sätt att hantera samundervisningen i idrott och hälsa protesterar i det dolda. Pojkar genom att 

vara fysiskt aktiva, dock inte alltid på det sätt som läraren tänkt, och flickor genom att välja 

bort att vara fysiskt aktiva. Fagrell, Larsson och Redelius menar slutligen att idrottslärare 

öppet, och tillsammans med elever, borde ifrågasätta genusordningen i gymnastiksalen.27   

 

De könsmönster som utspelar sig i ämnet idrott och hälsa skulle till stor del kunna bero på det 

innehåll och de arbetsformer som ligger till grund för undervisningen. Mycket bollspel och 

styrketräning gynnar troligen pojkar mer än flickor menar Håkan Larsson. En mer 

koordinativt och estetiskt präglad verksamhet skulle istället gynna flickor. Detta mer beroende 

på de föreställningar om kön och förväntningar som finns på flickor och pojkar än på hur 

flickor och pojkar egentligen är. Men det ligger också en möjlighet för individen att göra en 

bedömning av rörelsemönstren i den rådande kulturen och i det sociala sammanhanget och 

avgöra om det är värt att investera energi för att lära sig dessa rörelser. Hur mycket en individ 

vill lära ett bollspel kan avgöras av ett flertal faktorer såsom vilka som brukar spela boll, vad 

man tycker om de som spelar och i vilka sammanhang det görs. Vad gör exempelvis 

kompisarna? Hur individen uppfattas i idrotten och vill delta i idrottandet utifrån den rådande 

kulturen och i det sociala sammanhanget kan beskrivas som ett sociokulturellt synsätt på 

idrott. Detta synsätt, med olika förutsättningar för flickor och pojkar, vad man kan och får 

göra i idrotten, förklarar också varför flickor och pojkar tar olika stor plats och beter sig på 

olika sätt. Här ligger det enligt Håkan Larsson en sociokulturell potential i att man som 

                                                 
27 Larsson, H., Fagrell, B., Redelius, K., Kön-idrott-skola (www.idrottsforum.org, 2005) 

http://www.idrottsforum.org/�
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individ vill identifiera sig med en rörelse, exempelvis hur ett barn känner sig som en 

bollspelare.28  

 

Att belysa en mycket vanlig aktivitet i undervisningen i idrott och hälsa, såsom bollspel, kan 

ge ytterligare underlag kring flickors och pojkars villkor i idrott i skolan. Flickors och pojkars 

olika bollinnehav och beteenden i bollspel kan vara en intressant utgångspunkt i den fortsatta 

diskussionen kring förväntningar på flickor och pojkar i deras idrottande och på de könsroller 

som råder i skolans idrottsundervisning. Denna diskussion kan sedan utvecklas till hur 

bollspel ska utövas och läras i linje med skolans läroplan och fungera på ett bra sätt för både 

flickor och pojkar i skolan. 

 

1.5.2 Att lära sig bollspel 
I avsnittet ”Litteraturgenomgång och forskningsläge” har jag berört en del av den forskning 

som finns kring teorier om lärande i bollspel. I detta avsnitt avser jag att presentera en 

teoretisk utgångspunkt om utveckling av delaktighet utifrån dessa teorier. Eftersom fokus i 

min interventionsstudie legat på hur individen deltagit i spelet genom att röra bollen och agera 

med bollen i spelet snarare än hur individen agerar tekniskt med bollen och hur ett lag 

utvecklar taktik och strategi kommer jag också att förklara värdet av lärandet i bollspel just 

med denna aspekt i åtanke.  

 

Ett traditionellt sätt att lära sig bollspel är att utveckla individens teknik innan man övar spel 

och taktik i spelet. Werner, Thorpe och Bunker menar att detta synsätt bygger på tanken att 

individen ska lära sig att hantera bollen och lära sig spelens tekniker med förhoppning att 

förbättrad teknik ska göra spelet lättare att tillgodogöra sig. Med en utvecklad teknik är 

individen enligt denna tankegång förberedd för spelliknande övningar och att lära själva 

spelet för att till sist kunna spela riktiga matcher.29 Exempelvis skulle en utgångspunkt vara 

att motoriskt kunna hantera bollen varvid tekniken behöver övas före taktiken i övningar för 

att studsa och att dribbla bollen, kasta och att fånga bollen men också med övningar av fart- 

och avståndsbedömning, rums- och tidsuppfattning samt öga- och handkoordination. 

                                                 
28 Larsson, Håkan, ”Lika för alla- om likabehandling i Idrott och hälsa” ur Idrottsdidaktiska utmaningar, red 
Larsson, H & Meckbach, J,(Stockholm, Liber, 2007) s 233-248 
29 Werner, P., Thorpe, R., & Bunker D., “Teaching Games for Understanding. Evolution of a Model” JOPERD: 
The Journal of Physical Education, Recreation & Dance 1996: nr 1, sid 28-33 
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Övningar som kan göras individuellt eller i övningar med kamrater kan så småningom 

utvecklas till övningar och spel mellan olika lag.30 

 

En annan modell utgår från själva spelet. När deltagarna inleder med spelet kan de utifrån 

gruppens behov introduceras i taktiska övningar för att bättre kunna lösa spelets problem. 

Därefter övas, utifrån deltagarnas behov, den teknik som behövs för att hantera spelet. Genom 

att inleda med spelet motiveras utövarna bättre att öva sin teknik och förstår bättre hur 

tekniken hänger samman med spelet. Här menar exempelvis French och Thomas att 

deltagarna lättare kan förstå och begripa spelen när de ser dem i ett sammanhang. French och 

Thomas menar vidare att misstag som observerats när barn spelar boll ofta beror på att barnen 

inte vet vad de ska göra i spelen.31   

 

Med tanken att förbättrad förståelse i spelen, genom taktisk förmåga, kan stärka eleverna att 

lösa de problem som uppstår i bollspelen med större skicklighet, skapade Bunker och Thorpe 

1986 en utvecklingsmodell, teaching games for understanding, TGFU, i bollspel. Spelet och 

spelövningar är utgångspunkten i undervisningen och spelen ska läras genom förståelse för 

spelen. Bunker och Thorpe hävdar att det unika i bollspel ligger i besluten man tar, vad man 

ska göra, och att utifrån besluten agera med rätt teknik. I förståelsen, det viktiga lärandet i 

bollspel, ingår att lära sig att uppskatta spelen, förhålla sig till spelets regler och utifrån dessa 

taktiskt kunna samarbeta med lagkamrater och lära sig beslutsfattande, vad man ska göra, i 

spelen. Den teknik utövarna upplever behovet av, hur man ska göra, för att klara spelet kan 

därefter utvecklas i teknikövningar.32  

 

Griffin med flera menar vidare att lärande av taktik med förståelse och insikt om vad man ska 

göra i spelet lättare motiverar elever och skapar mening kring spelen. Teknikinlärning ger 

ingen helhetssyn på bollspel och teknikövningar blir dessutom ofta för svåra för ovana 

bollspelare och för lätta för de med goda förkunskaper. I spelet utvecklas strategier för hur 

elever ska samverka i anfall och försvar. Spelen bildar en plattform där behovet av utveckling 

av ändamålsenlig teknik framgår och kan övas utifrån detta behov. Teknik är viktigt för 
                                                 
30 Teng, Gunnar. Spelet, aktören och regissören, ur Idrottsdidaktiska utmaningar, red Larsson, H & Meckbach, 
J,(Stockholm, Liber, 2007) s 123 
31 French, K.E; Thomas J.R, “The relation of knowledge development to children´s basketball performance”, 
Journal of Sport Psychology, 1987, vol 9, nr  1, s 17  
Werner, P., Thorpe, R., & Bunker D., “Teaching Games for Understanding. Evolution of a Model” JOPERD: 
The Journal of Physical Education, Recreation & Dance 1996: nr 1, sid 28-33 
32 Bunker, D. Thorpe, R. ”Is there a need to reflect on our games teaching?” Rethinking games teaching, av 
Thorpe, R. Bunker, D. Almond, L. (Loughborough: University of technology, 1986) s 25-34 
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prestationer i spel men förståelse för vad som ska göras betonas som viktigare. I spelen kan 

individuell utveckling ske genom instruktioner utifrån individnivå. Elever med goda 

förkunskaper kan ges mer avancerade uppgifter och barn med bristande erfarenhet av bollspel 

kan få instruktioner utifrån den nivå de ligger på.33  

 

Idén om att utgå från spelet för utveckling av förståelse i bollspel utvecklas vidare av bland 

annat Turner och Martinek. De menar att spelförståelse och förmågan att ta in relevant 

information och förhålla sig till den i spelet är avgörande för att lyckas och lättare göra rätta 

val i spelsituationer. Turner och Martinek hävdar att lärandet i bollspel måste utgå från spelet. 

Vid svårigheter i spelet måste läraren hjälpa utövarna med taktiska lösningar, om svårigheten 

beror på taktiska problem, och hjälpa utövarna med utveckling av tekniken, om det är brist på 

teknisk förmåga. Att utgå från teknikinlärning gör att deltagarna saknar något, ett ramverk att 

förhålla sig till, och utövarna riskerar då att misslyckas i spelet med sådant de tidigare klarat i 

teknikövningarna.34  

 

Spelet som utgångspunkt för lärande i bollspel är dock inte odiskutabelt. Chandler och 

Mitchell menar att detta synsätt gör spelet till viktigare än utövaren.35 De frågar sig om man 

lär barn eller lär ut spel i undervisningen och menar vidare att känslan hos individen i 

utvecklandet av en individuell förmåga ger självförtroende och vilja att delta i sport och fysisk 

aktivitet. Även Rune Giske betonar vikten av den individuella förmågan och utveckling av en 

bollteknisk repertoar. Denna påverkar individens handlingskompetens i spelet. Den lilla tid 

deltagaren rör bollen under en match är för kort för att utvecklas i att kontrollera bollen. En 

ovan spelare måste koncentrera sig helt på bollen och har svårt att lyfta blicken och se spelet. 

Förmågan att behandla bollen påverkar möjligheterna att göra de val och de prestationer en 

spelare kan utföra i spelet. För att lära sig bollspel måste man lära sig att behandla bollen och 

teknikövningar behövs för att utveckla en bollteknisk repertoar. En god bollteknisk repertoar 

ger flera försprång i spelet. Det ger möjlighet till fler handlingsalternativ och lättare val om 

                                                 
33 Griffin, Linda L; Mitchell, Stephen A; Oslin, Judith L Teaching sport concepts and skills (USA, Champaign, 
IL: Human Kinetics, 1997) s 7-19 
34 Turner, Adrian; Martinek, Thomas, J. “Teaching for understanding: A model for improving decision making 
during game play”, QUEST, 1995, nr 47, s 44-63 
35 Chandler, T.J.L.; Mitchell, S.A.,’Reflections on “Models of Games education”’ JOPERD: The Journal of 
Physical Education, Recreation & Dance Aug 1990: Vol. 61 Issue 6. p. 19-21 
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vad som ska göras i spelet. Det ger en ökad tid till förfogande i spelet, bättre möjlighet att 

utnyttja ytan på spelplanen och reducerar risken att mista bollen.36  

 

Ett annat sätt att beskriva individens behov av såväl individuell som taktisk färdighet är att 

utgå från Margaret Whiteheads beskrivning av idrottares möjlighet att lyckas i sitt utövande. 

Hon beskriver en idrottsutövares behov av en fysisk rörelseförmåga, ”movement capacities”, 

såsom att ha balans, kontroll, precision, styrka, uthållighet och en allmän kroppskontroll i den 

miljö man vistas i. Denna förmåga kan sen utvecklas i en lagom grad av utmaning och 

stimulans, ”physically challenging situations”. Rörelsen ska i varje situation kännas 

tillfredsställande och belönande och hjälpa individen till vidare utveckling av sin 

rörelseförmåga. I varje utmanande situation gäller det samtidigt att agera med omgivningen 

och övriga utövare i gruppen. Med den fysiska förmågan kan idrottsutövaren reagera på 

omgivningen och göra meningsfulla rörelser utifrån sammanhanget, ”reading the 

environment”.  Med en bank av erfarenheter att utgå från och att utnyttja kan den skicklige 

utövaren läsa omgivningen, förutsäga vad som händer runt omkring sig och använda sin 

fysiska förmåga utifrån ett sammanhang. Ju mer individen lär sig om omgivningen, desto mer 

lär sig individen om sig själv. Omgivningen skapar förutsättningar för individen att upptäcka, 

lära och att bemästra.37 

 

I undervisningen kan Whiteheads resonemang jämföras med ett behov av att skapa 

erfarenheter på både individ- och gruppnivå för att utvecklas. Barnet i skolan kan behöva 

prova att studsa och att kasta bollen för att upptäcka vad man kan göra med bollen. Spelet kan 

behöva anpassas till en lagom utmaningsgrad för att ge möjlighet till utveckling. I lärande av 

bollspel involveras den bolltekniska repertoaren i spelet genom övningar och spelformer med 

varierande spelsituationer.  

 

Det råder sammanfattningsvis en skillnad i synsätt om lärande i bollspel. Men oavsett 

utgångspunkt så framkommer ett behov av såväl teknisk som taktisk förmåga hos utövaren. 

Skillnaden i synsätt mellan olika förespråkare är när teknik och taktik ska övas. Ska teknik 

eller taktik vara utgångspunkten i uppbyggnad av lärande i bollspel? När man utgår från 

                                                 
36 Giske, Rune, Individuelle handlingsvalg i lagballspill – En teoretisk og empirisk studie, (Oslo: Norges 
Idrottshögskola, 2000) s 70 
37 Whitehead, Margaret. ”The Concept of Physical Literacy”, European Journal of Physical Education, 2001, nr 
6, s 127-138 
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spelet upptäcker man i spel och spelövningar de behov som finns och övar utifrån behoven 

upp en teknisk förmåga. När man startar med teknikövningar försöker man först att utveckla 

en hanterbarhet av bollen för att bättre kunna tillgodogöra sig spelen. 

 

Min teoretiska utgångspunkt bygger på en syntes av de genomgångna modellerna för lärande 

av bollspel. Eleven behöver i likhet med Giskes och Whiteheads tankar en grundläggande 

förmåga att hantera bollen för att överhuvudtaget kunna tillgodogöra sig spelen och eleven 

kan, såsom Chandlers och Mitchells framför, med en bättre teknisk förmåga agera med ett 

större självförtroende. Men deltagarna behöver också utveckla förståelse för vad de ska göra i 

spelen. Här är spel, spelövningar och taktiska övningar samt lärarens roll viktiga för denna 

utveckling. I studiens undervisningsmodellers upplägg finns inslag av såväl de teorier som 

utgår från tekniken som taktiken. Taktisk färdighet som skapar förståelse för vad deltagaren 

ska göra i spelet och teknisk färdighet som skapar bättre förutsättningar för användandet av 

den taktiska förmågan. I studien har dock fokus snarare legat på elevers delaktighet och 

agerande än på förståelse i spelet. Här är den tekniska förmågan, att kunna ta emot bollen och 

att kunna utföra rörelser med bollen mycket viktiga, men att förstå vad som ska och kan göras 

bör underlätta för eleven i spelet. Den taktiska förmågan blir ett medel att utveckla 

delaktighet. Ju bättre eleverna förstår och kan visa sig spelbara och ju bättre eleverna 

förflyttar sig i spelet, ju större bör chansen bli att få passningar och fatta rätta beslut om vad 

som kan göras med bollen vid ett bollinnehav. 

 

I en av studiens tre undervisningsmodeller, ”Övning och pedagogiska regler gruppen” inleds 

lektionerna med övning och lärande i att hantera bollen på en grundläggande nivå. En teknisk 

förmåga övas här i lekar och i övningar och ses som ett viktigt lärande för att hjälpa eleverna 

att klara samspelet med kamrater och för att bättre kunna ta del av spelet. Med en bollteknisk 

repertoar ska eleverna kunna ta emot och passa bollen samt klara att agera individuellt i spelet 

med dribblingar och skott. I efterföljande spel och spelövningar ska eleven utveckla den 

förståelse som behövs för delaktighet och initiativtagande med boll i spelet. Här har läraren i 

studien, utöver möjlighet att använda övningar för spelförståelse, också möjlighet att använda 

sig av pedagogiska regler. 

 

Denna undervisningsmodell prövas i studien mot hur delaktighet och initiativförmåga 

utvecklas i två undervisningsmodeller som genomförs med enbart spel. Här kan man säga att 

spelet är utgångspunkten för lärandet. I en av spelmodellerna använder sig läraren av 
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pedagogiska regler för utveckling av delaktighet i spelet. Med hjälp av de pedagogiska 

reglerna har läraren möjlighet att både skapa en förståelse för taktiska delar i spelet och skapa 

möjlighet för delaktighet i spelet. Den taktiska förmågan i detta läge som en möjlighet att 

motivera eleverna i spelet och för att utveckla delaktigheten i det.  I denna jämförelse mellan 

undervisningsmodellerna kan frågor som värdet av teknikinlärning diskuteras mot värdet av 

att spela för utveckling av delaktighet och initiativ i spelet. Hur viktigt är det att öva teknik för 

att bli delaktig i spel? Utvecklas delaktighet bättre med teknikutveckling eller bättre genom 

mer spel och med en lärare som i spelet är aktiv med pedagogiska regler?    

 

I den tredje undervisningsmodellen ifrågasätts betydelsen av såväl övningar för teknik och 

taktik samt betydelse av läraren för utveckling av delaktighet. I denna modell prövas hur 

delaktighet och initiativförmåga utvecklas utan såväl övande av bollteknisk repertoar som 

spel med pedagogiska regler. Denna undervisningsmodell kan på sitt sätt jämföras med 

bollspel utan att en lärare instruerar gruppen och till viss del påminna om hur barn kan spela 

boll på fritiden. Dock med den väsentliga skillnaden att barnen i sitt bollspelande på fritiden 

troligtvis gjort ett val i att delta. I studien finns inte samma val att avstå aktiviteten.  

 

I studiens tre undervisningsmodeller prövas sammanfattningsvis tre olika vägar att utveckla 

delaktighet och initiativtagande i bollspel. En modell som utgår från en teoretisk 

utgångspunkt med behov av såväl teknik som spelförståelse prövas mot två typer av 

spelmodeller. Då ingen tidigare beskriven studie tagit upp perspektivet om elevers 

delaktighet, utifrån att röra bollen i spelet, bör denna studie kunna föra diskussionen framåt 

angående hur bollspel kan bedrivas i skolan. Studien prövar också en annan vinkling av 

behovet av tekniskt och taktiskt lärande i bollspel. Studien kommer inte att ta ställning till om 

teknik eller taktik är bästa väg för att utveckla spel utan istället diskutera värdet av övning av 

teknik och taktik respektive värdet av att spela med eller utan ett aktivt lärarskap för att 

utveckla elevers delaktighet och initiativförmåga i bollspel.  

 

Slutligen bör tilläggas att det i de olika teorier som förespråkar olika vägar att lära sig bollspel 

finns en del beskrivet om hur man ska förhålla sig till olika individers förkunskaper, mognad 

och skilda behov. Däremot finns, i de redovisade studierna, inget uttalat om konsekvenser av 

samundervisning eller undervisning i grupper med en blandning av mycket vana och ovana 

bollspelare. Vad kommer exempelvis de olika förväntningar som finns på flickor och pojkar i 

bollspel att betyda för resultatet av undervisningen? I Idrottsdidaktiska utmaningar tar Håkan 
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Larsson upp att bollspel av många anses uppöva samarbetsförmåga. Ett problem kan i 

sammanhanget vara att det inte kan tas för givet att aktiviteten omfattar alla deltagare.  En 

elev kanske inte vill delta i spelet och en annan elev väljer att göra egna attacker med bollen 

utan att samverka med andra. Läraren får här en viktig uppgift att se vilka elever som verkar 

lära vad under en lektion.38 Här kan man fundera över lärarens betydelse och hur läraren i de 

tre olika undervisningsmodellerna kan hantera denna fråga med så olika behov och intressen 

hos eleverna.  

 

 

1.6 Syfte och frågeställning 
1.6.1 Syfte 
Denna studie ska ses som en del i att möta den utmaning Larsson och Redelius anför när det 

gäller skolans särskilda ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen 

för utbildningen. En utmaning ligger i att utforma en verksamhet som utgår från de elever 

som är fysiskt inaktiva, med få eller negativa erfarenheter av idrott och fysisk aktivitet på 

fritiden.39 

 

Mot bakgrund av att bollspel är en vanligt förekommande aktivitet i undervisningen i idrott 

och hälsa i skolan och mot bakgrund av att bollspel i skolan skall utgå från de krav läroplanen 

ställer är studiens syfte att studera hur bollspel fungerar i undervisningen i idrott och hälsa. Ett 

första syfte är att belysa elevers delaktighet under en bollspelslektion i skolans år fyra till sex. 

Avsikten är att studera spridningen i antal bollberöringar bland flickor och pojkar i en klass 

och elevers beteende med bollen vid bollinnehav. Ett andra syfte är att studera om elevers 

delaktighet i bollspel förändras beroende på hur undervisningen genomförs. I undersökningen 

jämförs tre olika undervisningsmodeller i bollspel.  

 

1.6.2 Frågeställningar: 
• Hur är fördelningen, och hur stor är spridningen, i antalet bollkontakter i bollspel 

bland flickor och pojkar i en skolklass?   

• Hur agerar flickor och pojkar när de har bollen i spelet? Förändras deras agerande från 

det första till det sista tillfället?  

                                                 
38 Larsson, Håkan, Kropp och rörelse-kunskap och lärande, ur Idrottsdidaktiska utmaningar, red Larsson, H & 
Meckbach, J,(Stockholm, Liber, 2007) s 279-280 
39 Larsson H, Redelius K, ”Några pedagogiska utmaningar i relation till ämnet idrott och hälsa” i Mellan nytta 
och nöje, (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004) s 234 
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• Är det någon skillnad i utveckling över tid, med avseende på elevers delaktighet och 

agerande med bollen i spelet, mellan de tre undervisningsmodellerna?  
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2. Metod 
 

 

2.1 Val av design och metod  
Undersökningens design är utformad som en interventionsstudie där totalt nio skolklasser i 

skolår fyra till sex deltagit. Tre skolor deltog i studien och på varje skola deltog tre 

skolklasser. I var och en av skolorna har de tre medverkande klasserna fått pröva varsin 

undervisningsmodell. Undervisningsmodell är det uttryck jag valt för det sätt varpå 

undervisningen har genomförts.  

 

Projektet pågick under en tio-veckors period. Vid ett av klassens två undervisningstillfällen i 

idrott och hälsa per vecka har undervisningen genomförts med studiens undervisningsmodell i 

bollspel. I en av skolorna har två idrottslärare varit inblandade i undersökningen. En lärare har 

haft undervisning med en klass som bara spelat boll utan någon egentlig pedagogisk 

inblandning av läraren och den andra läraren har haft undervisning med de två andra 

grupperna. På de andra två skolorna har den undervisande läraren haft samtliga klasser i 

undersökningen. Totalt har fyra idrottslärare deltagit i genomförandet av studien. 

 

Bollspelslektionerna i studien är i form av målspel. Målspel är en vanlig idrottsform bland 

barnens fritidssysselsättningar och är vanligtvis spel vilka spelas i två lag mot varandra och är 

också spel vilka kan antas kräva en hel del samarbete och passningsspel. Målspel kan 

definieras som bollspel där lagen befinner sig på samma spelyta. Spelarna rör sig fritt på 

planen och är ofta i närkontakt med såväl med- som motspelare. I spelet gäller det att erövra 

territorium från det andra laget för att skapa möjlighet att göra mål på motståndarlaget. 

Fotboll, basketboll och handboll är exempel på vanliga målspel men målspel kan också 

konstrueras och utvecklas av exempelvis idrottslärare utifrån undervisningssituationens 

behov.40  

 

Lärarna har i undersökningen fått avgöra vilket målspel som skall användas vid varje 

lektionstillfälle, beroende av terminsplanering och eventuella andra faktorer. Det enda 

undantaget från detta har varit vid undersökningens första och sista tillfälle då läraren fått 

välja att låta klassen spela basketboll eller handboll. Kravet har varit att använda samma 

målspel vid dessa tillfällen. Har man spelat basketboll första gången har man också spelat 
                                                 
40 Bolling, Björn. Idrotteket Bollspelsdidaktik 4, (Stockholm: Idrottshögskolan, 1997), s 11 



 24 

basket vid det sista tillfället. Här valde två lärare basket och en lärare handboll som spel vilket 

praktiskt betydde basket för två klasser och handboll i en klass för varje undervisningsmodell. 

Speltiden var oavsett val av spel lika lång. Vid det första och det sista tillfället har också 

förövningar före spel och pedagogiska regler i spel utgått för de undervisningsmodeller som 

använt dessa medel i undervisningen.  

 

Undervisningen har genomförts som en interventionsstudie med följande tre 

undervisningsmodeller: 

• ”Bara spelgruppen”. I en klass per skola har undervisningen bedrivits endast genom 

att spela bollspel i form av målspel. Läraren har valt den form av målspel beroende på 

vad som passat terminsplaneringen. I spelet har eleverna endast fått instruktioner om 

regler, bestående av de vanliga spelregler som utgör ramverket för vad som är tillåtet 

och förbjudet i respektive spel. Inga andra pedagogiska grepp i form av förövningar 

eller pedagogiska regler har använts för utveckling av delaktighet i spelet.  

• ”Pedagogiska regler gruppen”. Pedagogiska regler är lärarens möjlighet att ändra de 

officiella reglerna i ett spel och skapa nya regler utifrån ett pedagogiskt syfte.41 Syftet 

med de pedagogiska reglerna har i min undersökning varit att utveckla ett 

passningsspel i gruppen för utveckling av delaktighet i form av bollkontakter och 

initiativtagande i spelet. De pedagogiska reglerna har inte varit tänkt att ändra spelet 

på annat sätt än att läraren genom anpassade regler försökt få så många elever som 

möjligt involverade i spelet. De pedagogiska reglerna har också använts för att 

stimulera eleverna att göra en aktiv handling med bollen när de varit bollinnehavare, 

dvs att inte bara passa bollen, utan när det funnits chansen, också göra en förflyttning 

med bollen eller att prova att göra mål med bollen. Läraren har använt sig av 

pedagogiska regler utifrån en manual för lektionsgenomförandet. Exempel på 

pedagogiska regler i manualen har varit att ”bollen är fridlyst”. Det är ”förbjudet att ta 

bollen ur handen på bollhållaren” och att ”den egna planhalvan är fri. Motståndarna 

måste vänta tills bollen kommit över mittlinjen innan man får ta bollen”. Läraren har 

dessutom haft friheten att utveckla de tankar som funnits i den bifogade manualen 

utifrån de situationer som uppstått i undervisningen. I några fall kan det ha inneburit 

att även andra pedagogiska regler använts utöver de som funnits i manualen.   

                                                 
41 ibid, s 13 
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• ”Övning och pedagogiska regler gruppen”. I en klass per skola har spelet bedrivits 

med samma pedagogiska regler som ovanstående beskrivning. Men i denna 

undervisningsmodell har dessutom förövningar använts innan igångsättande av spel. 

Förövningar är i undersökningen definierade såsom övningar vilka genomförs med 

boll före spelet. Här ingår övningar för att öva teknik och taktik, exempelvis genom 

uppvärmning i form av lekar med boll och genom förövningar inför det tänkta spelet. 

Övningar och lekar har genomförts med en boll per elev eller i övningar där eleverna i 

grupper fått öva med boll. Läraren har till sin hjälp haft en manual som utarbetats av 

mig med förövningar och lekar med boll. I spelet har läraren använt sig av 

pedagogiska regler som en möjlighet att styra spelet.  

 

Det första lektionstillfället och det sista lektionstillfället har videoinspelats för varje grupp. 

Detta har gjort det möjligt att studera antalet bollkontakter och initiativtaganden med boll och 

möjliggjort en jämförelse över utvecklingen av dessa.  

 

Lärarna har i undersökningen genomfört undervisningen i sina klasser utifrån en 

undervisningsmanual, utarbetad av mig (bilaga 1). Lärarna har innan undersökningen 

påbörjats läst igenom manualen, vilket möjliggjort att jag i de fall någon fråga funnits, kunnat 

förtydliga och förklara innehållet. Manualen har beskrivit på vilket sätt respektive grupp ska 

arbeta. Exempelvis har innehåll i form av övningar för användande i undervisningsmodellen 

med ”övningar och pedagogiska regler” tydliggjorts. Dessutom har exempel på pedagogiska 

regler presenterats. Lärarna har sen fått avgöra vilken pedagogisk regel som skall användas 

vid varje tillfälle. En pedagogisk regel är ju inte en regel tagen ur en regelbok, utan istället 

lärarens möjlighet att utifrån den speciella situationen som råder för tillfället, införa sina egna 

regler för att utveckla klassens spel. Detta synsätt innebär att lärarna också haft friheten att 

använda fler pedagogiska regler än de som exemplifierats i manualen.  

 

Manualen har också angett tiden för bollaktiviteter under en lektion, 30 minuter avsattes för 

lektionens bollaktiviteter. Denna tid har varit ett riktvärde för den totala tiden med boll i 

undervisningen under en lektion. De grupper som inte gjort övningar utan endast bedrivit 

bollspel i spelform har därför haft längre speltid än den grupp där spelet föregåtts av 

förövningar.  
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2.2 Videodokumentationen 
Den första och den sista lektionen i studien, de två speltillfällena, har spelats in på video, 

vilket har varit en central del i studien och ett underlag för observation av skeendet i bollspel i 

de medverkande skolklasserna. Barnen har före studien fått hem ett intyg där föräldrarna fått 

ge sitt tillstånd till att barnen medverkat i videoupptagningarna. De som inte fått tillstånd eller 

önskat delta i videoinspelningarna har fått avstå och vid dessa tillfällen haft andra uppgifter 

under lektionen. Vid de tillfällen som ingen videodokumentation skett av lektionen har dessa 

elever däremot ingått i gruppen och i genomförandet av innehållet i studien.  

 

Vid de två tillfällen lektionerna videofilmats har varje grupp spelat målspel, handboll eller 

basketboll, i 20 minuter. Samma målspel har spelats vid de två tillfällena. Avsikten har varit 

att på ett så säkert sätt som möjligt göra jämförelser av klassens utveckling i det valda spelet. 

Två av skolorna, skola 1 och 2 valde basketboll och skola 3 valde att spela handboll vilket 

praktiskt betydde basket för två klasser och handboll i en klass för varje undervisningsmodell.  

 

Basketboll och handboll är två spel där deltagarna har bollen under kontroll vid ett 

bollinnehav och blev därför godkända spelformer. I andra målspel, exempelvis innebandy och 

fotboll, ligger bollen i spelet fri att spelas av alla spelare vilket kan försvåra att avgöra vem av 

deltagarna som har kontroll över bollen. Därför användes inte dessa spel vid tillfällena för 

videodokumentation.  

 

I videoupptagningarna har jag kartlagt de 147 elever som deltagit vid båda 

videoinspelningarna i deras agerande i spelet utifrån ett observationsschema (se nedan). I 

sammanställningen har jag sorterat bort de elever som endast deltagit vid ett av de två 

tillfällena som videoinspelats. I kartläggningen ingår en sammanställning av antalet 

passningar varje elev fått i spelet och antalet gånger eleverna lyckats röra bollen på annat sätt, 

exempelvis genom att de tagit en retur på ett missat skott. Passningsmottagningar och andra 

tillfällen eleven har rört bollen i spelet ger sammanlagt elevens totala antal bollberöringar.  

 

Jag har också dokumenterat vad varje elev gjort med bollen vid ett bollinnehav. Hur många 

gånger de tappat bollen utan att lyckas med någon form av aktion i spelet, hur många gånger 

de studsat bollen i spelet och vad de gjort efter att ha studsat bollen. Har de försökt göra mål, 

passat bollen eller har de förlorat bollen till motståndarlaget. Av intresse har också varit att se 
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hur många gånger de inte gjort någon studs vid bollinnehavet utan istället valt att passa eller 

skjuta bollen direkt.  
Elev nr Mottagna 

Pass 

Bollerövring Returer Inkast Tappade 

Bollar 

Studs 

följt av 
Skott 

Pass 

Bollförlust 

Passar Skott 

Utan 

studs 

         

Figur 1 – observationsschema för analys av bollspelslektioner 

 

 

2.3 Urval 
I urvalet av skolor sökte jag inledningsvis skolor med nya och utbildade idrottslärare. Tanken 

var att eleverna inte skulle ha rutiner kring hur deras lärare undervisar i bollspel och känna att 

en lärare helt plötsligt ändrar sitt sätt att undervisa. Efter flera telefonsamtal till idrottslärare 

kände jag att det viktigaste var att lärarna som skulle genomföra lektionerna verkligen ville 

delta i studien. Några idrottslärare har också valt att avstå från att delta i studien. Några med 

skälet att de inte har kunnat av praktiska skäl såsom att terminsplaneringen ställt till problem, 

några med skälet att de känt en viss osäkerhet i att klara av genomförandet av undersökningen 

och någon för att man tyckt att det blivit för mycket bollspel under undersökningsperioden. 

Efter en rundringning bland idrottslärare där jag sökt såväl manliga som kvinnliga lärare så 

fann jag till slut utbildade idrottslärare från tre skolor som kände ett stort intresse att vara med 

och genomföra studien. De idrottslärare som tackade ja till projektet såg studien som både 

viktig och intressant och ville gärna bidra med sin tid, engagemang och kraft.   

 

I urvalet av elever har jag försökt hitta undervisningsgrupper i skolans år 4 till 6. Barn i 

skolans år 1-3 har jag ansett vara för små för att spela målspel på ett utvecklat sätt. Valet av 

undervisningsgrupper i skolans år 4 till 6 härrör från tanken att barnen i skolans år 4 nått en 

tillräcklig mognad att kunna spela olika bollspel. Sannolikt skiljer sig förkunskaperna i spelen 

också mindre åt mellan barnen i en skolklass i skolans år 4-6 jämfört med en skolklass i 

skolans år 7-9 då de barn som spelar boll på fritiden bör ha ett mindre försprång i spelen ju 

färre år de spelat jämfört med de som inte spelar boll på fritiden.  

 

2.3.1 Deltagarna 
De tre klasserna på var och en av skolorna, totalt nio skolklasser i studien, har bestått av barn i 

skolans år 4, alternativt år 5 eller 6. Varje klass har haft undervisning i idrott och hälsa med 
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flickor och pojkar tillsammans. I samtliga skolor har det gått 20-25 barn per klass. Lärarna har 

bedömt de inblandade klasserna som vanliga skolklasser utan någon speciell idrottsinriktning. 

I klasserna finns flera barn som spelar olika bollspel på fritiden och några barn i klassen som 

inte har någon speciell vana att spela boll. Totalt har 147 elever deltagit i studien. Av dessa 

elever var 78 flickor och 69 pojkar.  

 

I ”bara spelgruppen”, gruppen som spelat utan förövningar och utan pedagogiska regler 

medverkade 26 pojkar och 25 flickor. Dessa elever var uppdelade i en klass i skolans år 6, en 

klass i skolans år 5 och en klass i skolans år 4. 

 

I ”pedagogiska regler gruppen”, där läraren använt pedagogiska regler men inga övningar före 

spel, medverkade 23 pojkar och 30 flickor. Här gick samtliga barn i skolans år 4. 

 

 I den grupp som utgick från en undervisningsmodell med övningar före spelet ingick 20 

pojkar och 23 flickor i studien. Även här var det endast klasser i skolans år 4 som deltog.  

 

2.3.2 Lärarna 
De fyra lärare som genomfört lektionerna i studien var alla manliga och samtliga var 

utbildade idrottslärare. Samtliga tillfrågade kvinnliga idrottslärare tackade nej till att delta 

men lärarnas könstillhörighet har dock inte känts väsentlig för studien. Att lärarna varit 

utbildade har istället varit betydelsefullt för att på bästa möjliga sätt säkerställa kvaliteten i 

genomförandet av lektionerna. De inblandade idrottslärarna har dessutom stor erfarenhet av 

att både spela och att leda bollspel. Detta var inget kriterium för att medverka men har varit en 

hjälp i genomförandet då en förståelse funnits för bollspel i stort och i hanterandet av den 

manual som idrottslärarna fått utgå från i lektionsgenomförandet.   

 

 

2.4 Etisk diskussion 
Idrottslärarna har blivit informerade om undersökningens syfte, frågeställning och 

tillvägagångssätt för datainsamling. Jag har också förklarat mitt tillvägagångssätt i valet av 

lärare och skolor. Både lärare och elever har garanterats anonymitet. Lärarna har varit positiva 

till att medverka i projektet och hjälpt mig med tillstånd för videofilmning av lektioner i 

undersökningen. Eleverna och deras föräldrar har också varit informerade om att de ingått i en 

undersökning om bollspel. 
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Det faktum att studien medfört en påverkan på elevernas ordinarie undervisningssituation 

genom att de undervisats i tio lektioner i bollspel med olika upplägg i de tre klasserna bör 

kommenteras ur en etisk aspekt. När det gäller elevernas möjlighet att uppnå målen i 

idrottsämnet med denna mängd bollspel under en begränsad period har idrottslärarna och jag 

haft en diskussion och inte funnit skäl för oro. Det skall också tilläggas att eleverna i de 

berörda klasserna har idrott och hälsa två gånger per vecka, vilket har möjliggjort annat 

innehåll än boll vid det andra lektionstillfället under de veckor undersökningen har pågått. 

Innehållet i den del klasserna haft bollspel har också kunnat vara med viss variation, då 

lärarna haft friheten att använda sig av olika typer av målspel i undervisningen. 

 

En interventionsstudie kan i sig vara en etisk fråga att diskutera kring. Innehållet i lektionerna 

har styrts utifrån studiens syften och utifrån den manual idrottslärarna utgått från. Vid minst 

två av de tre olika undervisningsmodellerna har eleverna fått undervisning på annat sätt än det 

vanliga sättet för klassen. De tre sätten att bedriva lektioner i bollspel förekommer dock 

sannolikt i olika utsträckning i olika skolor varför ingen undervisningsmodell i sig kan sägas 

vara unik i skolsammanhang. 

 

Hur etiskt rätt det är att låta en grupp elever få såväl förövningar som instruktioner kring hur 

gruppen ska samspela under lektionen, att en grupp endast får instruktioner kring hur gruppen 

ska samspela och en grupp inte får dessa instruktioner över huvud taget, kan förstås också 

ifrågasättas. Viktigt i sammanhanget är emellertid att påpeka att lärarna har instruerats i att 

ingripa om något uppstått på lektionen som lärarna känt behöver åtgärdas. I övrigt kan man 

också se det som att den grupp som inte fått instruktioner kring samspel kan betraktas jobba 

med kreativitet och ansvarstagande i att lösa de situationer som uppstår i bollspelen. Det är ju 

också något av kärnan i hela undersökningen, att genom undersökningen dra lärdom av hur de 

olika undervisningsmodellerna påverkar lärandet i bollspel. Förhoppningsvis kommer detta 

sedan att komma skolans samtliga elever till del efter avslutad undersökningsperiod. 

 

2.5 Objektivitet och kvalitet 
De inblandade lärarnas och elevernas tidigare erfarenheter kan troligtvis inte passera utan 

påverkan på studien. De inblandade lärarna har ju tidigare undervisat på ett sätt de tror på. 

Minst två av de tre sätt de fått bedriva sin undervisning på i studien har skilt sig från det 

normala för både idrottslärare och de inblandade eleverna.    
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Det har också varit viktigt för studien att lärarna förstått innehållet och kunnat tolka den 

undervisningsmanual de utgått från under projektet. Här har det varit betydelsefullt att lärarna 

genomfört innehållet såsom det varit tänkt och att samtliga undervisningsmodeller genomförts 

i både övningar och spel såsom beskrivits i manualen. Lärarna säger sig ha lyckats med att 

följa manualen i de flesta avseenden. I något läge säger man sig ha fått minska på speltiden 

om lektionstiden varit knapp. Detta har dock varit i undantagsfall. Även pedagogiska regler 

och förövningar har gjorts i linje med manualen. Undantag har varit att man gjort andra 

förövningar än de som exemplifierats i manualen, övningar som hävdats vara i linje med 

manualen och som passat bättre för stunden. I några fall har också andra pedagogiska regler 

använts än de som föreslagits i manualen. Detta har dock varit helt i sin ordning. De 

pedagogiska reglerna ska ju, också i enlighet med manualen, vara sådana regler som stöttar 

den pedagogiska processen och anpassas utifrån den situation som råder för stunden.   

 

Kanske har också min egen erfarenhet som idrottslärare i något avseende och i något skede 

påverkat studien. Att ha varit verksam som idrottslärare i skolan i mer än 20 år och att ha 

arbetat med lärarutbildning på GIH sedan år 2000 kan inte passera obemärkt förbi. I 

upplägget av studien har jag dock styrts av min nyfikenhet på vad som skulle hända i de olika 

undervisningsmodellerna och försökt att inte låta mina förväntningar på det jag trodde skulle 

hända inverka på mitt sätt att hantera studiens förlopp eller behandling av de resultat som 

framkommit. Manualen som idrottslärarna haft att utgå ifrån i lektionsupplägg är däremot 

präglad av min egen yrkesverksamma tid.   

 

2.6 Dataanalys 
Innehållet i de filmade lektionerna har noterats, händelse efter händelse, i ett 

observationsprotokoll. Därefter har det som framkommit bearbetats och analyserats i 

dataprogrammet IBM SPSS Statistics, version 20.0. För att analysera signifikanta skillnader 

inom en grupp, kön respektive undervisningsmodell, vid studiens två mättillfällen användes 

ett icke-parametriskt test (Wilcoxon). För att testa eventuella signifikanta skillnader mellan 

grupperna, pojkar och flickor vid delar av studien och mellan undervisningsmodeller i andra 

delar av studien, vid de två mättillfällena, sattes signifikansmåttet till P<.05 vid samtliga 

analyser. 
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2.7 Reliabilitet och validitet  
Validiteten bör vara god i undersökningens videoobservationer då det protokoll jag använt 

och prickat av utifrån utgått från det jag önskar undersöka och haft utgångspunkt i studiens 

syfte och frågeställningar.  

 

Beträffande lektionerna som genomförts med de inblandade skolklasserna har jag försökt 

eliminera felkällor efter bästa förmåga. Antal undervisningstillfällen och tid för bollspel per 

tillfälle har varit desamma för samtliga grupper och en skriftlig manual för genomförandet av 

studien har bifogats till de inblandade lärarna. Trettio minuter har varit ett riktvärde per 

tillfälle för tiden med boll i undervisningen. De grupper som endast bedrivit bollspel i 

spelform har haft längre tid med spel än den grupp där spelet föregåtts av förövningar då 

dessa ingått i de totala 30 minuternas bollaktiviteter. Att de tre grupperna på varje skola haft 

lika lång undervisningstid med boll vid varje enskilt tillfälle har varit ett sätt att säkerställa att 

inte en differentierad tid för grupperna med bollundervisning kunnat ses som en felkälla i 

undersökningen. Risken har annars varit att elevernas prestationer och reaktioner på 

undervisningen kunnat påverkas utifrån hur lång tid man haft sin undervisning med boll. Det 

kan dock inte uteslutas att såväl reliabilitet som validitet i undersökningen påverkats av hur 

väl de inblandade idrottslärarna klarat att hantera undervisningen utifrån sin 

undervisningsmanual, att den mätmetod jag valt att använda verkligen mäter delaktighet på ett 

riktigt sätt, och att de resultat som framkommit verkligen beror på den genomförda 

undervisningsmodellen.  

 

I videoobservationerna har jag mycket noggrant noterat händelse efter händelse i mitt 

observationsprotokoll. Videoinspelningen har startats och stoppats för att ingen detalj i spelet 

ska ha gått förlorad. Vid några tillfällen har det dock varit svårt att observera korrekt. Den 

som filmat lektionerna har vid något enstaka tillfälle inte klarat att fokusera filmandet på 

bollen vilket lett till att någon enstaka bollberöring ej gått att registrera. Dessa tillfällen har 

dock varit så få och så korta att de inte menligt bör ha inverkat på studiens resultat.  

 

Det har också funnits tillfällen då jag använt min förmåga att tolka händelseförloppet och 

bokfört vad som hänt efter denna tolkning. De tillfällen en spelare inte kunnat fånga den 

levererade passningen är exempel på sådant. Om jag bedömt att passningen varit bra utförd 

och att spelaren med lätthet borde fångat den har jag gett passningsmottagaren en bollförlust 

istället för att anteckna en felaktig passning för passningsläggaren. Vid de tillfällen 
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passningsläggaren passat bollen så att en försvarare kommit åt bollen och ändrat riktning på 

passningen så att passen istället nått fram till en annan medspelare än vad som var tänkt med 

passningen har jag godkänt passningen som en rätt adresserad passning. Detta trots att 

passningen egentligen levererades till annan adress än den tänkta. Jag har i dessa fall gjort 

bedömningen att passningen trots allt gick till en av det egna lagets deltagare då försvararen 

inte lyckades erövra bollen. Vid några få tillfällen har dock försvaren fått bollen rakt i 

händerna på grund av en feladresserad passning men inte riktigt lyckats få full kontroll på 

bollen. I dessa lägen har försvararen haft så god möjlighet till bollberöring att jag räknat detta 

som en bollberöring men också lagt in en påföljande bollförlust för försvarsspelaren. I de fall 

spelare levererat passningar rakt i händerna på en motspelare har denna också bokförts som en 

felaktig passning. Sammanfattningsvis bör validiteten vara god beträffande mätning av 

delaktighet och elevers aktivitet med boll utifrån den definition jag gjort av variablerna i 

studien.  

 

En faktor som påverkat studien är att speltiden per elev skiljer sig åt då klasserna har olika 

elevantal och då tiden för spelavbrott i spelet skiftat från tillfälle till tillfälle. Tanken med 

studien har dock varit att se på hur bollspelet ser ut generellt i skolan och på eventuell 

utveckling av delaktighet och initiativförmåga hos individen i tre undervisningsmodeller i 

bollspel. Utifrån detta bör inte problematiken av speltid per elev ha varit ett problem i 

betraktandet av resultaten i studien. En större felkälla kan istället vara den tro de inblandade 

lärarna haft om de olika undervisningsmodellerna. De säger sig för det första ha en vana att 

undervisa utifrån en modell som närmast påminner om modellen med övningar före spel med 

pedagogiska regler och har för det andra visat på att de inte varit nollställda inför modellerna. 

Detta visar sig i de val de gjort av att låta de klasser de trott behärska bollspel bäst vara den 

grupp som fått prova modellen att spela utan övningar och pedagogiska regler. Men trots 

dessa risker har förhoppningsvis min och de inblandade lärarnas vilja och professionalitet att 

genomföra det som ska genomföras utifrån studiens manual och förmåga att vara så objektiva 

och noggranna som möjligt stärkt studiens reliabilitet och validitet. 
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3. Resultat 
Undersökningens resultat är redovisade i tre delar där varje del fått representera en 

infallsvinkel med utgångspunkt från vad som varit relevant i förhållande till studiens syften. 

 

Den första resultatdelen redovisar 147 elevers, 78 flickors och 69 pojkars, delaktighet och 

initiativ i bollspel under en vanlig lektion i idrott och hälsa. Denna del utgår från studiens 

första syfte, att belysa elevers delaktighet under en bollspelslektion i idrott och hälsa. 

Eftersom eleverna inte hunnit öva och spela i sin undervisningsmodell kan dessa resultat 

troligtvis illustrera dessa skolklassers normala situation i bollspel. I resultaten presenteras 

spridningen i en skolklass i antal bollberöringar och hur ofta eleverna får passningar i spelet. 

Utöver att redovisa delaktighet så visar studien också på vilket sätt eleverna varit delaktiga i 

spelet. Här presenteras elevernas initiativtagande i form av hur ofta barnen skjutit bollen mot 

mål och hur ofta de tagit initiativ i spelet genom att studsa bollen framåt över spelplanen. I 

resultaten redovisas resultaten för flickor och pojkar separat. 

 

Resultaten presenteras också utifrån syftet att jämföra utvecklingen av delaktighet och av 

elevernas aktivitet med boll. Jämförelsen av denna utveckling presenteras i resultatdel II 

utifrån kön och i resultatdel III utifrån de tre prövade undervisningsmodellerna. I jämförelsen 

mellan kön redovisas resultaten för pojkar och flickor separat och i resultatdel III redovisas 

resultaten från studiens tre undervisningsmodeller separat. 
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3.1 Resultatdel I – Delaktighet och initiativ under ett speltillfälle 
 
3.1.1 Fördelning av passningar vid första tillfället 
Det första resultat som presenteras rör fördelningen av passningar. I nedanstående figur 

presenteras antalet passningar som eleverna fick vid det första speltillfället i varje grupp då 

övning i de olika undervisningsmodellerna i bollspel i studien inte påverkat resultaten.  

 

 
Figur 2: Antal mottagna passningar bland flickor och pojkar vid första speltillfället. 

 

Vid en jämförelse av hur ofta elever får passningar i spelet framkommer en mycket stor 

spridning i gruppen. Några elever får inga passningar och andra elever får fler än 20 

passningar. Flickor fick generellt sett färre passningar i spelet än pojkar. Sju flickor fick inte 

någon passning över huvud taget. Bland pojkarna var minimisiffran två mottagna passningar 

vilket gällde för fyra av pojkarna. Bland de barn som fick fem passningar eller färre var 

flickorna i majoritet, 39 flickor och 16 pojkar fick som mest fem passningar. Hos de barn som 

får många passningar är det istället pojkarna som är flest. Tio pojkar och tre flickor fick 16-20 

passningar och en flicka och fyra pojkar erhöll fler än 20 passningar. Den pojke som fick flest 

passningar mottog 26 passningar och den flicka som fick flest passningar erhöll 21 

passningar. 

 

I genomsnitt fick en elev åtta passningar. Pojkarna fick i genomsnitt fem passningar fler än 

flickorna (elva jämfört med sex). 
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3.1.2 Fördelning av skott vid första tillfället 
Resultaten som gäller antalet skott som varje elev gjorde presenteras utifrån det första 

speltillfället i varje grupp då övning i de olika undervisningsmodellerna inte påverkat 

resultaten.  

 
Figur 3: Antal skottförsök bland flickor och pojkar vid första speltillfället 

 

I figuren syns att det råder en stor spridning bland eleverna i studien; från de elever, flest 

flickor, som aldrig provar att göra mål, till de elever, endast pojkar, som gör minst 16 försök 

att göra mål. De flesta flickorna men också många pojkar provade sällan eller aldrig att göra 

mål, 103 av 147, 70 % av eleverna, prövade endast att skjuta vid 1-5 tillfällen och av dessa 

elever prövade 33 flickor och sex pojkar, 26 %, aldrig att skjuta bollen mot mål.  

 

Om flickor är överrepresenterade bland de som sällan eller aldrig försöker göra mål är 

fördelningen annorlunda när det gäller de elever som provar att göra mål många gånger. Ingen 

flicka finns med bland de barn som provade vid 16-20 tillfällen. Den flicka som provade att 

göra mål oftast gjorde det vid 12 tillfällen. Detta kan jämföras med de nio pojkar som provade 

att skjuta mot mål vid 11-15 tillfällen och de sju pojkar som provade att göra mål vid 16-20 

tillfällen. Som mest provade en av pojkarna att göra mål vid 20 tillfällen. 

 

Den ojämna fördelningen i antalet skottförsök visas tydligt när man ser på hur många skott 

eleverna skjuter i genomsnitt. En elev sköt i genomsnitt fyra skott. Flickornas 

genomsnittssiffra var två, att jämföras med pojkarnas genomsnittssiffra som var sju skott. 
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3.1.3 Individuella initiativ med studs i spelet vid första tillfället 
Aktioner med studs i spelet är definierade som att eleven när han eller hon har bollen i spelet 

väljer att göra en studs i riktning framåt eller bakåt för att erövra territorium i spelet. Vid de 

tillfällen eleven fått bollen i spelet och valt att göra en studs utan att göra en förflyttning har 

denna inte räknats in i nedanstående siffror. 

 
Figur 4: Antal aktioner med studs i spelet bland flickor och pojkar vid första speltillfället  

 

I figuren visas tydligt hur pojkar oftare än flickor tar initiativ och agerar genom att studsa 

bollen i spelet. Resultaten i denna del av undersökningen påminner till stor del om resultatet i 

antal skottförsök. Flickor är i numerärt överläge i de lägre intervallen och pojkarna i numerärt 

överläge i de högre. Det finns dock pojkar som i likhet med flertalet flickor inte agerar med 

bollen. Tio pojkar och 37 flickor, 32 % av barnen, gjorde inga aktioner med bollen. Bland de 

elever som studsade bollen vid fem eller färre antal tillfällen återfanns 85 % av flickorna, 66 

av 78, i undersökningen. Bland pojkarna återfanns 42 %, 29 av 69, i dessa intervall. 

 

3.1.4 Fördelning av antal bollkontakter vid första tillfället 
De gånger en elev rört bollen i spelet redovisas i det totala antalet bollkontakter per elev. 

Antalet bollkontakter är en sammanräkning av antalet passningar och det antal gånger en elev 

fått bollen under kontroll på annat sätt i spelet. Exempelvis genom att göra ett inkast när 

bollen är ur spel, ta en retur efter ett misslyckat skott eller genom att erövra bollen från en 

motståndare. Resultaten är presenterade utifrån det första speltillfället i varje grupp då övning 

i de olika undervisningsmodellerna inte påverkat resultaten.  
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Figur 5: Antal bollkontakter i spelet bland flickor och pojkar vid första speltillfället  

Lodrät axel visar antalet elever, flickor respektive pojkar. Vågrät axel visar antal bollkontakter i spelet.  

 

Fem elever, samtliga flickor, rörde aldrig bollen i spelet och 42 %, 33 av de 78 deltagande 

flickorna rörde bollen som mest vid fem tillfällen. Dessa 33 flickor kan jämföras med siffror 

för pojkarna där fyra pojkar, 6 %, rörde bollen vid så få tillfällen. Alla pojkar rörde bollen i 

spelet.  

 

Bland de elever som rörde bollen ofta var det 22 elever, två flickor och 20 pojkar som rörde 

bollen vid fler än 25 tillfällen. Den flicka som rörde bollen flest gånger gjorde det vid 29 

tillfällen, att jämföras med den pojke som rörde bollen oftast, 41 gånger.   

 

Den genomsnittliga siffran för en elevs bollinnehav var 15 tillfällen. Pojkarna rörde bollen 

dubbelt så ofta som flickorna, där genomsnittssiffran för pojkarna var 20 mot flickornas 10. 
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3.2 Resultatdel II – Elevers utveckling från tillfälle ett till tio 
I det följande redovisas om, och i så fall hur, elevernas delaktighet och initiativförmåga har 

utvecklats i spelet efter att ha spelat boll vid tio tillfällen. Utvecklingen baseras på en 

jämförelse från det första till det sista speltillfället. Resultaten redovisas utifrån pojkars och 

flickors prestationer, oavsett undervisningsmodell.  

 

3.2.1 Antal mottagna passningar vid det första och det sista tillfället 
Elevernas utveckling av antalet mottagna passningar i spelet redovisas i tre intervaller. Här 

ingår endast de tillfällen en elev fått en passning av en medspelare. Borträknat är de tillfällen 

bollen erövrats på annat sätt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6: Antal mottagna passningar. Könsfördelning – utveckling från första till sista speltillfället. 

 

Resultaten visar att en utveckling har skett från det första till det sista speltillfället. 

Förändringarna är säkerställda för både flickor och pojkar (Wilcoxon p<.001). Dessutom sågs 

en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor vid första och sista tillfället (chi2 p<.01).  

Färre barn fick färre passningar vid det sista tillfället. Fortfarande var det dock vid det sista 

speltillfället en tydlig skillnad i antalet mottagna passningar mellan flickor och pojkar, där 

flickorna var överrepresenterade bland de elever som fick noll till fem passningar i spelet. Vid 

det sista speltillfället var det fortfarande några elever, två flickor och en pojke, som inte fick 

någon passning i spelet.  
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Såväl pojkar som flickor fick fler passningar vid det sista tillfället jämfört med det första. För 

pojkarnas del innebar det att de vid det sista speltillfället var färre i antal än flickorna ända 

tills man kom till det högsta intervallet, de som fick fler än 10 passningar. Vid en 

detaljgranskning av siffrorna vid det sista speltillfället framkom att den elev som fick flest 

passningar, 33 passar, var en flicka. Två pojkar mottog 31 passningar, vilket var den högsta 

siffran bland pojkarna.  

 

Att flickor får färre passningar än pojkar synliggörs också i att en dryg tredjedel, 37 % av 

flickorna, får fler än 10 passningar. Ungefär lika många pojkar, 33 %, är det som får som mest 

10 passningar. Genomsnittligt får pojkar 14 passningar i spelet jämfört med flickornas 10 

passningar vid sista tillfället. Genomsnittet för hela gruppen var 12 passningar. Här rådde 

fortfarande samma skillnad i antal passningar mellan kön från det första tillfället då pojkarna 

även där fick i genomsnitt 4 passningar fler än flickorna. 

 

3.2.2 Antal bollkontakter vid det första och det sista tillfället 
Resultatet av antal bollkontakter för varje barn vid det första och det sista speltillfället 

redovisas i tre intervaller. I det första intervallet redovisas de som rörde bollen noll till tio 

gånger i spelet, i det andra redovisas de som rörde bollen 11-20 gånger i spelet och i det tredje 

intervallet redovisas de som rörde bollen fler än 20 gånger i spelet. Att intervallen i de 

redovisade resultaten skiljer sig åt jämfört med intervallen i antal mottagna passningar beror 

på att barnens antal totala bollkontakter i genomsnitt blev betydligt fler än de passningar de 

fick i spelet. I antalet bollkontakter ingår ju också alla de andra tillfällen individen fått bollen i 

spelet utöver att ha fått en passning, exempelvis genom att ta bollen från en motståndare, ta 

retur efter ett misslyckat skott eller genom att lägga ett inkast då bollen varit utanför 

spelplanen.  
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Figur 7: Antal bollkontakter. Könsfördelning – utveckling från första till sista speltillfället. 

 

Resultaten av antalet bollkontakter eleverna fick i spelet påminner mycket om de resultat som 

framkom av fördelning av passningar när man ser hur delaktigheten ser ut utifrån en 

fördelning mellan könen. Antalet elever som rörde bollen vid noll till fem tillfällen minskade 

från första till sista speltillfället. Förändringarna från första till sista tillfället för flickor och 

pojkar är säkerställda (Wilcoxon p<.001). Även skillnaden mellan pojkar och flickor vid 

första och sista tillfället är säkerställt (chi2 p<.001). Det första speltillfällets 31 flickor, 40 

procent, minskade till 13 flickor, 16 procent, bland eleverna som rörde bollen vid högst fem 

tillfällen. En förbättring syns också bland pojkarna där fyra pojkar, sex procent, vid det första 

tillfället minskade till en pojke, ca en procent, vid det sista speltillfället bland de barn som 

rörde bollen som mest vid fem tillfällen. En viss försiktighet till tillförlitligheten i siffrorna 

bör råda då det sammanlagda totala antalet bollkontakter vid det andra speltillfället varit fler. 

Tydligt är också att skillnaden mellan flickor och pojkar fortfarande är stor bland de elever 

som rörde bollen noll till fem gånger. Många fler flickor än pojkar rör aldrig eller mycket 

sällan bollen. 

 

Att notera är också att det vid det sista speltillfället fortfarande var en flicka som aldrig rörde 

bollen i spelet. Hon har alltså inte, utifrån att röra bollen som definitionen av delaktighet, varit 

delaktig i spelet överhuvudtaget. Tre flickor var knappt delaktiga då de rörde bollen vid ett till 

två tillfällen. Motsvarande lägsta siffra bland pojkarna var fyra bollberöringar. Noteras kan att 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

0-10 11-20 >20 

an
ta

l e
le

ve
r 

antal bollberöringar 

Flickor tillfälle 1 (n=78) Flickor tillfälle 10 (n=78) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

0-10 11-20 >20 

an
ta

l e
le

ve
r 

antal bollberöringar 

Pojkar tillfälle 1 (n=69) Pojkar tillfälle 10 (n=69) 



 41 

denna pojke vid det första speltillfället rörde bollen vid fler än fem tillfällen och alltså 

minskade sitt bollinnehav vid det sista tillfället. De pojkar som rörde bollen sällan eller aldrig 

vid det första speltillfället har annars rört bollen vid fler tillfällen vid det sista speltillfället. 

Bland flickorna har 24 av de 31 flickor som sällan eller aldrig rörde bollen vid det första 

speltillfället rört bollen vid fler tillfällen vid sista speltillfället. Men i några fall framkommer, 

som i det tidigare exemplet med en pojke, en försämring av resultaten vid det sista tillfället 

jämfört med i inledningen av studien. Exempelvis har sex av de flickor som rörde bollen vid 

fler än fem tillfällen vid det första speltillfället rört bollen så lite vid det sista speltillfället att 

de återfinns bland de flickor som rörde bollen sällan eller aldrig. Dessa sex flickor hade alltså 

en negativ utveckling i sin delaktighet i spelet. 

 

Bland elever med mycket bollinnehav, fler än 25 tillfällen, fanns vid sista speltillfället, precis 

som vid det första, betydligt fler pojkar (45 %) än flickor (15 %). Som mest rörde en flicka 

bollen vid 51 tillfällen vilket kan jämföras med pojkar som rörde bollen 56, 57 och 58 gånger. 

Genomsnittlig bollberöring för en elev var 20 gånger vid sista speltillfället. Flickorna rörde 

bollen 15 gånger och pojkarna 26 gånger. Differensen mellan kön i antal bollkontakter har 

inte minskat under studien då pojkarna vid det första speltillfället rörde bollen ca 20 gånger 

jämfört med flickornas tio bollberöringar.  

 

3.2.3 Antal skottförsök från tillfälle ett till tio 
Utöver delaktighet i antal bollberöringar och passningar i spel är det också av intresse att se 

vad eleverna gör med bollen vid ett bollinnehav. Framöver presenteras initiativtagande i spel, 

i form av att skjuta bollen mot mål eller att studsa bollen framåt över spelplanen. Först genom 

hur antalet skottförsök fördelats vid det första respektive det sista speltillfället.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8: Skottförsök. Könsfördelning – utveckling från första till sista speltillfället. 
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En jämförelse av hur många gånger barnen provade att skjuta bollen mot mål vid det första 

och det sista speltillfället visar stora olikheter mellan, men också inom, kön. Det är nästan lika 

många flickor, två av tre, som ligger i intervallen noll till tre skottförsök i spelet vid både det 

första och det sista speltillfället och skillnaden är säkerställd för flickor mellan de två 

mättillfällena (Wilcoxon p<.05). Skillnaden är också signifikant mellan flickor och pojkar vid 

de två mättillfällena (chi2 p<.001). Vid en jämförelse mellan kön fanns en överrepresentation 

av flickor bland de elever som aldrig eller sällan provade att göra mål. Tjugosex flickor, 

jämfört med fyra pojkar, provade aldrig att göra mål vid det sista speltillfället.  

 

En detaljgranskning av siffrorna visar också att 17 av de 31 flickor som inte provade att skjuta 

bollen vid det första tillfället inte heller sköt bollen mot mål vid det sista speltillfället. Två av 

flickorna som inte gjorde något målförsök vid det första tillfället provade dock att göra mål 

vid sex eller fler tillfällen vid det sista speltillfället. Nio av flickorna som provade att göra mål 

vid det första tillfället provade inte vid sista tillfället och hade alltså en negativ utveckling 

avseende initiativ i form av skott mot mål. För pojkarnas del var det sex pojkar som inte 

provade något skott vid det första tillfället. Två av dessa pojkar gjorde inte heller vid det sista 

tillfället något försök. Däremot provade en av dessa sex pojkar att göra mål vid sex eller fler 

tillfällen. Sammantaget kan konstateras att det var 19 elever, 17 flickor och två pojkar som 

aldrig provade att göra mål vid dessa två speltillfällen.  

 

Bland de barn som provade att göra mål vid 20 eller fler tillfällen återfanns ingen flicka . Fyra 

pojkar provade att göra mål vid 20 eller fler tillfällen och en pojke provade så många gånger 

som vid 30 tillfällen. Den högsta siffran för en flicka var 17 skottförsök. 

 

I genomsnitt sköt pojkarnas åtta skott och flickorna tre skott. Genomsnittseleven gjorde fem 

skottförsök per match. 

 
3.2.4 Antal individuella aktioner med studs från speltillfälle ett till tio  
En individuell aktion definieras som att erövra territorium i spelet genom att studsa bollen. 

Vid de tillfällen eleven fått bollen i spelet och valt att göra en studs utan att göra en 

förflyttning har denna inte räknats in i nedanstående siffror. 
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Figur 9: Antal aktioner med studs i spelet. Könsfördelning – utveckling från första till sista speltillfället. 

 

Resultaten i elevernas individuella aktioner genom att studsa bollen i spelet liknar resultaten i 

elevers skottförsök. Man kan läsa siffrorna utifrån ett perspektiv på kön, utifrån ett perspektiv 

oavsett kön eller utifrån båda dessa perspektiv. Det framkom ingen större skillnad från det 

första till det sista speltillfället i antal elever, som aldrig eller vid ett tillfälle, studsade bollen i 

spelet. Den stora skillnaden mellan kön är statistiskt säkerställd vid första och sista tillfället 

(chi2 p<.001). Däremot förelåg inte någon statistiskt säkerställd skillnad i utvecklingen 

mellan första och sista tillfället inom respektive kön. 

 

Bland pojkarna var det nästan en av fyra vid det första tillfället och en av fem vid det sista 

tillfället som inte tog något, eller som mest ett initiativ, genom att studsa bollen för att erövra 

territorium. Spridningen bland pojkarna var stor då lika många, en av fem, gjorde 16 eller fler 

aktioner med studs i spelet. Bland flickorna rådde också, om än mindre, skillnad inom kön. 

Här var det 70 procent vid det första och nästan lika många vid det sista speltillfället, 64 

procent, som aldrig eller som mest vid ett tillfälle agerade genom att studsa bollen i spelet. 

Ingen signifikant utveckling i att agera med studs i spelet skedde bland vare sig pojkar eller 

flickor i denna del av studien.  

 

Skillnaden mellan kön kan också exemplifieras med att sju pojkar och 34 flickor aldrig 

studsade bollen vid det sista tillfället. Resultaten visar också att den flicka som studsade 

bollen oftast gjorde det vid 17 tillfällen. Bland pojkarna fanns en pojke som studsade bollen 
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vid 38 tillfällen och 15 pojkar som gjorde 16 eller fler aktioner med bollen för att vinna 

territorium. 

 

Resultaten angående barnens agerande i spelet väcker en del frågor. Rent generellt kan sägas 

att ingen utveckling har skett bland de barn som inte brukar agera genom att studsa bollen i 

spelet. Man kan till och med ställa sig frågan om eleverna i sitt bollspel snarare befäster sitt 

beteende än att utveckla det genom att öva eller spela ett antal gånger. Under alla 

omständigheter är läget detsamma, cementerat, i denna del av studien, beträffande barnens 

agerande genom att studsa bollen i spelet. Längre fram presenteras siffror på de skillnader 

som föreligger i initiativförmåga i studiens tre undervisningsmodeller. 
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3.3 Resultatdel III – Elevers delaktighet i relation till skilda 
undervisningsmodeller 
I redovisningen framöver visas elevernas delaktighet och initiativ i spelet i relation till de 

olika undervisningsmodellerna. Resultaten visar hur utvecklingen skett utifrån studiens tre 

undervisningsmodeller.  I diagrammen visas resultaten av de tre undervisningsmodellerna 

med en stapel per modell i varje intervall. ”Spel” står för den grupp som bedrivit sin 

undervisning endast genom spel utan någon form av pedagogisk vägledning av lärare. ”Ped 

regler” representerar den grupp som också bedrivit sin undervisning genom spel men med en 

lärare som försökt utveckla delaktigheten i klassen med pedagogiska regler i spelet. ”Övning 

och ped regler” representerar den grupp som genomfört förövningar före spel och i spelet haft 

en lärare som genom pedagogiska regler försökt utveckla delaktigheten i 

undervisningsgruppen.  

 

3.3.1 Utveckling av delaktighet i de olika undervisningsmodellerna 
Elevernas delaktighet i bollspel i de tre undervisningsmodellerna presenteras inledningsvis 

genom fördelning av antal passningar vid första och sista tillfället och därefter i hur 

utvecklingen varit i antal bollkontakter bland eleverna i undervisningsmodellerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10: Totalt antal mottagna passningar. Fördelning utifrån undervisningsmodell – utveckling från 

första till sista speltillfället. Figuren till vänster visar det första och figuren till höger det sista speltillfället. 

 

Vid en jämförelse av undervisningsmodellerna måste en försiktighet gälla. Skillnaden mellan 

grupperna är signifikant vid första mättillfället (chi2 p<.05) men inte säkerställd vid sista 
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mättillfället. Utvecklingen inom grupperna från första till sista mättillfället är säkerställd, för 

”bara spel gruppen” (Wilcoxon p<.001) och för de övriga grupperna (Wilcoxon p<.01). Vid 

det sista speltillfället minskade antalet elever som inte fick passningar i spelet i samtliga 

grupper. Den största förändringen mellan det första och det sista speltillfället var i gruppen 

”övningar och spel med pedagogiska regler”. Här var det betydligt färre som fick få 

passningar. Från att vid det första tillfället ha flest barn i intervallet noll till fem mottagna 

passningar gick utvecklingen till minst antal barn i detta intervall. För flickorna sjönk 

siffrorna från 74 procent till 26 procent och för pojkarna från 25 procent till 10 procent. Totalt 

sett var gruppen ”övningar och spel med pedagogiska regler” den mest homogena gruppen 

vid det sista speltillfället. Vid studiens slut var de i minoritet både bland de elever som fick få 

eller många passningar.  

 

Delaktighet i undervisningsmodellerna kan också beskrivas genom elevernas totala antal 

bollkontakter. Att siffrorna blev högre här än vad som var fallet i antalet 

passningsmottagningar beror på att antalet bollkontakter är en sammanräkning av antalet 

passningar en elev fått i spelet tillsammans med antalet gånger en elev lyckats få bollen under 

kontroll på annat sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11: Totalt antal bollkontakter. Fördelning utifrån undervisningsmodell –  utveckling från första till 

sista speltillfället. Figuren till vänster visar det första och figuren till höger det sista speltillfället. 

 

Förändringarna är säkerställda inom samtliga undervisningsmodeller (Wilcoxon p<.001). 

Mellan undervisningsgrupperna är skillnaden signifikant vid det första mättillfället (chi2 
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p<.05). Undervisningsmodellen ”övningar och spel med pedagogiska regler” hade vid det 

första speltillfället flest barn i intervallet med noll till fem bollkontakter. Vid det sista 

speltillfället hade samma grupp färre barn jämfört med övriga undervisningsmodeller i detta 

intervall. Här är dock skillnaden mellan grupperna inte signifikant. Istället får konstateras att 

delaktighet utifrån definitionen att röra bollen i spelet för att vara delaktig utvecklades tydligt 

i gruppen som övat före spel för såväl pojkar som flickor. Antalet barn som rörde bollen vid 

noll till fem tillfällen minskade från 17 till fyra barn från det första till det sista tillfället. 

Noterbart är också att det vid sista tillfället fortfarande var en flicka i gruppen ”spel med 

pedagogiska regler” som aldrig rörde bollen.  

 

3.3.2 Utveckling av individuella aktioner i undervisningsmodellerna 
Som en utveckling av elevernas delaktighet i spelet presenteras härnäst elevernas utveckling 

av initiativförmåga vid bollinnehav i de tre undervisningsmodellerna. Initiativtagande har 

definierats som en individuell aktion i form av att skjuta bollen mot mål eller att studsa bollen 

framåt, att erövra territorium, i spelet. Vid de tillfällen eleven fått bollen i spelet och valt att 

göra en studs utan att göra en förflyttning har denna inte räknats in i siffrorna som ett initiativ. 

Inledningsvis presenteras hur antalet skottförsök fördelats vid det första respektive det sista 

speltillfället.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 12: Totalt antal skottförsök. Fördelning utifrån undervisningsmodell – utveckling från första till 

sista speltillfället.  Figuren till vänster visar det första och figuren till höger visar det sista speltillfället. 
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Skillnaderna i resultat och bedömning av utveckling i grupperna är svåra att göra en 

jämförelse av och är inte heller statistiskt säkerställda. Görs en bedömning av spridning i antal 

skott utifrån tre intervaller, med lägsta intervall noll till tre skott, och högsta intervall fler än 

sex skott, har gruppen ”spel med pedagogiska regler” aningen större spridning än de övriga 

undervisningsmodellerna. Ändras mätintervallen till att mäta hur många som aldrig provar att 

göra mål, gör det vid ett till fem gånger, sex till tio gånger osv så har istället gruppen 

”övningar och spel med pedagogiska regler” störst spridning vid första tillfället utifrån att ha 

flest elever som prövade att göra mål vid fler än tio tillfällen och flest elever som aldrig 

provade att göra mål.  

 

På individnivå sköt fler barn fler än sex skott vid sista spelomgången jämfört med den första 

men det var fortfarande många barn, totalt 30 elever, som inte provade att göra mål vid detta 

tillfälle och 19 av dessa provade inte vid något av de två mättillfällena att göra mål. 

Sammantaget kan konstateras att det efter tio gångers bollspel fortfarande är många elever 

som sällan eller aldrig provade att göra mål, detta oavsett undervisningsmodell.  

 

Om en jämförelse mellan undervisningsmodellerna istället görs utifrån elevers 

initiativförmåga i spelet genom aktioner med studs i spelet blir siffrorna lite annorlunda än i 

exemplet med skottförsök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 13: Aktioner med studs i spelet. Fördelning utifrån undervisningsmodell –  utveckling från första 

till sista speltillfället. Figuren till vänster visar det första och figuren till höger det sista speltillfället. 
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De flesta barn gjorde inte fler än fem aktioner i form av att studsa bollen för att förflytta sig 

och erövra territorium i spelet varken vid första eller sista lektionstillfället. Ingen märkbar 

skillnad syntes heller mellan det första och det sista tillfället. Förändringarna är säkerställda 

för gruppen ”övningar och spel med pedagogiska regler” (Wilcoxon p<.05). För de övriga 

grupperna är skillnaden mellan mättillfällena inte statistiskt säkerställd och inte heller rådde 

någon signifikant skillnad mellan grupperna vare sig vid första eller sista mättillfället.. 

Fortfarande var det 41 elever som aldrig studsade bollen vid sista lektionstillfället och en 

ökning i elevantal från 50 till 56 från första till sista spelomgången bland de barn som 

studsade bollen för att förflytta sig vid ett till fem tillfällen. Men även om många barn inte 

agerade genom att studsa bollen i spelet så minskade de 16 elever som aldrig studsade bollen 

vid tillfälle ett till 11 elever vid sista lektionstillfället och de som studsade vid som mest ett 

tillfälle minskade från 25 till 17 i gruppen ”övningar och spel med pedagogiska regler”.  

 

I ”bara spel gruppen” kan också noteras att en elev gjorde 38 aktioner med boll vid sista 

speltillfället, att jämföras med de 16 elever i samma grupp som aldrig studsade bollen i spelet. 

I gruppen som haft pedagogiska regler i spelet blev några elever mer agerande med bollen i 

spelet vid det sista mättillfället men i denna grupp var det fler, 32 elever, jämfört med 29 vid 

det första tillfället, som inte gjorde fler än fem aktioner vid det sista tillfället. I gruppen 

”övningar och spel med pedagogiska regler” var det sammanfattningsvis både fler elever som 

gjorde aktioner med bollen vid sista tillfället och en minskning i antalet elever som inte gjorde 

några aktioner över huvud taget vid en jämförelse undervisningsmodellerna emellan. 

 

 Men även om det fortfarande var många som aldrig agerade med bollen vid det sista 

speltillfället var det inte självklart att det alltid var samma barn som inte prövade att agera. I 

några fall provade elever att studsa bollen vid det första speltillfället för att vid det sista 

tillfället helt avstå från aktioner med studs. Oftast handlar det om att elever flyttas en intervall 

nedåt, eller allra vanligast uppåt. Men större förändringar kan ske. Exempelvis fanns ett barn i 

gruppen ”spel med pedagogiska regler” som gick från intervallet med sex till tio gångers 

aktioner med studs vid tillfälle ett och som inte studsade bollen över huvud taget vid det sista 

tillfället samt ett barn i gruppen med övningar före spel som aldrig studsade bollen vid det 

första tillfället men som vid sista spelomgången studsade bollen vid fler än tio tillfällen.  
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4. Sammanfattande diskussion 
Den sammanfattande diskussionen är uppbyggd kring studiens båda syften, att belysa elevers 

delaktighet under en bollspelslektion avseende bollberöringar och initiativ vid bollinnehav, 

samt att studera om elevers delaktighet i bollspel förändras beroende på hur undervisningen 

genomförs. Utifrån studiens syften diskuteras resultaten med utgångspunkt från studiens 

teoretiska ramverk. En strukturering har också, precis som i resultatdelen gjorts utifrån 

studiens frågeställningar. 

 

 

4.1 Sammanfattning av resultatet 
En kortfattad sammanfattning av studiens resultat visar på stora skillnader i elevers 

delaktighet i bollspel under en lektion i skolämnet idrott och hälsa. Delaktigheten skiljer sig åt 

mellan kön, med pojkar som genomsnittligt rör bollen betydligt oftare än flickor i spelet. Men 

den skiljer sig också åt inom kön med några flickor och många pojkar som rör bollen ofta och 

många flickor, likväl som några pojkar, som aldrig, eller nästan aldrig rör bollen i spelet.  

 

På samma sätt skiljer sig initiativförmågan, att agera genom att studsa eller skjuta bollen i 

spelet, åt mellan och inom kön. Här är uppdelningen mellan de elever som inte, jämfört med 

de som ofta, gör aktioner med bollen i spelet ännu tydligare, med ett stort antal elever som 

sällan eller aldrig sätter sig själva i centrum av spelet med egna initiativ. I studien tar pojkarna 

betydligt fler initiativ än flickorna totalt sett men det finns även pojkar som sällan och några 

få flickor som ofta agerar med bollen i spelet.    

 

Ovanstående kan troligtvis beskriva ett normalläge i en svensk skolklass i år fyra till sex då 

studien har genomförts i vanliga skolklasser med samundervisning. Enligt lärarna har också 

barnen i likhet med en normal skolklass i Sverige mycket skiftande erfarenhet av bollspel, 

med några barn som idrottar mycket och några barn som idrottar lite på fritiden.42  Mot denna 

bakgrund är spridningen i delaktighet stor! 

 

Det går dessutom att konstatera att delaktighet och initiativförmåga i spelet inte utjämnades 

nämnvärt genom att öva bollspel i tio lektioner på tio veckor. Flickor rörde fortfarande väldigt 

sällan bollen och tog fortfarande mycket få initiativ i spelet jämfört med pojkar och 

                                                 
42 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Idrott och hälsa, (Stockholm:Frizes, 2005)  
s104,160 
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skillnaderna bestod även inom kön på samma sätt. Men det fanns också skillnader i 

utveckling hos barnen i en grupp beroende på vilken undervisningsmodell som använts i 

studien. I grupper som undervisats med övningar på individ- och gruppnivå före spel 

utvecklades delaktigheten i spelet bättre än i de grupper där undervisningen bedrivits enbart 

genom spel.  

 

 

4.2 Reflektioner kring studien 
Lärarna som genomfört undervisningen på skolorna har betraktat sina skolklasser som goda i 

bollspel men med vissa skillnader i mognad och förkunskaper inom klasserna. På en skola 

betraktades en klass som något bättre i bollspel och blev den grupp som enbart skulle spela, 

utan pedagogiska regler eller förövningar. På en annan skola lät läraren den äldre årskursen 

bli ”bara spel gruppen”. Detta i tron att äldre barn kunde ha bättre förkunskaper och bättre 

kunde klara att hantera spelet utan pedagogiska regler och förövningar. Lärarnas val av 

klasser för övning och för att bara spela visar också lärarnas förutfattade mening om de olika 

modellerna och innebär att grupperna inte helt slumpvis valts ut att prova studiens 

undervisningsmodeller. 

 

Samtliga undervisande lärare i studien menar att deras vanliga undervisning i bollspel kan 

liknas vid den undervisningsmodell som utgått från övningar före spel och med pedagogiska 

regler i spel. Denna undervisningsmodell bör alltså vara den modell som eleverna är vana vid 

i bollspel. Hur detta har påverkat studiens resultat kan man endast spekulera om. Men även 

om elevernas lärande, upplevelse och engagemang i de olika undervisningsmodellerna kan ha 

påverkats av den vanliga bollspelsundervisningens upplägg, så hade ingen av klasserna vana 

med detta upplägg av tio lektioner med liknande arbetssätt i bollspel under tio veckor. De 

olika uppläggen bör rimligtvis kunnat påverka elevernas förmåga utifrån studiens syften 

oavsett elevernas tidigare vana.  

 

Men det är också svårt, för att inte säga omöjligt, att veta hur lärarna agerat i detalj under de 

åtta lektionspass som varit mellan det första och det sista speltillfället i studien. Hur väl har 

lärarna klarat att genomföra övningar enligt studiens arbetsmanual och hur väl har lärarna 

klarat att arbeta med pedagogiska regler i spelet? Hur har eventuella tolkningsproblem och 

problem i användning av manualen påverkat genomförandet av undervisningen och resultaten 

kring betydelsen av undervisningsmodellerna? Lärarna säger sig ha genomfört studien enligt 
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de beskrivningar de fått men även om studien föregåtts av muntliga genomgångar med var 

och en av de inblandade lärarna så har ingen kontroll gjorts av genomförandet under studiens 

gång. Ytterligare en aspekt att förhålla sig till är också studiens tidslängd. Hur hade resultatet 

blivit i en längre undersökning? Är tio lektioner under tio veckor för kort tid för att uppnå 

resultat av en undervisningsmodell? En längre undersökningstid och en större kontroll av 

genomförandet av studien kunde eventuellt gett annorlunda resultat.  

 

Resultaten av delaktighet hade troligen också blivit ett annat med en annan definition av 

delaktighet.  I denna studie har ju delaktigheten mätts utifrån bollinnehav. All annan form av 

delaktighet har exkluderats. Exempel på annan delaktighet hade kunnat vara hur barnen rört 

sig i spelet, såväl i försvars- som i anfallsspel och därmed varit delaktiga i spelet. Ytterligare 

ett exempel hade varit att studera barnens subjektiva känsla av delaktighet. I en sådan studie 

skulle några barn kanske känna sig delaktiga i spelet trots att de knappt rört bollen i spelet och 

andra barn med mycket bollberöring tyckt sig vara för lite delaktiga i spelet! Detta eventuellt 

utifrån barnets individuella förväntan på att inneha bollen i spelet. En förväntan som skulle 

kunna skilja sig åt beroende på kön eller erfarenheter av bollspel.  

 

Med det upplägg studien haft, med syftet att mäta delaktighet utifrån bollberöring, så har 

studien genomförts med stor noggrannhet. De barn som deltagit vid det första och det sista 

lektionstillfället, där spelet videofilmats, har bokförts in i minsta detalj. Passningar och andra 

sätt där eleverna fått bollen har prickats av på individnivå och i samband med ett bollinnehav 

har jag studerat och bokfört vad eleven gjort med bollen. Utifrån detta har jag sedan 

sammanställt det redovisade resultatet. 

 

 

4.3 Delaktighet i bollspel  
Bollspel är en mycket vanlig aktivitet i skolans undervisning i idrott och hälsa och en aktivitet 

som uppskattas av många elever.43 Vad det är som fascinerar elever i bollspelet är i sig en 

fråga som förtjänar att diskuteras. I detta sammanhang kommer dock den huvudsakliga 

diskussionen att röra sig kring elevers delaktighet i skolans bollspelsundervisning, en 

delaktighet som i studien har visat sig vara mycket skiftande i en vanlig skolklass. 

 

                                                 
43 ibid s 23-26 
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Vad innebär det att vara delaktig i bollspel utifrån definitionen att få röra bollen i spelet? Kan 

man säga att en elev varit delaktig i spelet om eleven rört bollen vid ett tillfälle eller bör en 

elev röra bollen vid fler tillfällen för att vara delaktig i spelet?  Hur många passningar eller 

skott eller studsar ska en elev göra för att vara delaktig i spelet? Om gränsen för delaktighet 

sätts vid att åtminstone röra bollen vid ett tillfälle i spelet så kan det konstateras att några av 

eleverna i studien trots detta minimala antal bollberöringar inte varit delaktiga i sin klass 

bollspel. Men om diskussionen förs vidare så kan frågan ställas om den elev som rört bollen 

vid ett enda tillfälle eller fått en endaste passning egentligen varit delaktig i sitt lags spel. I 

denna diskussion skulle man kunna invända och säga att delaktighet i form av bollberöring 

inte säger hela sanningen om en elevs delaktighet i spelet. Delaktighet är ju också i form av 

alla de rörelser som sker utan bollen. Men troligtvis är det nog så att de elever som rör sig 

mest utan boll och som känner mest delaktighet i spelet utan att röra bollen också tillhör de 

elever som rör bollen ofta. I diskussionen framöver kommer därför studiens resultat att 

granskas med fokus på de elever som aldrig eller sällan rör bollen eller får någon passning. 

Syftet är att diskutera ett av bollspelens problemområden och att se på utvecklingsmöjligheter 

i att få fler elever delaktiga i bollspel i skolan. En utveckling som skulle kunna möjliggöra att 

fler elever kan få uppleva och känna samma fascination i bollspel som de elever som redan 

idag ser bollspel som den roligaste aktiviteten i idrott och hälsa. 

 

Eventuellt är det utvecklingen av passningar och passningsspel i en grupp som bäst kan 

beskriva en utveckling av delaktighet, utifrån definitionen att röra bollen. Åtminstone om en 

fördelning av bollinnehav gör fler delaktiga i spelet. För en jämnare delaktighet i en grupp 

krävs då att passningar fördelas från de i laget som ofta har bollen till de i laget som sällan har 

bollen. Förvisso skulle ett alternativ vara att ett lag skapar fler bollberöringar i en match. En 

ökning av det totala bollinnehavet, exempelvis genom ökning av antalet passningar och 

minskningar av dribblingsaktioner i spelet kan möjliggöra fler bollberöringar för de som 

sällan rör bollen utan att de som rör bollen ofta behöver minska sitt antal bollberöringar.   

 

I en teoretisk modell, utifrån resultaten i min studie och med tanken om en jämnare fördelning 

av passningar och bollinnehav, skulle pojkarna röra bollen mindre ofta och flickorna oftare i 

spelet. Men bollspel är betydligt mer komplext än att i spelet utgå från en modell med lika 

bollberöring för alla. Längre fram kommer jag att ge några konkreta förslag på hur man i 

skolan kan utveckla delaktighet i spelet, utan att idén med ett spel skall gå förlorad. 
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4.3.1 Delaktighet i bollspel i skolan 
Diskussionen kring delaktighet i bollspel ur ett generellt perspektiv i skolan utgår från det 

första speltillfället för varje grupp där det råder en mycket stor skillnad mellan olika elevers 

bollinnehav. Det finns elever som aldrig får en passning och aldrig rör bollen under 20 

minuters spel samtidigt som andra elever rör bollen vid fler än 25 tillfällen, en elev vid 41 

tillfällen. Skillnaden mellan kön visas i att pojkar i genomsnitt rör bollen dubbelt så ofta som 

flickor och att flickor är numerärt överrepresenterade i de intervaller av bollinnehav som 

representerar inget eller litet bollinnehav. Sju flickor, men ingen pojke, finns bland de elever 

som aldrig fick en passning i spelet. Fem av dessa sju flickor lyckades inte heller röra bollen 

på något annat sätt i spelet. Utifrån synsättet och definitionen av att röra bollen för att vara 

delaktig i spelet kan konstateras att dessa flickor inte varit delaktiga. Pojkar är däremot i 

överrepresentation beträffande ett stort bollinnehav. Fyra pojkar och en flicka fick fler än 20 

passningar i spelet vid det första speltillfället och ser man på det totala bollinnehavet blir 

siffrorna ännu tydligare, 20 av de 22 elever som rör bollen vid fler än 25 tillfällen är pojkar.  

 

Men kanske gestaltas de skilda förutsättningarna för flickors och pojkars normalsituation av 

delaktighet i bollspel bäst via följande exempel. Vid det inledande speltillfället i 

undervisningsmodellen med övningar före spel och pedagogiska regler i spel var det 70 

procent av flickorna som rörde bollen som mest fem gånger. Bland pojkarna rörde 70 procent 

bollen mer än 20 gånger. Skillnaderna var liknande, om än inte så stora även i de andra 

undervisningsmodellerna. Här hade klasserna inte börjat öva bollspel i studiens projekt varför 

dessa siffror möjligen kan vara representativa för delaktigheten i en klass när bollspel 

genomförs med spel utan några speciella insatser av läraren.    

 

Om det råder en stor skillnad i elevers delaktighet i bollspel under en vanlig bollspelslektion 

kan det också konstateras att det under tio lektioner med bollspel under tio veckor sker en viss 

utveckling av antalet passningsmottagningar och bollberöringar. Färre barn får inga eller få 

passningar och fler barn rör bollen oftare vid det sista jämfört med det första speltillfället. Här 

kan man fundera över skälet till denna utveckling. Har eleverna genom att öva eller spela 

utvecklat teknik och spelförståelse och lärt sig hur man ska göra för att få passningar eller har 

elevgrupperna totalt gjort fler passningar i spelet på bekostnad av att studsa bollen i spelet? 

Eller har utvecklingen kommit sig av att de elever som rör bollen ofta försöker passa till 

kamrater som sällan rör bollen? Att det totala antalet passningar är fler vid det sista 

speltillfället än vid det första kan konstateras (eventuellt beroende av färre spelavbrott totalt 
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sett i spelet). Däremot är det inte så att de som har bollen ofta vid det första tillfället avstår 

bollkontakter och har bollen mindre ofta vid det sista tillfället för att elever som sällan rör 

bollen istället ska få fler bollkontakter. Resultaten visar istället att de som rör bollen ofta vid 

det första tillfället också rör bollen ofta vid det sista tillfället och att de som rör bollen sällan 

vid studiens inledande tillfälle också rör bollen sällan i slutet av studien. Vid det sista tillfället 

finns det fortfarande barn, två flickor och en pojke, som inte får någon passning i spelet. Lite 

tillspetsat kan man kanske säga att dessa barn inte varit delaktiga i sitt lags anfallsspel! En av 

de tre, en flicka, har per definition överhuvudtaget inte varit delaktig i spelet då hon inte heller 

på annat sätt lyckats röra bollen i spelet!  

 

Men hur kommer det sig att tio lektioner med bollspel inte gör att alla elever blir delaktiga i 

spelet? Det vore ju rimligt att tro att de elever som är mest ovana vid bollspel kunnat 

utvecklas mest under tioveckorsperioden. Med sin lägre spelnivå att utgå från borde de med 

lite övning kunnat få en god utveckling av sin teknik och sitt spel. I en av 

undervisningsmodellerna har ju eleverna dessutom fått öva sin teknik bland annat i 

passningsspel och i en av modellerna använde sig läraren av pedagogiska regler för att 

utveckla delaktigheten.  

 

Siffrorna om barns delaktighet bör med anledning av de resultat som presenterats i studien 

diskuteras utifrån ett könsperspektiv. Vad är det som gör att pojkar rör bollen dubbelt så ofta 

som flickor vid studiens första mättillfälle och att det även i slutskedet är samma differens i 

antal passningsmottagningar och bollberöringar mellan könen? Kan man säga att pojkar är 

dubbelt så bra som flickor i spelet och bör ha bollen betydligt oftare i spelet? Eller är genus så 

starkt överordnat att förväntningar på flickors respektive pojkars beteenden blir avgörande för 

vem som får passningar i spelet. Skillnader i fysisk utveckling bör ju i denna ålder inte vara 

avgörande för skillnader i spelskicklighet. I skolans år fyra har ju flickor genomsnittligt nått 

längre i sin fysiska utveckling än pojkarna.  

 

Men skillnaden i delaktighet måste också diskuteras utifrån fler infallsvinklar än kön, då 

skillnaden även inom kön är fortsatt stor efter tio lektioner. Exempelvis kan fyra pojkar som 

rör bollen som mest vid fem tillfällen jämföras med en pojke som rör bollen 41 gånger i spelet 

och de flickor som aldrig eller sällan rör bollen jämföras med flickan som rör bollen vid 29 

tillfällen. Intressant och avvikande i sammanhanget är också att den elev som fått flest 

passningar i spelet vid det sista speltillfället är en flicka som fått 33 passningar i ett av 
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speltillfällena. Denna flicka och hennes elva kamrater som fått röra bollen vid fler än 25 

tillfällen känner troligen större utmaning i att spela tillsammans med de 31 pojkar som också 

rör bollen vid så många tillfällen än med de elever som sällan eller aldrig rör bollen. I samma 

tankegång kan man fundera över om inte de pojkar som rör bollen sällan har mer gemensamt 

med flickor med litet bollinnehav än med pojkar med stort bollinnehav.  

 

Kan de förväntningar som finns på barnen i deras idrottsutövande vara ett bidragande skäl till 

de stora skillnaderna i delaktighet mellan barnen i bollspel i studien. Förväntningar utifrån 

kön med olika tilltro till flickors och pojkars förmåga samt förväntningar utifrån vad olika 

barn tros kunna prestera med vana av bollspel. I en skolklass blandas ju elever som dagligen 

övar bollspel med de elever som aldrig provar att spela boll annat än i undervisningen i idrott 

och hälsa och även om eleverna ges chansen att öva sina färdigheter i idrottsundervisningen 

blir de tillfällena så få i jämförelse med de vana bollspelarnas träningar. Kanske är det så att 

eleverna tycker sig göra kloka val i att passa till en pojke eller flicka med vana av bollspel och 

att den mindre erfarne bollspelaren dessutom inte vill riskera att förstöra för laget och utsättas 

för kamraters irritation vid ett individuellt misstag i spelet. Tryggast blir det då att hålla sig 

undan för boll och passningar så mycket det bara går. Sammantaget bör man i diskussionen 

om hur bollspel kan och ska bedrivas ta fasta på hur flickors och pojkar villkor ser ut i 

praktiken och utgå från varje individs unika förutsättningar. Här är det exempelvis viktigt att 

hitta vägar att vägleda och utveckla den flicka eller pojke som inte gillar eller känner sig 

duktig i en rörelse till att hon eller han känner sig duga och räcka till i bollspelet.44 

 

Kanske kan man också exemplifiera med Håkan Larssons resonemang om lärandet i ämnet 

idrott och hälsa. Han menar att det gäller för lärarna att inte bara se till en rörelses 

fysiologiska effekter utan också till deras sociala och symboliska innebörd, deras 

sociokulturella potential. Vad betyder en rörelse i det sociala sammanhang det utförs. Här kan 

man exempelvis fråga sig vilka förväntningar vi har på flickor och pojkar i bollspel? Vad 

händer om flickorna eller pojkarna frångår det mönster av förväntningar som finns på dem? 

Förväntningar påverkade av sociala sammanhang i miljöer, bland annat från idrottsrörelsen, 

utanför skolan. Hur meningsfullt upplever flickor respektive pojkar att bollspel är för dem? 

                                                 
44 Larsson, Håkan, ”Lika för alla- om likabehandling i Idrott och hälsa” ur Idrottsdidaktiska utmaningar, red 
Larsson, H & Meckbach, J,(Stockholm, Liber, 2007) s 233-248 samt 
Larsson, Håkan, ”Kropp och rörelse-kunskap och lärande”, ur Idrottsdidaktiska utmaningar, red Larsson, H & 
Meckbach, J,(Stockholm, Liber, 2007) s 266-285 
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Vilka upplevelser har de som kan påverka dem i deras vilja att spela boll?45 I dessa 

frågeställningar, tillsammans med frågor om elevernas olika förkunskaper, ligger en stor 

didaktisk utmaning för idrottsläraren i upplägg och genomförande av idrottsundervisningen.  

 

Hur ska då en lärare hantera denna utmaning? Eventuellt kan lärarna i sin undervisning vid 

tillfällen dela in sina elever i grupper utifrån kön med utgångspunkt från den olikhet som 

råder i delaktighet mellan kön. Men vid denna uppdelning kvarstår fortfarande de stora 

skillnaderna i delaktighet inom respektive kön. Sammantaget finns det några sätt att öka 

delaktigheten i spelet för de elever som i skolans bollspelsundervisning sällan eller aldrig 

deltar i spelet. Ett alternativ är att antalet passningar i spelet ökar på bekostnad av andra saker 

som händer i spelet. Om eleverna studsar bollen mindre i spelet kan antalet passningar öka. 

Här borde pedagogiska regler kunna vara en möjlighet i utvecklingen av eleverna. Genom 

styrning av passningar, genom regler där man exempelvis inte får ta bollen från motståndare 

som har bollen under kontroll, genom frizoner där den egna planhalvan kan vara fritt från risk 

eller genom begränsning av studs och dribbling kan antalet passningar öka och de mindre 

erfarna utövarna ges möjlighet att ta del av spelet utifrån sin kunskapsnivå. Eventuellt kan 

ovanstående möjligheter kombineras med indelning utifrån kön eller indelning i mer 

homogena grupper, exempelvis utifrån elevernas olika speltempovana. Tillsammans med 

jämspelta kamrater med liknande förkunskaper kan mindre erfarna bollspelsutövare ges tid 

och möjlighet att våga prova sina kunskaper i spelet.  

 

Oavsett gruppindelning, utifrån kön eller förkunskaper är också spelformen av betydelse för 

individens delaktighet i spelet. I en fotbollsmatch med 22 spelare på planen blir det inte 

många bollberöringar per person. Risken är också att den mindre erfarne bollspelaren inte 

kommer med i spelet och försvinner ur aktiviteten. De spelare som har god vana av spel 

försöker troligen att komma åt bollen så ofta de kan för att känna att de deltar i spelet och för 

att hjälpa det egna laget på bästa sätt. Ett alternativ kan vara att låta antalet spelare per boll 

minska. I smålagsspel med färre, tre till fyra, deltagare per lag kan inte den oerfarne 

bollspelaren försvinna ur spelet på samma sätt. I stället för att röra bollen en gång av 22 som 

det genomsnittliga bollinnehavet blir i fotboll rör spelaren bollen genomsnittligt var sjätte 

eller åttonde gång. Detta medför inte att viktiga ingredienser i bollspel blir lidande utan 

möjliggör snarare en större förståelse för spelet hos deltagarna med fler situationer där varje 

                                                 
45 Larsson, Håkan, ”Idrott och hälsa-en del av idrottskulturen”, ur Idrottsdidaktiska utmaningar, red Larsson, H 
& Meckbach, J,(Stockholm, Liber, 2007) s 54-69 
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individ måste ta ansvar både i spelet utan boll och med boll för hur laget ska bete sig såväl 

offensivt som defensivt. Om smålagsspel dessutom kombineras med strategiska indelningar, 

utifrån kön, förkunskaper och elevers olika vana vid speltempo eller där mer erfarna 

bollspelare får roller att lära mindre erfarna utövare att spela boll genom att exempelvis få 

med dem i passningsspelet så kan delaktigheten i spelet utvecklas.46  

 

Ovanstående förslag för utveckling av delaktighet bör kunna genomföras utan att idén i ett 

spel går förlorad. Den duktige basketspelaren får en typ av lärande, anpassat från sin nivå och 

sina möjligheter till lärande i att spela boll tillsammans med sina klasskamrater. För en duktig 

basketspelare kan det knappast vara en utmaning att göra mål eller att dribbla förbi mycket 

ovana bollspelare under en basketmatch i idrott och hälsa. Att däremot fördela passningar, 

utveckla och leda sina kamrater kan däremot vara lärorikt samtidigt som de mindre vana 

bollspelarna får extra stöttning i sitt lärande med hjälp av sina kamrater med större erfarenhet 

av bollspel. Detta sätt att spela kommer inte och avser inte att jämna ut antalet bollberöringar 

helt, men bör kunna ge de mindre erfarna spelarna chansen att röra bollen tillräckligt ofta för 

att känna delaktighet i spelet.  

 

 

4.4 Initiativ i bollspel i skolan 
I en match i ett bollspel har spelare i ett lag olika roller. En spelare kan vara mer 

försvarsorienterad och en mer anfallsorienterad. I sina olika roller kommer den 

anfallsorienterade spelaren sannolikt att försöka göra fler mål än den försvarsorienterade. 

Spelarnas aktioner med bollen kan också skilja sig åt. Den försvarsinriktade kan behöva agera 

med säkerhetsmarginaler för att inte förlora bollen till en motståndare i en position nära det 

egna målet och den anfallsorienterade spelaren tvärtom behöva agera med risker för att 

komma i ett läge att göra mål. Oavsett roll kommer dock de två spelarna att ha goda chanser 

att göra sina aktioner med bollen i spelet, om än på olika sätt. Försvarsspelaren genom att med 

försiktighet och med säkerhetsmarginal förflytta sig framåt med bollen och anfallsspelaren 

genom riskfyllda aktioner och med fler försök att göra mål. 

 

Resultaten i min studie visar dock inte hur spelare oavsett placering på banan tar chansen att 

agera med bollen i spel. På ett generellt plan visar resultaten att flickor sällan eller aldrig 
                                                 
46 Griffin, Linda L; Mitchell, Stephen A; Oslin, Judith L Teaching sport concepts and skills (USA, Champaign, 
IL: Human Kinetics, 1997) s 7-19 
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provar att göra mål eller att studsa bollen framåt och att pojkar oftare prövar sin förmåga att 

agera i spelet. Vid det första speltillfället var det 42 procent, (33 av 78) flickor, jämfört med 

nio procent, (sex av 69) pojkar, som aldrig provade att göra mål och 47 procent (37 av 78) 

flickor, jämfört med 14 procent (10 av 69) pojkar, som aldrig studsade bollen i spelet. Bland 

de barn som tog initiativ och studsade bollen ofta syns samma skillnad mellan kön med 20 

pojkar och tre flickor som studsade mer än tio gånger i spelet. 

 

Dessvärre kan ett uttryck såsom att ”övning ger färdighet” knappast användas angående 

minskning av skillnad mellan kön och endast marginellt angående individuell utveckling av 

initiativförmåga i bollspel. Efter tio lektioners övning och spel var det fortfarande mer än 40 

procent av flickorna och tio procent av pojkarna som aldrig agerade genom att studsa bollen 

framåt i spelet och 33 procent (26 av 78) flickor och sex procent (fyra av 69) pojkar som 

aldrig provade att göra mål. På samma sätt som vid studiens inledningsskede var det också 

betydligt fler pojkar än flickor som tog många initiativ i spelet. Den flicka som provade att 

göra mål flest gånger gjorde det vid 17 tillfällen vilket kan jämföras med att fyra pojkar 

provade vid 20 tillfällen eller fler. Minst lika stor var skillnaden i viljan att agera med studs i 

spelet. En flicka gjorde det vid 17 tillfällen vilket kan jämföras med de 15 pojkar som gjorde 

16 eller fler aktioner med bollen. Skillnader mellan kön framkommer också i hur många skott 

den genomsnittliga flickan och pojken har skjutit i spelet. Här kan flickans tre skott jämföras 

med nästan åtta skott för pojken. En skillnad på nästan fem skott för genomsnittseleven, eller 

uttryckt på annat sätt, som att pojkarna gentemot flickorna mer än dubbelt så ofta försökt att 

göra mål i spel.  

 

Men precis som i frågan om delaktighet kan resultaten också belysas utifrån en annan aspekt. 

Det var 39 procent av pojkarna som sällan eller aldrig prövade att göra mål och 58 procent av 

flickorna sköt fler skott än de nio procent av pojkarna som inte gjorde ett endaste skottförsök. 

Det finns alltså även ett antal pojkar som inte tar initiativ i bollspel och den pojke som 

agerade genom att studsa bollen vid 38 tillfällen i spelet kan jämföras med både de 33 flickor 

och de sju pojkar som aldrig agerade med bollen genom studs. Här kan man fundera över om 

det är försvarbart i undervisningen i idrott och hälsa, och vad det beror på, att ett barn tar så 

mycket plats och att så många barn överhuvudtaget inte tar chansen att agera individuellt i 

bollspel. Sammantaget kan resultaten från denna studie göra att man kan undra över om det är 

så att barnen snarare befäster och cementerar sitt beteende kring initiativförmåga i bollspel 

genom ett upprepat antal spelomgångar?  
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Vid de tillfällen elever i skolan agerar med roller av försvars- och anfallsorienterad karaktär 

kan förklaringar finnas till att olika elever gör olika många målförsök i spelet. Men olika 

spelpositioner förklarar inte skillnaden i hur ofta barnen agerar med studs i spelet. Oavsett 

spelposition ges ju goda möjligheter att studsa bollen. Inte heller kan utveckling av 

spelförståelse och passningsspel förklara dessa skillnader och brist av utveckling på 

individnivå. Om samtliga barn genom övning fått förståelse för värdet av att passa bollen 

istället för att studsa bollen så borde de som studsar bollen ofta i spelet studsa bollen vid färre 

tillfällen i slutet av studien. Men så är inte fallet. Istället är det så att de barn som inte tagit 

initiativ i spelet vid det första speltillfället inte heller gör det vid det sista. Men det kan 

eventuellt också vara så att elever utifrån andra överväganden avstår att försöka göra mål. 

Barnen kan exempelvis ha en strategi att passa bollen till någon spelare de tror är bättre på att 

göra mål än de själva för att laget ska lyckas bättre. Detta skulle i så fall kunna vara ett klokt 

spelstrategiskt val och eventuellt bottna i en spelförståelse i åtanke att laget ska lyckas så bra 

som möjligt. Men troligtvis är det dock andra skäl som är avgörande faktorer till att vissa barn 

ofta försöker och att andra barn aldrig prövar att göra mål. Vid min observation av studiens 

videoupptagningar kan man se elever, oftast pojkar, som försöker göra mål när de har bollen 

vid halva plan vilket knappast kan betecknas som ett spelstrategiskt beslut. Det finns också 

elever, oftare flickor än pojkar, som har kommit i ett läge mycket nära mål och i stort sett 

ostörda ändå avstår chansen att göra mål för att istället passa bollen till en lagkamrat i en 

betydligt sämre position. Det finns också barn som befunnit sig i ett läge nära mål och när de 

fått en passning varit ostörda men som i sitt agerande varit så långsamma att de när de ska 

försöka göra mål blivit täckta av motståndarna och troligen känt sig tvingade att passa bollen 

istället för att göra mål. Här är det oftast brist på teknisk förmåga att hantera bollen som varit 

hindret för att skjuta mot mål.  

 

Men det kan kanske också vara så att några barn inte känner att de har förtroende att försöka 

och därför tvekar så mycket i sitt agerande att de hinner störas av motståndarlagets spelare.  

Här kan man precis som i diskussionen om delaktighet fundera över vad som händer om de 

flickor som inte tar initiativ struntar i de förväntningar som finns på dem? De förväntningar 

som påverkats av sociala sammanhang i miljöer, bland annat från idrottsrörelsen, utanför 

skolan.47Vad skulle hända om den elev som inte brukar skjuta några skott mot mål eller som 

                                                 
47 Larsson, Håkan, ”Idrott och hälsa-en del av idrottskulturen”, ur Idrottsdidaktiska utmaningar, red Larsson, H 
& Meckbach, J,(Stockholm, Liber, 2007) s 54-69 
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inte brukar studsa bollen framåt över banan helt plötsligt ändrade sitt beteende och avlossade 

sju skott i en match och attackerade framåt över banan med studs likt de mer vana eleverna 

vanligtvis gör. Hur skulle reaktionerna bland kamraterna bli om detta barn, troligtvis en 

flicka, missade dessa sju skott och tappade bollen vid några attacker med bollen? Och hur 

skulle läraren reagera och agera i detta läge? 

 

En utveckling av initiativförmågan hos barnen är önskvärd utifrån aspekten att få fler barn att 

vara delaktiga i fler avseenden än att bara röra bollen i spelet. När barnet agerar med en studs 

framåt planen eller försöker göra mål kan det ju vara ett uttryck för att barnet har utvecklat sin 

delaktighet i spelet och vill och vågar sätta sig själv i centrum för skeendet istället för att 

endast passa iväg bollen till en kamrat. Hur skapar man denna utveckling av initiativförmåga 

hos barnen som sällan eller aldrig provar att studsa bollen eller att skjuta bollen mot mål? Vad 

kan en idrottslärare göra för att utveckla dessa kvaliteter och hur ska en bollspelslektion 

planeras och läggas upp för dessa barns utveckling? Detta är sammantaget en didaktisk 

utmaning för lärarna i idrott och hälsa. 

 

 

4.5 Undervisningsmodellerna 
En sammanfattning av delaktighet och initiativförmåga i skolans bollspelsundervisning visar 

att flickor är mindre delaktiga i spelet än pojkar och i än lägre grad tar initiativ i spelet jämfört 

med pojkar. Men det kan också konstateras att det råder mycket stora skillnader inom kön och 

inte bara mellan kön. Det finns flickor, färre än pojkar, som deltar mycket och tar många 

initiativ i spelet och det finns pojkar, färre än flickor, som deltar lite och inte tar några initiativ 

i spelet. De flickor som deltar mycket har troligtvis mer gemensamt i sitt sätt att spela med 

mycket delaktiga pojkar än med icke delaktiga flickor och pojkar med liten delaktighet i 

spelet har troligtvis på samma sätt mycket gemensamt med lite delaktiga flickor.  

 

 I min betraktelse och diskussion av undervisningsmodeller har jag utgått från den grupp barn 

som man kan diskutera i vilken utsträckning de över huvud taget deltar i spelet. Dessa barn 

får representera ett av skolans och idrottslärarens huvudsakliga problem i bollspel, att få de 

som inte deltar mer aktiva i undervisningen. Här kan en möjlighet vara att hitta en 

undervisningsmodell som stimulerar just dessa barn. Hur ska man som idrottslärare undervisa 

för att utveckla elevers delaktighet och initiativförmåga i bollspel? Blir det någon skillnad i 

utveckling av delaktighet och initiativförmåga i spelet om man utgår från att spela i 
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undervisningen eller om man före spelet genomför övningar för utveckling av individens 

tekniska och taktiska repertoar?  

 

Här avser jag att resonera kring resultaten utifrån en jämförelse av tre undervisningsmodeller. 

I två undervisningsmodeller har spelet varit utgångspunkten för lärandet i bollspel. Bollspelet 

har genomförts endast med spel och utan några som helst övningar. Skillnaderna mellan dessa 

modeller har varit lärarens agerande under lektionerna. I en av modellerna, ”bara spel”, har 

läraren endast sett till att reglerna för det aktuella spelet har följts. I den andra spelmodellen, 

”spel med pedagogiska regler”, har läraren försökt påverka utvecklingen av spelet genom 

pedagogiska regler. I en tredje modell har spelet föregåtts av övningar för att utveckla 

tekniken hos utövarna innan de spelat boll. I denna modell kan tekniken hävdas varit 

utgångspunkten för lärandet i bollspel.  

 

En svårighet som tas upp av Gréhaigne, Godbout och Bouthier är den lilla tid som finns för 

bollspel i skolan med problem som följd att i undervisningen kunna lära en god 

spelförmåga.48 Med spelförmåga kan menas en teknisk förmåga att hantera bollen i spelet 

likväl som en taktisk förmåga att förstå vad som ska göras i spelet. I min studie avses med 

spelförmåga att med såväl teknisk som taktisk skicklighet bli delaktig i spelet utifrån 

definitionen att röra bollen i och med förmåga att agera med bollen genom studs eller att 

försöka göra mål. Vad deltagaren gör med bollen vid ett bollinnehav är intressant utifrån 

aspekten att den elev som agerar med bollen sätter sig själv i centrum för aktiviteten och är 

delaktig i spelet på fler sätt än att endast röra bollen vid en passningsmottagning. Genom att 

studsa bollen eller genom att försöka göra mål har deltagaren utvecklat sitt deltagande och sin 

tid i centrum av spelet från en kort tid vid en passningsmottagning till en längre tid i att våga 

utföra egna aktioner.  

 

En undervisningsmodell skulle kunna utgå från övningar före spel i syfte att öva den tekniska 

bollrepertoaren för att underlätta individens agerande i spelet.49 Men eventuellt är tiden för 

kort i den vanliga idrottsundervisningen för att utveckla eleverna genom övningar som 

tillgodoser behovet för både erfarna och oerfarna bollspelare. Övningar riskerar att bli för lätta 

för några elever med brist på utmaning som följd eller för svåra för några med följden att de 
                                                 
48 Gréhaigne, J-F., Godbout, P., & Bouthier, D. “The Teaching and Learning of Decision Making in Team 
Sports” QUEST, 2001, nr 53, sid 59-76 
49 Giske, Rune, Individuelle handlingsvalg i lagballspill – En teoretisk og empirisk studie, (Oslo: Norges 
Idrottshögskola, 2000) s 70 
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med sämst förkunskaper misslyckas i sitt övande. Istället skulle elevernas delaktighet likaväl 

kunna utvecklas via spel utan förövningar. I spelet kan eleverna få förståelse för spelet och 

uppleva vad man ska göra för att lyckas i agerandet på planen. Denna förståelse skulle i sin 

tur göra spelet mer meningsfullt och motivera eleverna i deras agerande på planen.50 

 
4.5.1 Undervisningsmodellens betydelse för delaktighet i bollspel i skolan 
Utvecklingen av delaktighet i de tre undervisningsmodellerna är redovisade utifrån antal 

passningar och antal gånger deltagarna rört bollen i spelet. Av dessa variabler kan antalet 

passningsmottagningar eventuellt tydligast mäta gruppens vilja att utveckla delaktighet. Dessa 

visar ju hur många passningar som gjorts i gruppen och till vem som passningarna gjorts. I 

betraktelsen av fördelning av passningar synliggörs alltså utveckling av delaktighet i gruppen. 

Antalet bollberöringar visar också utveckling av delaktighet med tillägg av individens 

förmåga att röra bollen på annat sätt än genom att få passningar. Här räknas ju även de 

tillfällen spelaren rört bollen genom att ta bollen från en motståndare, ta en retur efter 

misslyckat skott eller då spelaren tagit initiativ att lägga ett inkast när bollen varit ur spel. 

Totala antalet bollberöringar kan eventuellt visa individens vilja att sätt sig i centrum av spelet 

och vilja att delta i spelet. 

 

En intressant fråga är om ”bara spel gruppen” utvecklat passningsspelet på samma sätt som de 

grupper som haft en lärare som i undervisningsprocessen försökt utveckla gruppens 

delaktighet. En annan fråga är om övningar varit till fördel för utveckling av delaktighet i 

spelet. Har tiden för övningar gjort att elever utvecklat en förmåga de har användning av i 

spelet? Eller är tiden för övningar för kort och ger övningar för liten transfer till förmåga och 

beteende i spel? Utvecklas eleverna istället bättre genom mer spel istället för att använda en 

del av lektionstiden till övningar?  

 

Utveckling av delaktighet bland barn som sällan eller aldrig rör bollen var tydligast i 

undervisningsmodellen som haft övningar före spel. Vid det första speltillfället hade denna 

grupp flest barn som sällan eller aldrig rörde bollen och sällan eller aldrig fick passningar i 

spelet för att vid det sista tillfället ha minst antal barn med liten delaktighet. Utvecklingen kan 

exemplifieras med att det för flickornas del har minskat från 74 procent till 26 procent och för 

pojkarna del från 25 procent till 10 procent bland de elever som inte får fler än fem passningar 

                                                 
50 Griffin, Linda L; Mitchell, Stephen A; Oslin, Judith L Teaching sport concepts and skills (USA, Champaign, 
IL: Human Kinetics, 1997) s 7-19 
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i spelet. Ingen av de andra undervisningsmodellerna var i närheten av denna utveckling. 

Denna utveckling är intressant då utvecklingen av passningsspelet känns viktig som 

mätinstrument för utveckling av delaktighet. Speciellt viktigt är det i detta sammanhang att 

mäta utvecklingen av passningsmottagningar bland de barn som sällan rör bollen. Viktigt i 

sammanhanget är också att utvecklingen i grupperna är statistiskt säkerställd och att 

skillnaden mellan grupperna är statistiskt säkerställd vid första mättillfället men inte vid det 

sista tillfället. 

 

I sammanhanget kan man fundera över betydelsen att barnen i gruppen man övat före spel fått 

öva upp sin teknik att passa och att ta emot passningar samt att öva sig i att studsa bollen. 

Individens förmåga att hantera bollen påverkar möjligheterna att göra ett val i spelet och de 

prestationer en spelare kan utföra. Här menar Rune Giske att man måste lära sig att behandla 

bollen och att teknikövningar behövs för att utveckla en bollteknisk repertoar. Spelare med 

god ”bollteknisk repertoar” kan se fler handlingsalternativ och kan lättare välja vad de ska 

göra i spelet. De har med sin teknik en ökad tid till förfogande i spelet, de kan bättre utnyttja 

ytan på spelplanen och reducerar risken att mista bollen.51 I övningar där man parvis eller i 

smågrupper övat att passa och ta emot passningar har många repetitioner gjorts av de rörelser 

som ska användas i spelet och i övningarna har alla elever kunnat bli delaktiga. Att spela utan 

övningar kan inte, med det lilla bollinnehav några elever har i spelet, på samma sätt ge 

tillräckligt med repetitioner för utveckling av en grundläggande teknisk förmåga att hantera 

bollen. 

 

Om det känns logiskt att övning i att hantera bollen ger eleverna förmåga till delaktighet i 

spelet så väcks frågor i resultatet i gruppen som spelat med pedagogiska regler. Trots 

användande av dessa i läroprocessen är det fortfarande många barn som sällan eller aldrig rör 

bollen eller får passningar vid sista speltillfället. Här är resultatet jämförbart med gruppen 

som spelat utan detta lärarskap. Det hade inte känts konstigt om grupperna som haft en lärare 

som agerat med pedagogiska regler under åtta lektionspass i spelet haft en lika god utveckling 

av passningsspelet som gruppen som genomfört övningar före spel. Under lektionerna som 

varit mellan de två speltillfällena har ju både gruppen med övningar före spel och gruppen 

med pedagogiska regler kunnat ha en mycket stor delaktighet. De pedagogiska reglerna skulle 

ju användas för detta ändamål. Med de pedagogiska reglerna har läraren påverkat gruppens 

                                                 
51 Giske, 2000, s 70 
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passningsspel under åtta lektioner och kunnat ge samtliga elever möjligheten att röra bollen 

och att delta i spelet.  

 

En viktig fråga blir varför det fortfarande finns elever som inte deltar i spelet i grupperna när 

man vid sista tillfället spelar utan vare sig inledande övningar före spel eller med pedagogiska 

regler i spel? Hur många tillfällen behövs för att en undervisningsmodell ska ge resultat?  Åtta 

tillfällen verkar inte ha räckt för att få alla att bli delaktiga i spelet. Detta tydligast synliggjort 

i gruppen med undervisning med pedagogiska regler! Eller är det helt andra faktorer som 

påverkar? Hur mycket påverkar barnens förhållningssätt till spelet? Kan det exempelvis vara 

så viktigt att vinna matchen under lektionen att det är överordnat allt lärande som varit under 

åtta lektioner? Kan det i så fall vara så att de förväntningar som finns på de olika individerna i 

klassen, tillsammans med individens spelförmåga avgör vem som ska få passningar när 

läraren ger det fria spelrum som funnits vid det första och det sista speltillfället? 

 

Sammantaget finns det en del att fundera över vid bollspel i skolan. Ovanstående frågor 

väcker tankar om vilket förhållningssätt som bör gälla vid bollspel. Att barnen när de kämpar 

i bollspel försöker vinna en match är i sig inte konstigt men ställer väldiga krav på 

lärarskapet. Hur kan läraren påverka eleverna till ett bollspel som inkluderar istället för att 

exkludera elever utan att spelens idé går förlorad? Resultaten i studien visar på de svårigheter 

som uppstår i spelet ur delaktighetssynpunkt när spelet släpps helt fritt! Men vad kan en lärare 

göra för att undvika dessa svårigheter? 

 

Övningar före spel och pedagogiska regler i spel har ett värde för utveckling delaktighet i 

spel. Troligtvis har det även det för de barn som aldrig eller sällan får en passning eller rör 

bollen i spelet. Övningarna ger ju delaktighet i och med att eleverna i övningarna har chansen 

att både röra boll, delta och öva sin teknik. En teknik som kanske kan göra att barnet känner 

sig bättre förberett för spel!? Pedagogiska regler borde sen i spel vara en möjlighet för 

påverkan av delaktighet i spelet. Ytterligare möjligheter för utveckling av delaktighet kan 

vara smålagsspel och nivågruppering som jag redogjorde för under punkten ”delaktighet i 

bollspel i skolan”.  

 

Avslutningsvis är det nog ett faktum att det i ett bollspel inte kan råda en total jämställdhet i 

antalet passningsmottagningar och bollberöringar. Däremot kan det vara ett värde att få 

samtliga deltagare att uppleva att de deltar i sitt lags spel och deltar i lagets framgångar och 
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motgångar. Denna delaktighet är nog också en förutsättning för att uppleva den fascination 

som många elever verkar uppleva med att spela boll.  

 

4.5.2 Undervisningsmodellens betydelse för utveckling av initiativ i bollspel 
Det vore inte konstigt om den grupp som övade sin tekniska förmåga att hantera bollen innan 

spel, på samma sätt som beträffande utveckling av delaktighet, fick en bättre utveckling av 

initiativförmåga i bollspel än de två grupper som endast spelade i undervisningen i bollspel. 

Det borde ha en viss betydelse att i en undervisningsmodell få göra övningar i att hantera 

bollen och tekniskt lära sig att göra mål och att förflytta sig med bollen. En utvecklad teknik 

skulle kunna ge både bättre förmåga i spelet som mod att våga ta för sig och mod att agera i 

spelet. 

 

Utifrån de resultat som framkommit i studien kan det i några lägen anas att övningar före spel 

har haft en betydelse för elevernas initiativförmåga i spelet. Exempelvis minskar antalet barn 

som aldrig gör aktioner framåt i spelet i gruppen som övat före spel från 16 barn vid tillfälle 

ett till elva barn vid studiens slut medan det i gruppen som bara spelat till och med en är 

försämring i detta avseende. Men totalt sett råder stor osäkerhet kring resultaten med 

förändringar som är så små att en jämförelse mellan de tre modellerna i detta sammanhang är 

svår att göra. Sammantaget är det i samtliga undervisningsmodeller många, 28 procent, (41 av 

147 barn) som även efter tio lektioner i bollspel varken provar att studsa bollen framåt 

spelplanen eller provar att göra mål i spelet. De här barnen gör inga ansatser att vara den 

centrala figuren utan väljer istället att inta en anonym roll i spelet. I denna studie har tio 

lektioner i bollspel inte ändrat denna brist på initiativ i någon av undervisningsmodellerna.  

Sätter man dessutom ihop resultaten om initiativ i spelet med resultaten i delaktighet 

framkommer att det i samtliga tre undervisningsmodellerna finns barn som inte rört bollen 

och därmed enligt studiens definition av delaktighet inte varit delaktiga i spelet.  

 

Trots denna brist på utveckling är det dock en förhastad slutsats att dra, att 

undervisningsmodellen skulle vara utan betydelse för utveckling av delaktighet och 

initiativförmåga i bollspel. Exempelvis kan man fundera över om tiden var för kort för en 

tydlig utveckling eller om det är andra faktorer som stör den utveckling som trots allt borde 

ske genom övning av färdighet eller med användande av pedagogiska regler. Tidigare har jag 

tagit upp problemet med hur liten den totala tiden för övning blir för elever som endast spelar 

boll i skolan i jämförelse med de barn som spelar boll på fritiden. Utifrån detta går det inte att 
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bortse från tanken att de förväntningar som finns utifrån genus och utifrån det eleverna gör på 

fritiden kan överskugga den utveckling eleverna fått i sin färdighet. Denna tanke skulle i så 

fall kunna förklara att de två grupperna som undervisats genom spel inte fått någon egentlig 

skillnad emellan sig. Förvisso har pedagogiska regler i en av spelgrupperna möjliggjort att 

alla fått delta i spelet under de åtta lektionerna mellan mättillfällena men kanske har antalet 

repetitioner varit otillräckliga för att utveckla barnen i den utsträckning att de vågat pröva sin 

förmåga på annat sätt än på det sätt som förväntats av dem. Lärarna har här 

sammanfattningsvis en stor utmaning i att ge barnen den chans till utveckling som gör att de 

lyckas delta i spelet med såväl passningar som med individuella aktioner. 

 

 

4.6 En sammanfattande reflektion 
Som idrottslärare visar denna studie på flera problem att fundera över. En fråga är hur 

upplägget av undervisningen ska vara. De inblandade klasserna i studien har under sina 

tidigare skolår stött på bollspel vid flera tillfällen i idrott och hälsa. Trots dessa tidigare 

lektioner rådde en spridning i delaktighet som kan vara svår att försvara. De tio lektionerna 

visade förvisso att eleverna utvecklades i delaktighet, men inte i så stor utsträckning att 

samtliga elever blev delaktiga i spelet. Att bara spela, utan pedagogisk ledning, var inte en 

lyckad undervisningsmodell. Barnens delaktighet utvecklades dåligt och initiativförmågan i 

spelet utvecklades inte. Att spela med pedagogisk ledning gav inte heller så stor utveckling 

när sen spelet släpptes fritt igen. I denna undervisningsmodell kan dock de åtta lektioner som 

varit mellan de två videoinspelningarna ha gett goda möjligheter till delaktighet i spelet. De 

pedagogiska reglerna som läraren använt var ju i syfte att få eleverna delaktiga i spelet.  

 

Övning ger färdighet verkar vara en tes som håller i denna studie. Förvisso har inte heller 

modellen som övat före spel utvecklat samtliga barns delaktighet och initiativförmåga i spelet 

men i denna undervisningsmodell minskar framför allt antalet barn som inte får passningar 

och inte rör bollen mer än i spelgrupperna. Övningar före spel har också gjort eleverna 

delaktiga under den tid som övningarna pågått och garanterat elevers delaktighet och 

möjlighet till lärande, åtminstone före spel. Pedagogiska regler har sen möjliggjort bättre 

delaktighet i spel. 

 

Om övningar före spel visar bättre resultat i utveckling av elevers delaktighet och 

initiativförmåga i spel jämfört med de undervisningsmodeller som endast genomförts med 
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spel så säger denna studie inget om när övningar bäst genomförs under en lektion i bollspel. 

Lektionsmodellen med övningar före spel är en undervisningsmodell som har vissa praktiska 

fördelar och troligen används av många lärare i bollspel. Tekniken kan exempelvis i 

uppvärmningen av lektionen tränas i övningar och lekar före spel och avses nog vanligen att 

förbereda individen för det kommande spelet. Men vad hade hänt i en undervisningsmodell 

som utgått från spelet och lektionen istället för att inledas med teknikövningar inletts med 

spelövningar för utveckling av spelförståelse och taktisk förmåga såsom förespråkare för 

”Teaching Games for Understanding” föreslår? Med inledande spelövningar och med 

efterföljande teknikövningar utifrån barnens behov av att hantera och bemästra bollen hade 

resultatet kanske blivit väl så bra som i en undervisningsmodell med utgångspunkt i tekniken. 

Men oavsett denna fråga kvarstår värdet av att öva inför spel. Detta oavsett om det sker i 

övningar av teknik eller taktik före spel eller utifrån de behov gruppen har efter att ha provat 

att spela.  

 

Även om delaktighet har utvecklats i spel i studien så är ytterligare en fråga att ställa sig hur 

många gånger bollspel behöver övas och spelas för att få samtliga elever delaktiga i spel. Tio 

lektioner, varav åtta med lärarens möjlighet att påverka, räckte inte i någon av 

undervisningsmodellerna. Kan det eventuellt vara så att elevernas förväntningar på 

kamraternas beteende är cementerat redan i skolans år fyra och avgör vem som får och 

förväntas göra vad i klassens bollspel. I så fall är detta ytterligare en utmaning för 

idrottslärarna att anta för ett bättre bollspel i skolan. Dessa förväntningar skulle eventuellt 

kunna förklara att flickor inte tar initiativ och underpresterar i spelet. Underprestationer som 

eventuellt beror på eller kan leda till en dålig självkänsla och en självuppfattning att inte duga 

till i idrottsliga aktiviteter. Skillnaden i delaktighet utifrån kön bör nämligen inte kunna 

förklaras utifrån fysiska skillnader mellan flickor och pojkar. Eftersom de flesta elever i 

studien går i skolans år fyra har sannolikt fler flickor än pojkar kommit in i puberteten med 

den fysiska utveckling, bland annat i form av längdtillväxt, som då sker.  

 

Utifrån detta resonemang ligger en stor utmaning för idrottslärare att utveckla en förståelse 

för vad bollspel betyder för de olika eleverna i en klass. Vilka förväntningar har man som 

lärare på flickor och pojkar och vilka förväntningar har eleverna själva på varandra i bollspel? 

Vilka konsekvenser får dessa förväntningar för lärandet? Kan det till och med vara så att 

elever i skolan, med förväntningar på varandra i klassen, med fler lektioner i ett moment 

förstärker den hierarkiska ordningen i en grupp. I så fall skulle detta vara ett av kanske flera 



 69 

skäl till att elever i några sammanhang efter tio lektioner i bollspel inte har utvecklat 

initiativförmåga i spelet. Istället skulle dessa tio lektioner snarare ha förstärkt den syn elever 

har på varandra, att några kan och ska agera i spelet och att några av eleverna i klassen ska 

förbli passiva med sin sämre förmåga i spelet.  Här gäller att stötta och hjälpa elever att våga 

och försöka bryta eventuella mönster av förväntningar i de lägen dessa inte är till elevens 

fördel. I denna utveckling kan kanske såväl övningar som spel användas men utifrån en annan 

utgångspunkt än det resultatorienterade spelet. Eventuellt blir idrottslärarens första och största 

uppgift i bollspel att få den stora grupp flickor och den mindre grupp pojkar som inte är 

delaktiga i spelet att känna mening kring aktiviteten. Om eleverna inte känner meningsfullhet 

är det också stor risk att de inte kommer att försöka utveckla sin förmåga och delaktighet i 

bollspelet. 

 

I denna utveckling gäller att se hur såväl flickors som pojkars villkor ser ut i praktiken och 

utifrån individernas olika förutsättningar ge vägledning och stöttning och få eleven att känna 

att hon eller han kan lyckas i sitt utövande.52 Detta oavsett om eleverna uppdelas utifrån kön 

eller förkunskaper eller i grupper med såväl erfarna som oerfarna bollspelare.  

 

Håkan Larsson och Karin Redelius talar i boken ”Mellan nytta och nöje” om en 

gränsöverskridande potential beträffande diskussionen om kön. Utifrån bakgrundsfaktorer 

framkommer stora likheter mellan de som är positiva och negativa till skolämnet idrott och 

hälsa, oavsett kön. En bakomliggande faktor är hur eleven upplever sin egen 

prestationsförmåga i relation till ämnet. Denna är till stor del kopplad till individens 

erfarenhet av föreningsidrotten. Man skulle därför istället för att utgå från kön också diskutera 

elever med stor respektive liten erfarenhet av föreningsbedriven idrott på fritiden. Här menar 

Larsson och Redelius att det kan finnas problem med de gruppindelningar som görs i idrott 

och hälsa. Ibland med grupperingar utifrån kön och med viljan att i skolan ta hänsyn till 

skillnader mellan flickor och pojkar. En ”vi” och ”dom” känsla riskeras att skapas med en 

känsla av att pojkar och flickor är två olika grupperingar med skilda intressen och behov och 

rimmar inte heller väl med skolans ansvar att motverka traditionella könsmönster. Ett annat 

tankesätt kan vara att se flickor och pojkar som individer istället för kategorier och istället 

utgå från de idrottsliga intressen flickor och pojkar har utifrån sin bakgrund och tidigare 

                                                 
52 Larsson, Håkan, ”Lika för alla- om likabehandling i Idrott och hälsa” ur Idrottsdidaktiska utmaningar, red 
Larsson, H & Meckbach, J,(Stockholm, Liber, 2007) s 233-248 
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erfarenheter av idrott och fysisk aktivitet, bland annat i ämnet idrott och hälsa.53 I detta 

synsätt bör skolan och idrottsläraren, såsom i LPO 94, ha ett särskilt ansvar för de elever som 

har svårt att nå målen i utbildningen.54  

 

Med denna beskrivning kan avslutningsvis konstateras vikten av pedagogiskt ledarskap och 

den utmaning som ligger för idrottslärarna att undervisa i bollspel om de ska lyckas utveckla 

sina elevers delaktighet i bollspel.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
53 Larsson H, Redelius K, ”Några pedagogiska utmaningar i relation till ämnet idrott och hälsa” i Mellan nytta 
och nöje,  red Larsson H & Redelius K (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004) s 234-236 
54 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet LPO 94, www.skolverket.se, 
s4 

http://www.skolverket.se/�
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5. Slutsats 
Bollspel är den vanligaste aktiviteten i Idrott och hälsa. Men trots att bollspel är populärt 

bland eleverna i skolan så finns det stora problem att beakta i bollspelsundervisningen. Några 

av eleverna, framförallt flickor, deltar inte och många elever, också här mest flickor, tar inga 

initiativ i spelet. Det råder sammanfattningsvis en mycket stor skillnad mellan kön i elevers 

delaktighet och initiativförmåga i bollspel. Här kan sociokulturella förklaringar med 

förväntningar på pojkars och flickors beteenden vara ett skäl till denna skillnad. Men det råder 

också en mycket stor skillnad inom kön med flickor som både deltar och tar initiativ och 

pojkar som inte gör det. Troligtvis kan erfarenheter från tex idrottsrörelsen vara en bidragande 

faktor till varför vissa elever deltar mycket aktivt och andra inte gör det. 

 

Tio lektioner i bollspel under tio veckor ändrade i mycket liten utsträckning ovanstående bild. 

Förvisso kan det konstateras att en undervisningsmodell där övningar för lärande av teknik 

och passningsspel utvecklade elevers delaktighet i spelet och att en undervisningsmodell där 

klassen endast spelade boll inte fick samma utveckling. Men skillnaden var inte så stor och i 

ingen undervisningsmodell blev samtliga elever delaktiga och initiativtagande i spelet vid det 

mättillfälle som avslutade studien.  

 

Istället kan man fundera över om ett visst antal lektioner i ett moment kan riskera att befästa 

och cementera elevers sätt att agera i spelet. Med mycket spel på traditionellt vis i 

undervisningen så kan barnen lära sig vilka elever som förväntas agera och vilka som inte bör 

agera i spelet. Hur undervisningen ska bedrivas i bollspel är därför en viktig fråga att 

diskutera och som inte är avslutad med denna studie. Håkan Larsson pekar på att det är sättet 

att använda bollspel på och framförallt sättet att organisera bollspel som borde lyftas fram. 

Idag tyder observationer på att läraren låter innehåll och arbetssätt påverkas av de tongivande 

och dominanta eleverna i en klass. Att få en fungerande undervisning blir då lika med att få en 

fungerande undervisning för de dominerande eleverna.55 Istället bör en idrottslärare fundera 

över hur han eller hon bedriver sin bollspelundervisning så att ett särkilt hänsynstagande kan 

ske till de elever som har det svårt i spelet. I detta sätt att tänka kring bollspelsundervisning 

kan ingå indelning av gruppen och tankar om hur bollspel ska spelas för att vara utmanande 

och utvecklande för alla. 

 

                                                 
55 Larsson, Håkan, ”Idrott och hälsa-en del av idrottskulturen”, ur Idrottsdidaktiska utmaningar, red Larsson, H 
& Meckbach, J,(Stockholm, Liber, 2007) s 68 
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6. Fortsatt forskning 
Då bollspel är den vanligaste aktiviteten i ämnet idrott och hälsa är det viktigt att belysa det 

som sker i undervisningen i bollspel. I en sådan forskning finns flera infallsvinklar att utgå 

från med avstamp från denna studie.  

 

Att så många elever inte är delaktiga eller tar initiativ i spelet visar på ett behov av att 

ytterligare undersöka delaktigheten i bollspel i skolan. Hur kan en undervisning läggas upp 

som utvecklar elevers delaktighet i bollspel? Här kan exempelvis fortfarande spel och en 

taktisk utgångspunkt kunna jämföras med ett lektionsupplägg med utgångspunkt från teknik 

genom övningar. Om det lönade sig bättre att öva före spel än att bara spela i undervisningen i 

denna studie så återstår att undersöka huruvida utvecklingen av passningsspelet kunnat vara 

väl så bra i en grupp som utgått från spelet om gruppen först spelat och därefter utifrån 

gruppens behov genomfört de övningar som utvecklat passningsspelet i gruppen.  

 

Men forskning kring delaktighet i bollspel kan också framöver bestå av studier av elevers 

totala engagemang i bollspel. Hur deltar elever på fler sätt än att röra bollen? I denna 

frågeställning kan studier ske kring elevers rörelse och engagemang utan boll i spelet när det 

egna laget bollen eller när motståndarlaget har den. 

 

Ytterligare en infallsvinkel är kring sociokulturella perspektiv och dess inverkan på 

undervisningen och elevers beteende i bollspel. Här måste förväntningar på flickor och pojkar 

i bollspel vidare belysas med de konsekvenser de får för barnens beteende i undervisningen. 

Utifrån denna forskning kan underlag utvecklas som stöttar hur bollspel kan utövas i linje 

med skolans läroplan och fungera på ett bra sätt för både flickor och pojkar i skolan.  

 

Men framtida studier kan och bör också ta fasta på barnens upplevelser av bollspel. Med ett 

holistiskt perspektiv bör man undersöka effekter av lärande i bollspel menar Holt, Strean och 

Bengoechea. Författarna menar att både teknikövningar och taktiska övningar utvecklar 

barnets spelförmåga och vilket som ska komma först i turordningen kan vara en 

diskussionsfråga. Men än mer intressant bör istället vara att undersöka hur barnen på bästa 

sätt kan motiveras till fysisk aktivitet.56 I dessa typer av frågeställningar kan också ingå vad 

det är i bollspelet som verkar fascinera en del och vad som verkar skrämma en del. Kan denna 

                                                 
56 Holt, N., Strean, W., & Bengoechea, E. “Expanding the Theaching Games for Understanding Model: New 
Avenues for Future Research and Practise” Journal och Teaching in physical Education, 2002, nr 21, s 162-176 
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forskning leda till att fler barn uppskattar bollspel så har forskningen haft ett stort värde för 

skolans undervisning i idrott och hälsa. 
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Bilaga 1  

Manual bollspelsundersökning 
 

Tack för ert intresse att medverka i vårt bollprojekt. Tiden går som alltid snabbt varför vi 

önskar köra igång så snabbt som möjligt. Ett par saker är viktiga inför igångsättandet. 

 

• Information till rektor om att ni tänker delta i vårt projekt. 

• Tillfråga eleverna. Det är viktigt att de är med på tåget. 

• En lapp hem till föräldrarna om att barnen vid två tillfällen kommer att videofilmas. Vi 

behöver tillstånd hemifrån. Vi vet inte hur rutinerna är på era respektive skolor men 

troligtvis kan lappar delas ut redan nu i veckan av klasslärare och fås tillbaka direkt efter 

helgen. Vi bifogar en lapp för hemskick vilken ni kan använda. 

 

Arbetsmanual 
 

Vad som behövs är tre klasser på mellanstadiet i respektive skola. 3 klasser, i årskurs 4, 

alternativt årskurs 5 eller 6, från varje skola ingår i undersökningen. De tre klasserna kommer 

att ha bollspel på olika sätt.  

 

• Bara spel gruppen. En klass spelar sina bollspel utan förarbete i form av bollövningar 

och utan pedagogiska regler i spelet. 

• Övning och pedagogiska regler gruppen. En klass genomför uppvärmning i form av 

lekar med boll och har förövningar med boll före det att man spelar bollspel. I spelet 

använder sig läraren av pedagogiska regler och möjligheter. 

• Pedagogiska regler gruppen. En klass spelar sina bollspel utan förarbete i form av 

bollövningar men i spelen använder sig läraren av pedagogiska regler och möjligheter. 

 

Tidsperiod för undersökningen 

Läraren genomför 10 tillfällen per grupp under höstterminen. Start för arbetet är måndag den 

4 september. Slutdatum för arbetet är fredag den 24 november. 
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Val av bollspel 
Läraren kan välja mellan flera olika bollspel i undersökningen. Den begränsning som gjorts är 

att det skall vara bollspel där spelarna kan röra sig fritt över banan utan begränsning av ett nät 

eller liknande. Spelet skall vara ett målspel. Basketboll och handboll är två exempel på 

målspel.  I idrotteket nr 4, bollspelsdidaktik, sid 11 beskriver Björn Bolling målspel som en 

spelform där det gäller att göra fler mål än motspelarna. För att få möjlighet till detta måste 

man erövra territorium från det andra laget för att därigenom komma i skottläge. Spelarna rör 

sig fritt på planen och ofta i närkontakt med såväl med- som motspelare. 

 

I undersökningen kan läraren alltså växla mellan olika målspel. Vid det första och det sista 

tillfället väljer läraren samma spel. Spelet som används vid det första och det sista 

tillfället skall vara ett spel där bollen hanteras i handen. Under dessa veckor, veckan för 

det första och det sista tillfället, utgår förövningar och pedagogiska regler. Här vill vi se 

hur spelet under lektion fortgår utan extra lärarhandledning i form av övningar och 

pedagogiska regler och möjligheter.  
 

Lärarens dokumentation 
Vid det första och det sista tillfället skall spelet videofilmas av vuxen. Vid vart och ett av de 

10 tillfällena skall lektionernas innehåll dokumenteras skriftligt. Vilka lekar, övningar och 

spelformer har använts. All dokumentation skall vara inlämnad senast fredag den 1 december.  

Det är i dokumentationen viktigt att se hur många tillfällen som använts och hur lång tid varje 

tillfälle varit. 

 

Vid det första och det sista tillfället utgår bollvaneövningar och pedagogiska regler och 

möjligheter. Det första och sista tillfället skall endast ägnas åt spel vilket videofilmas av 

vuxen. 

 

Som lärare är det viktigt att skriftligen få tillstånd från elevernas målsman för videofilmning. 

Vi bifogar ett papper att kopiera för att få tillstånd från hemmen. 
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Lektionens utseende 
De tre utvalda klasserna kommer att ha olika innehåll i sina lektionspass. Vi har gett de tre 

klasserna olika arbetsnamn, ”bara spel gruppen”, ”övning och pedagogiska regler gruppen” 

och ”pedagogiska regler gruppen”. Här följer en beskrivning av hur en lektion skall se ut i 

undersökningen. Det är mycket viktigt, helt avgörande,  att  arbetet i grupperna verkligen 

skiljer sig åt och att de tre grupperna verkligen arbetar med boll i form av målspel på dessa 

skilda sätt enligt nedan.  

 

Vid det första och det sista tillfället väljer läraren samma spel. Spelet som används vid 

det första och det sista tillfället skall vara ett spel där bollen hanteras i handen. Under 

dessa veckor, veckan för det första och det sista tillfället, utgår förövningar och 

pedagogiska regler. Här vill vi se hur spelet under lektion fortgår utan extra 

lärarhandledning i form av övning 

 
 

”Bara spel gruppen”.  
En klass spelar sina bollspel, målspel, utan förarbete i form av bollövningar och utan 

pedagogiska regler i spelet. Vid det första och sista tillfället används samma spel vilket 

videofilmas. Vid dessa tillfällen skall spelet vara ett målspel där bollen hanteras i handen. 

Exempelvis handboll eller basketboll. Läraren väljer i övrigt lite olika målspel utifrån vad 

som känns bra utifrån en terminsplanering. Varje av undersökningens lektionstillfällen 

skall innehålla lika lång tid för spel med boll som använts för bollspel i de andra två 

grupperna. Om gruppen med övningar och pedagogiska regler använt 30 minuter till bollspel 

inklusive övningar skall 30 minuter användas till spel vid motsvarande lektionstillfälle för 

”bara spel gruppen”.  Det spel läraren använder sig av vid varje tillfälle spelas utan någon 

omformning av regler utifrån pedagogiska syften.  

Uppvärmning och tid i övrigt av lektionen utöver spelet använder sig läraren av övningar och 

lekar vilka inte har med boll eller det bollspel som skall användas under lektionen.  

 

 

”Övning och pedagogiska regler gruppen”.  
En klass genomför uppvärmning i form av lekar med boll och har förövningar med boll före 

det att man spelar bollspel i form av målspel. I spelet använder sig läraren av pedagogiska 
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regler och möjligheter. Vid det första och sista tillfället används samma spel vilket 

videofilmas. Vid dessa tillfällen skall spelet vara ett målspel där bollen hanteras i handen. 

Exempelvis handboll eller basketboll. Läraren väljer i övrigt lite olika målspel utifrån vad 

som känns bra utifrån en terminsplanering. Riktvärde och strävan är att varje tillfälle med 

bollspel blir 30 minuter totalt. Av de 30 minuterna används 15-20 minuter till spel och 

resterande tid till förövningar. Förövningar bestående av lekar och övningar väljer läraren 

utifrån bifogat kompendium. Vid något tillfälle måste kanske en övning göras om utifrån 

gruppens antal deltagare och gruppens behov i övrigt. Dokumentera de förändringar som 

gjorts i dessa fall. Varje tillfälle skall innehålla övningar med jag och boll och övningar med 

vi och boll, vilka genomförs före spelet. I spelet försöker läraren att utveckla lagspelet och 

barnens  passningsspel med hjälp av pedagogiska regler utifrån bifogat kompendium. 

 

 

”Pedagogiska regler gruppen”. 
En klass spelar sina bollspel, målspel, utan förarbete i form av bollövningar men i spelen 

använder sig läraren av pedagogiska regler och möjligheter. Vid det första och sista tillfället 

används samma spel vilket videofilmas. Vid dessa tillfällen skall spelet vara ett målspel där 

bollen hanteras i handen. Exempelvis handboll eller basketboll. Läraren väljer i övrigt lite 

olika målspel utifrån vad som känns bra utifrån en terminsplanering. Varje av 

undersökningens lektionstillfällen skall innehålla lika lång tid för spel med boll som 

använts för bollspel i de andra två grupperna. Om gruppen med övningar och pedagogiska 

regler använt 30 minuter till bollspel inklusive övningar skall 30 minuter användas till spel 

vid motsvarande lektionstillfälle för ”pedagogiska regler gruppen”. I spelet försöker läraren 

att utveckla lagspelet och barnens  passningsspel med hjälp av pedagogiska regler utifrån 

bifogat kompendium. Använd gärna pedagogiska regler och möjligheter men lägg självklart 

till egna regler och möjligheter utifrån gruppens behov. Uppvärmning och tid i övrigt av 

lektionen utöver spelet använder sig läraren av övningar och lekar vilka inte har med boll eller 

det bollspel som skall användas under lektionen.  

 

 
 
 
 



 80 

Uppläggning av lektionen genom ”jag och boll till vi och boll” 
 
En lektion läggs upp enligt en modell där vi arbetar med övningar och lekar där man 
inledningsvis har en boll per deltagare och sedan successivt går mot övningar gruppvis med 
en eller flera bollar per grupp.  

• En boll var 
• En boll parvis 
• En boll i liten grupp 
• Spelformer, smålag/ hel grupp 

Inledningsvis med övningar och lekar med 1 boll per spelare  
Deltagaren ska känna att “jag kan” och få jobba utifrån sin egen nivå i de inledande 
övningarna och få en möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Förhoppningsvis växer viljan i 
takt med känslan att kunna, att prova mer och att utmana i svårighetsgrad. Hela tiden med 
basen och tryggheten utifrån den nivå varje individ befinner sig på. 
 
Därefter med övningar med 2 spelare per boll. Här blir det lätta samspelsövningar och 
möjlighet att lära ut passning och mottagning av passningen. 
 
Övningar och tävlingar i mindre grupper ger passningar och spelmöjligheter där det börjas 
bygga upp ingredienser för utveckling av samspel och lagspel. Via allmänna 
passningsövningar kommer vi in på de spelvarianter som gäller specifikt för det aktuella 
spelet och så småningom till spelvarianter. 
 

 

Bollvaneövningar, ”jag och boll” 
En boll per spelare, lekar och övningar 

 
Övningar med en boll per deltagare med möjlighet till många repetitioner med bollen i 
lekarna och övningarna. I de flesta av övningarna en god chans att jobba utifrån den nivå jag 
själv befinner mig på. Många allmänna bollövningar med möjlighet till att hitta min egen 
utmaningsgrad och den svårighet i övningen jag finner lämplig. God möjlighet att känna att 
”jag lyckas” med mina prestationer med en känsla av att kunna! 

 

Känna på bollen 
Rulla, studsa, kasta och fånga. Gör det fritt på golvet, efter linjer i salen eller genom kast mot 
väggar i salen. Använd en hand, växelvis hö – vä hand, baklänges boll mellan benen. Gör 
liknande med boll och fot. Hitta på utifrån din fantasi. 
En boll per deltagare 
 
Variant ”bästa boll” är att ha flera olika sorters bollar att välja mellan och att prova. Vilken 
boll studsar eller rullar bäst eller är bäst att kasta. 
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Hälsa – lära känna boll och kompis 
Detta kan göras som en presentationsövning där vi vid varje möte med en kompis säger våra 
namn, presenterar oss, eller bara göras som en rolig övning i sig.  
Dribbla bollen fritt i salen. När du kommer fram till en kompis gör du en uppgift. 
Skaka hand, armkrok, ”give me five”, bumpa rumpa eller vad man kan komma på. 
En boll per deltagare 
 

Kollisionen  
Dribbla fritt på golvet, efter en stund dribblar man mot en kompis och viker av precis innan 
det uppstår kollision. 
En boll per deltagare 

 
Artistkull - Bollgalan 
Två fans ser en massa superartister på ett bollgalan. När de två fansen kullar någon av 
superartisterna måste artisten upp på en scen, tex två bänkar som satts ihop, och uppträda med 
bollen till musik som spelas.Den kullade blir befriad genom att någon i klassen, 
superartisterna, ställer sig framför scenen och härmar den kullade eleven. 
Lekband och två bänkar . Bollar till alla utom den som jagar. 
 

Spegeln till lärare  
Alla gör precis som ledaren ( massdrill ).  
Allmänna bollövningar: Studsa bollen på olika sätt, framför kroppen, växelvis med hö-vä 
hand, vid sidan av och bakom kroppen, i åttor mellan benen etc. 

För bollen runt kroppen på liknande sätt som ovan.  
Passa bollen mot en vägg och fånga som i en passningsmottagning. 
Specifika övningar: Gör övningar som påminner om det spel man vill öva att spela. Gör 
rotering med boll i hand om det är basketboll, kasta upp bollen och fånga med 
fingerslagsställning vid volleyboll, slå ett fingerslag eller fler, slå ett baggerslag och fånga 
osv. vid fotboll prova en två fotsdribbling etc.  
En boll per deltagare 
 
Spegel elev – elev  
Parvis jobbar eleverna mitt emot varandra. En leder och den andre härmar likt en spegelbild. 
En boll per deltagare 

 
Bollstretching 
Bollbehandling på olika sätt samtidigt som eleverna stretchar ut musklerna. Övningen utförs med 
fördel likt “spegeln”, förklarad ovan, med en ledare för gruppen. 
En boll per deltagare 
 

Följa John  
Varianter med gruppen indelad i mindre grupper med två till förslagsvis fyra deltagare per 
grupp. En leder gruppen och de övriga följer och härmar ledaren samtidigt som alla studsar 
sin boll på golvet. Bygg gärna upp en redskapsbana i salen med de redskap som finns 
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tillgängliga vilket ytterligare kommer att entusiasmera barnen. Låt följa John övningen tex bli 
en djungelsafari där ledaren guidar bollproffsen genom alla djungelns faror. 
En boll per deltagare, eventuella redskap och eventuellt musikanläggning. 
 
Bollbyte 
Samtliga deltagare studsar varsin boll. När de kommer fram till en kompis byter de med enkla 
passningar boll med kompisen en eller flera gånger och springer sen vidare och hittar en ny 
kompis att byta boll med. Räkna gärna hur många gånger du hinner att byta boll. 
En boll per spelare. 
 

Namnlek i trollkarlarnas värld 
En eller flera onda trollkarlar jagar de övriga som har varsin boll de studsar omkring i salen. 
När man blir kullad drabbas man av en ”försteningsformel” och får stanna på stället. Man blir 
befriad av kamrat som kommer fram och ställer sig framför den förstenade och gör en 
befrielseformel: Man säger sitt namn och gör ett bolltricks. Den som befrias säger sitt namn 
och härmar bolltrickset så länge det känns bra. Därefter återingår de båda i leken igen. 
En boll per deltagare 

 
Boll kull - tränaren 
“Har den” är eventuellt något monster eller tränaren som vill bli spelare igen och byta roll 
med någon av spelarna, och eventuellt utan boll. De övriga deltagarna studsar sin boll runt i 
salen. Vid kull blir ny elev monster eller “har den” och eventuellt utan boll (överlämnar då 
bollen till den som kullat). Ej för många i gruppen. Flera kan vara “han”. Kör eventuellt med 
flera grupper i salen. 
En boll per deltagare 
 
Observera dina möjligheter att öka svårighetsgraden i leken genom att ha fler som 
jagar. Känn efter vad som passar i just din grupp.  
 

Variant: Några av de jagade utan boll. ”Har den” får endast kulla de med boll. När du 
passat bollen är du fri för stunden! 
 
Plåsterkull “olyckan”   
En kullar de övriga deltagarna som springer och studsar sina bollar. Första gången 
man blir kullad får man likt ett plåster sätta den fria handen på det ställe man blivit 
kullad. 
Andra gången man blir kullad blir man : 
- fler och fler olyckor 
- får en uppgift , tex kullerbytta och därefter deltagande igen i leken. 
En boll per deltagare och eventuella lekband på den eller de som är kullare 

 
Jägarboll med dribbling. 
En boll per elev. Alla studsar sin boll fritt på golvet. Fler och fler blir jägare allt eftersom den 
som från början var jägare kullar deltagarna. Vill vi ha bort bollarna från var och en efter 
denna övningen passar det metodiskt att jägarna är utan boll och kullar samtliga som studsar 
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boll i salen. 
En boll per deltagare och eventuellt lekband på jägaren 
 

Sabotageboll  
 Dribbla din boll och försök slå iväg kompisarnas. Räkna hur många bollar du kan slå bort. 
Kan göras allt ifrån två och två till hela gruppen. Vi har aldrig använt den modell där den som 
får sin boll bortslagen blir utslagen från leken. Ofta är det ju de mindre bollvana barnen som 
får sin boll bortslagen först och naturligtvis om de blir utslagna får sin uppfattning att inte 
räcka till förstärkt. De som är minst bollvana behöver också mest bollträning och får vid 
utslagning mindre bollträning än övriga vilket vi tycker är ett felaktigt upplägg av en lek. 
En boll per deltagare 
Utveckling:  

• ”Ända mot ända kan ingenting hända!” 
• Sabotageboll parvis 

Ta kompisarnas boll 
Som ovan men istället för att kulla gäller det att ta någon av de bollar som kompisarna har. 
Försvåra genom att ha allt fler utan boll. 
 

Artistkull 
Kull med en eller flera som jagar de övriga. De som jagas dribblar omkring med varsin boll. 
När man blivit kullad får man gå upp på en scen  och uppträda, dansa till musik med sin 
innebandyklubba och boll. Man blir befriad av kompis som ställer sig framför scenen och 
dansar likadant.  
Ex på story: Hardy Nilsson vill ha mer drag på globen… 
 

Tunnelkull 
Den som blivit kullad ställer sig bredbent. Blir befriad av att någon skjuter bollen mellan 
benen på den kullade. 
 

Vem vill vara med i AIK´s styrelse? 
Exempelvis tre deltagare mitt i salen (AIK´s styrelse). Syrelsen frågar de övriga deltagarna 
vilka befinner sig på ena kortsidan av planen om:  
”vilka vara med i styrelsen”.  
”Inte vi” svarar de övriga.  
”Då måste ni förbi oss” säger styrelsen. Det gäller sen att dribbla bollen förbi 
styrelsemedlemmarna utan att bli kullad. Antingen byter man roller vid kull eller så blir det 
fler och fler i styrelsen.  
 

Samlarbilden – Idolen 
Samtliga spelare med en boll var. Dribbla boll på varierande sätt över golvet. När ledaren på 
kommando stannar gruppen ställer sig samtliga spelare stilla (ex med en fot på bollen) och 
blir fotograferade för ett idolalbum. Uppgifter likt ”massdrill” nedan.  
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Spel med en boll per deltagare 
Det går också att hitta spelformer där vi är i ett läge av känsla av ”jag och bollen”. Även om 
det i dessa spel är något begränsat med behovet av samarbete i laget kommer nog många i 
lagen att få en känsla av att vi utövar ett lagspel. 
 
 

Vinna koner - Skattjaktsboll 
Två lag mot varandra i spel över hela banan, likt ett vanligt målspel. Båda lagen har flera 
koner på egen baslinje. Det gäller att i spelet träffa motståndarnas koner och genom träff få 
rätten att flytta konen ned till egen baslinje. Det gäller att få så många koner som möjligt. 
Använd för mycket små barn eller ovana bollspelare en boll var och minska utifrån gruppens 
förkunskaper, mognad och behov antalet bollar i spel. Spela med boll i hand, som fotboll eller 
med innebandyklubbor. 
 
 
 

 

Vi och bollen 
 

En boll per par och en boll i mindre grupp 
 

Sabotageboll 
En skyddar bollen samtidigt som han/hon studsar bollen. Den andre försöker ta bollen. Byt 
roller ofta. 
 

Parvis med en boll per par 
• Övningen ovan där de utan boll rör sig och de med boll är stilla. När någon av de som 

är utan boll stoppar skall samtliga deltagare utan boll stanna och de med boll börja 
studsa. 

• Passa bollen parvis 
• Passa bollen parvis samtidigt som alla rör sig i ett kaos. Håll avstånden, var spelbar. 
• Försvåra övningen successivt. Rör dig bakom en massa andra deltagare i 

passningsskugga och dyk upp i ett ”gap” för att få en passning. Bollinnehavaren får 
under tiden studsa bollen för att hitta rätt passningsvinkel. 

• Spelare utan boll agerar ”ovan bollspelare” gömmer sig bakom någon av de andra 
gruppdeltagarna (kurragömma). Spelare med boll agerar ”van bollspelare”, dribblar 
bollen till en bra passningsvinkel och passar bollen till den som gömt sig. 
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En boll i mindre grupp 
 

Passa och följ 
Två led mitt emot varandra. Minst tre per grupp. Två i bolledet och en i andra ledet. Passa 
bollen till det andra ledet och ställ dig sist 

• i ditt eget led. 
• I det andra ledet. 
• Gå upp som försvarare och stör nästa pass innan du ställer dig sist. 
• Byt grupp efter passning. 
• Passa, få tillbaka bollen och passa på nytt bollen till andra ledet innan du går sist i 

ledet och bollen spelas åt andra hållet. 
• Boll i båda leden. Dribbla bollen mot varandra, avvik i sista stund från kollision och 

passa därefter till andra ledet. 
Prova olika typer av passningar. En matta mellan de två leden kan göra det lättare att hålla 
avstånd och position i salen för barnen.                    
En boll per grupp om minst 3 elever, eventuellt gymnastikmattor. 
 

En i mitten 
Grupper om minst fyra barn per grupp med en boll per grupp. En elev är i mitten av gruppen 
och de övriga ska passa bollen utan att mittmannen ska komma åt bollen. Om mittmannen får 
tag i bollen byter man den somär i mitten. Byt mittman efter tex 10 passningar om 
mittmannen inte fått tag i bollen. Då har ”gruppen varit jätteduktiga på att passa bollen”. 
En boll per grupp. 
 

Nummerboll 
En grupp elever på ca 4 till 6 barn bildar en grupp. Varje barn får ett nummer, från ett till fyra 
eller så många som är i gruppen. Det gäller att passa bollen i nummerordning. Spelare 1 
passar bollen till spelare 2 osv tills alla fått passen. Siste man passar till spelare 1 som 
påbörjar ett nytt varv. Inledningsvis kan övningen som den är beskriven räcka för de mindre 
barnen men svårighetsgraden kan ändras med förslagsvis: 

• spelare med boll måste studsa eller göra något annat med bollen innan bollen passas 
vidare. 

• Spelarna måste göra en armhävning, ett upphopp eller liknande efter varje passning. 
• Hur många passningar hinner gruppen på en minut. 
• Efter varje passningsvarv får barnen springa till ledaren och hämta ett lekband innan 

nästa varv påbörjas. Hur många lekband (skatter) kan gruppen få ihop på en viss tid 
eller vilken grupp får först 10 lekband. 

En boll per grupp och lekband 
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Gruppvis med en boll per grupp 
• 8 mot 0. Gör ett antal markeringar på spelytan. Gruppen skall genom snabba passar få 

bollen att på en viss tid röra så många markeringar (rockringar eller koner) som 
möjligt. Deltagarna skall vara i ständig rörelse. 

• 7 mot 1. Se passningskull förklaring nedan. 
• 6 mot 2. Gruppen med sex skall göra ett visst antal passningar, ex 10, för att vinna. 

Gruppen med två skall göra betydligt färre passar, ex 3, i laget för att vinna. Kan göras 
med att det är tillräckligt att för försvararna att röra motståndarnas boll för att erhålla 
den eller genom att man måste bryta motståndarnas passning för att erövra bollen. 

• 5 mot 3. Fem spelare håller bollen mot tre motståndare. De tre skall antingen ta bollen 
eller lyckas kulla bollinnehavaren. Prova olika regler. 

• 4 mot 4. Hålla bollen inom laget 
 

Passningskull,  
ex av användande av 7 mot 1 ovan. 
En grupp bestående av alltifrån fyra elever upp till helklasstorlek. En i gruppen ska hålla sig 
undan från att bli kullad av bollen. De övriga deltagarna får passa bollen mellan sig och med 
hjälp av passningar komma så nära den jagade att de med bollen kan beröra den jagade. Det är 
inte tillåtet att kasta bollen på den jagade och inte tillåtet att springa med bollen eller studsa 
bollen. Det enda jägarna kan göra utöver att passa och att ta emot passar är att vid 
passningsmottagning förlänga ett steg likt en rotering i basketboll men då fortfarande med en 
av fötterna på plats i golvet där man tog emot passningen. Är gruppen mycket stor kan man 
använda fler bollar att passa för att fånga in den jagade. Leken tvingar deltagarna att ”läsa” av 
vart den jagade är på väg och till att välja rätta passningsalternativ. Går bra att köra med fyra 
grupper på en fjärdedel av salen, i två grupper på halva plan eller med hela klassen på hela 
salens yta. 
Boll/bollar 

Kulla den med boll 
En som jagar de övriga och försöker kulla. Den som blir kullad blir ny kullare och får jaga de 
övriga. I leken används en eller flera bollar som de jagade får passa mellan sig. Den som har 
en boll är utsatt för risk att bli kullad. Det gäller att passa bollen innan jägaren har hunnit att 
kulla dig som bollhållare. Använd en eller flera som jagar och kullar och en eller flera bollar. 
Boll/bollar 

Hålla bollen inom laget 
Hur många passar kan vi slå innan motståndarna tar bollen. 
 

Hålla bollen inom laget i numerärt överläge 
Som ovan i ex tre mot tre läge men med två extra spelare på banan som alltid är med det 
bollhållande laget! 
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Pedagogiska möjligheter och regler 

I idrotteket nr 4, bollspelsdidaktik, sidan 13 skiljer Björn Bolling på de officiella reglerna och 
de pedagogiska reglerna. De officiella reglerna är regler vilka återfinns i regelböckerna. De 
pedagogiska reglerna är ledarens möjlighet att ändra reglerna i pedagogiskt syfte. I vår 
undersökning innebär dessa pedagogiska möjligheter och regler att få alla att delta i spelet. 
Att delta i spelet betyder i vår undersökning att spelarna får röra bollen. Får passningar 
och kan göra något med bollen när de fått passningen. Här ingår möjligheter att hitta på 
egna spel med egna regler. Vi väljer också i undersökningen att möjliggöra utveckling av 
spelen i valet av antal mål på banan, antal bollar i spelet, antal spelare på banan och 
eventuella krav på att alla eller några spelare i laget ska ha bollkontakt.  
 
Några exempel på pedagogiska regler: 

• Tre passningar måste göras före det att laget gör mål 
• En pojke och en flicka måste röra bollen före det att laget gör mål. 
• Alla i laget måste röra bollen före det att laget gör mål 
• Den egna planhalvan är fri. Motståndarna måste vänta tills bollen kommit över 

mittlinjen före det att man får ta bollen. 
• Bollen är fridlyst. Det är förbjudet att ta bollen ur handen på bollhållaren. 
• Använd fler bollar än vanligt i spelet för att få fler deltagare att röra bollen. 
• Sätt ut fler mål för att få fler deltagare att lyckas göra mål. 

 
 

Spelformer  
Nedanstående spel kan också varieras med en eller flera bollar i spel. 

Spök – handboll 
Handboll på liten yta enligt ”Minihandboll” men där lagen endast får vara på egen planhalva. 
Undantaget mot att befinna sig på den egna planhalvan är att man får gå ut på motståndarnas 
sida på en rad av tunna mattor, placerad på båda kanterna av motståndarnas planhalva. Detta 
fungerar utmärkt för att få en känsla av riktig handboll. Laget kommer vid bollinnehav att 
sprida ut sig på egen planhalva och på de två spökzonerna på kanterna och med detta få bredd 
och djup i spelet. Laget kommer också att i lugn och ro få bygga upp ett spel utan stress av 
motståndarna. När laget är i försvarsläge har det möjlighet att likt riktig handboll gå ned och 
täcka på egen planhalva och då lämna sina spökzoner tomma. 

 
Touch down 
Reglerna som i minihandboll men med en matta som ligger på golvet som mål. Det gäller att 
via passningar komma fram till mattan och trycka ned bollen på den med bollen i handen. 
Bollen får inte kastas ned på mattan utan måste tryckas ned.  
Två mattor och en boll. 
 

Plintkungen 
Två lag men som ett förberedande spel mot basketboll. Lagen ska i spelet få bollen till sin 
kung/drottning som står på en pallplint eller liknande. Pallplinten är placerad någon meter 
framför en basketkorg. Ett tips kan vara att sätta pallplinten på en tunn gymnastikmatta vilken 
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fungerar som ett målområde där ingen spelare får stå (gör passningen till kungen/drottningen 
lättare). När plintkungen/drottningen fått bollen har laget erhållit ett poäng. Om 
kungen/drottningen lyckas pricka bollen i basketkorgen får laget dessutom ett bonuspoäng. 
Att stå på pallplinten och utföra basketskottet gör att barnet lättare kan hitta en bra teknik i 
skottet från sin högre position och dessutom kan skjuta utan stress från motståndarna. Några 
regelvarianter: 

• efter skottförsök av kung/drottning blir det andra lagets boll. 
• Efter mål i korg av kung/drottning blir det andra lagets boll. Missat skottförsök gör att 

vem som helst får ta bollen vilken på nytt är i spel. 
• Även de som inte är på plinten får skjuta i korgen. De andra spelarnas skott i korgen 

kan ge några fler poäng vid mål. 
Boll, två pallplintar, två mattor och två basketkorgar. 
 

Vinna koner - Skattjaktsboll 
Två lag mot varandra i spel över hela banan, likt ett vanligt målspel. Båda lagen har flera 
koner på egen baslinje. Det gäller att i spelet träffa motståndarnas koner och genom träff få 
rätten att flytta konen ned till egen baslinje. Det gäller att få så många koner som möjligt. 
Använd för mycket små barn eller ovana bollspelare en boll var och minska utifrån gruppens 
förkunskaper, mognad och behov antalet bollar i spel. Med färre bollar i spel blir behovet av 
passningsspel större och spelet blir alltmer likt ett traditionellt bollspel. Spela med boll i hand, 
som fotboll eller med innebandyklubbor. 
 

Väggpassen 
Två lag som spelar mot varandra. Det gäller att passa bollen så att man kommer nära sina 
motståndares kortsida av banan. Kortsidan är väggen i salen. Mål görs genom att kasta bollen 
i väggen och att den på tillbakavägen efter studsen kan fångas av det egna lagets spelare. 
Använd en eller flera bollar. 
En eller flera bollar 
 

Nickmål 
Spel som ovan men mål görs genom att passa bollen så att någon spelare nickar bollen in i 
väggen. 
 

Rockringsboll 
Spel i två lag som ovan. Gör mål genom att passa bollen via en rockring eller annan plan yta 
så att passen kan fångas av en kompis. Växla hur många bollar som skall användas, hur 
många mål och var mål skall få göras. Kanske kan man få göra mål i alla ändar av salen? 
 

Målfångaren   
Två lag som skall försvara varsin tjockmatta. På motståndarens planhalva finns en tjockmatta 
där man har placerat en målfångare (likt en basketkorg). När man fått upp en boll till sin 
målfångare har man fått ett mål. Bakom tjockmattorna finns en upp och nedvänd pallplint. 
Målfångaren lägger ned de bollar han fångar i pallplinten och räknar varje boll som läggs ned 
som ett mål. Försvarande lag tar bollar ur pallplinten och igångsätter nytt anfall. Börja 
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förslagsvis med tre bollar i varje pallplint. Det innebär som mest sex bollar i spel. Lägg in fler 
bollar i spelet om man vill underlätta mycket bollkontakt.  
 
Att tänka på: Prova att spela målfångaren som handboll/basketboll med fritt antal studs eller 
med begränsningar i vad som är tillåtet i att studsa. Hur många steg man ska få ta med bollen i 
hand måste bestämmas. Prova också att spela målfångaren med innebandy bollar och 
innebandyklubbor eller som ett innespel för fotboll. Spelet fungerar utmärkt i de flesta 
bollsammanhang. 
 

Målfångare a´la Ultimate 
Byt ut tjockmattan mot en rad tunna mattor eller annan typ av målzon (tresekundersområdet i 
basket). Spela som i ultimate med möjliheten för alla i laget att ta emot bollen som 
målfångare i motståndarnas målzon. Boll som tagits emot i målzonen läggs i den upp och 
nedvända pallplinten och blir då motståndarnas boll. 
 
Regelvariant: För att förhindra att någon spelare ständigt bfinner sig i motståndarnas målzon 
kan man lägga in att den som gjort mål (mottagit pass i motståndarnas målzon) får gå ned till 
det egna lagets pallplint och vänta tills det ligger en boll i den. Till dess är man ute ur spelet. 
Så fort en boll kommer i det egna lagets pallplint får den spelare som väntar igångsätta ett nytt 
anfallsförsök och återinträda i spelet. 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

Bilaga 2 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
 
 
VAD? 
Ämnesord Synonymer 
Teaching game for understanding Methods, strategies, teaching style 

Ball, ballgame, team 
Teaching, learning, understandinig 

 
VARFÖR?  
Teaching games for understanding har blivit ett begrepp inom bollspel och lärande i bollspel. Detta är 
en god utgångspunkt i vidare sökning av litteratur 

 
HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Sport Discus 
Sport Discus 
CSA/Erics 

Teaching game for understanding 
Teaching model and Ballgame 
((Physical education) or PE or PETE) and 
teaching and ballgame 
((Physical education) or PE or PETE) and 
teaching 
((Physical education)or PE or PETE)  and 
teaching model* 
((Physical education)or PE or PETE)  and 
Strategies 
((Physical education)or PE or PETE)  and 
Teaching Strategies 
((Physical education)or PE or PETE)  and 
(Strategies or Teaching) and ball 

143 
708 
0 
 
402 
 
0 
 
152 
 
6 
 
5 

Fler än 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 

 
KOMMENTARER:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid sökningen gav teaching game for understanding ett mycket gott resultat. Utifrån dessa sökresultat 
är det lätt att söka vidare efter liknande forskning. Man är så att säga redan på rätt arena! 


