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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet förhåller sig till läroplanen 

med avseende på bollspel och bollekar. Vidare var studiens syfte att analysera och diskutera 

resultaten utifrån läroplansteori som teoretiskt ramverk. För att uppfylla syftet utformades följande 

frågeställningar: Hur arbetar lärarna med bollspel och bollekar i undervisningen? Vilka motiv 

uppger lärarna till att de använder bollspel och bollekar i undervisningen? 

 

Metod 

En kvalitativ metod användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar och intervjuer 

genomfördes med sex gymnasielärare i idrott och hälsa som uppfyllde studiens kriterier. Urvalet 

skedde enligt bekvämlighetsprincipen. 

 

Resultat 

Samtliga lärare berättade att de använde sig av bollspel och bollekar i undervisningen och de 

uppskattade att 12 till 25 procent av tiden ägnades åt dessa aktiviteter. De vanligaste 

bollaktiviteterna var fotboll, badminton, basket, softboll, volleyboll och lacrosse. Lärarna använde 

mindre vanliga spel och lekar för att jämna ut nivåskillnader mellan elever. De använde olika 

bollaktiviteter för att eleverna genom dessa skulle vara fysiskt aktiva senare i livet. Lärarna 

berättade att de valde bollspel och bollekar efter sina egna kunskaper och färdigheter samt efter 

lokaler och materiel. Alla lärare använde bollspel och bollekar som en metod för att utveckla eller 

lära ut någonting annat än själva spelet eller leken. Samtliga lärare kopplade bollspel och bollekar 

till ämnesplanens centrala innehåll och de ansåg att elever kunde uppnå flera kunskapskrav genom 

undervisningen. 

 

Slutsats 

Slutsatser i studien var att bollspel och bollekar förekom i undervisningen i ämneskursen idrott och 

hälsa 1 men i mindre utsträckning än vad tidigare forskning har visat. Formuleringen av den nya 

läroplanen har haft stor del i att bollspel och bollekar har minskat. Alla lärare hade ett tydligt syfte 

med att använda bollspel och bollekar och kopplade dessa till ämnesplanens centrala innehåll och 

kunskapskrav. Det fanns likheter i lärarnas tolkningar av ämnesplanen vilket visade på att ämnets 

klassifikation stärkts. Lärarnas val av styrgrupp medförde att en del elever missgynnades. Lärarna 

måste väga för- och nackdelar mellan vanliga och mindre vanliga bollspel och bollekar mot 

varandra. Utifrån detta måste lärarna sedan besluta vilken aktivitet som uppfyller det tänkta syftet 

på bästa sätt. 
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Abstract 

Aim 
The purpose of the study was to examine how teachers in physical education and health on a high 

school level relate to the curriculum with a focus on ball games and ball exercises. Furthermore the 

study’s purpose was to analyze and discuss the results from curriculum theory as the theoretical 

framework. To fulfill this purpose the following research questions were established: How do 

teachers use ball games and ball exercises in their teaching? What motives do the teachers present 

while choosing to use ball games and ball exercises in their teaching? 

 

Method 
A qualitative method was used to answer the study’s purpose and research questions and interviews 

were conducted with six high school teachers in physical education and health that fulfilled the 

study’s criteria. The selection was founded on the comfort principle.  

 

Results 
All teachers confirmed to be using ball games or ball exercises in their teaching and they estimated 

that 12 to 25 percent of the curriculum were used for these specific exercises. The most common 

ball games were football, badminton, basketball, softball, volleyball and lacrosse. The teachers 

conducted less common games and exercises to even out the performance levels of different 

students. They varied their ball activities so that students through these exercises would be 

physically active later in life. The teachers told that they chose ball games and ball exercises based 

on their personal knowledge and access to facilities and material. All teachers used ball games and 

ball exercises as a method to develop or teach something other than the actual game itself. All 

teachers linked ball games and ball exercises to the curriculums core content and they believed that 

students could achieve several of the knowledge requirements through the education. 

 

Conclusion 
The conclusions of this study were that ball games and ball exercises were present in the education 

of the course physical education and health 1 but in less quantity than what earlier research has 

proven. The formulation of the new curriculum have had a major impact on the fact that ball games 

and ball exercises has decreased. All teachers had a clear purpose for using ball games and ball 

exercises and connected these to the curriculums core content and knowledge requirements. There 

were similarities between teachers interpretation of the curriculum which showed a strengthening 

of the subjects classification. The teacher’s selection of steering groups result in some students 

having a disadvantage. The teachers must weigh advantages and disadvantages between common 

and less common ball games and ball exercises against each other. Based on these observations the 

teachers must then choose which activities are best suited to successfully fulfill their purpose.  
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1 Inledning 

Det finns många studier och rapporter som visar att bollspel och bollekar är de mest 

förkommande aktiviteterna under idrott- och hälsa lektionerna idag (se exempelvis Larsson & 

Redelius 2004, s. 53 f.; Skolinspektionen 2010, s. 4; Londos 2010, s. 87). Eftersom bollspel och 

bollekar inte står utskrivet i dagens kurs- och ämnesplan för idrott och hälsa så är det av intresse 

att undersöka hur den formulerade läroplanens innehåll transformeras och realiseras i 

undervisningen. Det faktiska innehållet i undervisningen kan skilja sig åt från det som 

formulerats i läroplanen (Linde 2012, s. 18). Denna kvalitativa studie avser därför att undersöka 

hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet förhåller sig till läroplanen med avseende bollspel och 

bollekar. 

 

Sedan införandet av kursplanen för grundskolan 1962 har bollspel och bollekar varit en stor del 

av ämnet och har varit ett av de mest förekommande huvudmomenten i undervisningen 

(Engström 1968, s. 16). I den generella diskussionen kring bollundervisning så framstår bollspel 

och bollekar ofta som någonting mindre bra att använda i ämnet idrott och hälsa (Larsson 2007, 

s. 68). Även bakgrunden i denna studie kan tolkas på detta sätt, men så är inte fallet. När det 

handlar om att undervisa i bollspel och bollekar är det hur det används och framför allt sättet 

hur undervisningen organiseras som har betydelse för om undervisningen blir lyckad eller inte 

(Larsson 2007, s. 68).  

 

I tidigare läroplaner för grundskolan har bollspel och bollekar varit framskrivna som 

huvudmoment i undervisningen. I läroplanen för grundskolan 1962 och 1969 skulle 

undervisningen innehålla teknik- och taktikövningar i lagbollspel och individuella bollspel 

(Skolöverstyrelsen 1962, s. 352; Skolöverstyrelsen 1969, s. 166). Undervisningen i 

lagbollspelen skulle varieras så att eleverna, när de slutade skolan, hade goda kunskaper i de 

bollspel som var vanligast i idrottsföreningarna (Skolöverstyrelsen 1962, s. 352). Bollspel och 

bollekar var även ett huvudmoment i läroplanen för grundskolan 1980. Utöver lagbollspel, 

individuella bollspel samt teknik- och taktikövningar betonades även samspelsövningar. 

Eleverna skulle även ha möjlighet att välja bollspel enligt lokala förutsättningar. 

(Skolöverstyrelsen 1980, s. 91 f.) I de två senaste läroplanerna för grundskolan, 1994 och 2011, 

nämns varken bollspel eller bollekar (Skolverket 1996, s 47 ff.; Skolverket 2011a, s. 40 ff.). I 

läroplanen för gymnasieskolan 1970 var bollspel ett av huvudmomenten (Skolöverstyrelsen 

1971, s. 166). I likhet med grundskolans läroplan nämns inte bollspel eller bollekar varken i 
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läroplan för gymnasieskolan 1994 eller i läroplanen för gymnasieskolan 2011 

(Utbildningsdepartementet 1994, s. 44 f.; Skolverket 2011b, s. 83 ff.). 

 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrund och tidigare forskning som ger en överblick av området. 

Även det teoretiska ramverket, som ligger till grund för inriktningen på uppsatsen och som 

används i analysen samt i diskussionen av resultaten, presenteras i detta avsnitt. 

 

1.1.1 Föreningsidrottens påverkan 

Föreningsidrotten har en stark ställning i ungdomars liv och det finns få andra frivilligt 

organiserade verksamheter som kan jämföras med idrottens förmåga att locka barn och 

ungdomar till en aktiv fritid. Fler än åtta av tio ungdomar har innan 20 års ålder varit aktiva i 

minst en idrottsförening och många har testat på ett flertal olika idrottsaktiviteter 

(Idrottsstödsundersökningen 2008, s. 25). Av riksidrottsförbundets tio vanligaste 

tävlingsaktiviteter är hälften lagbollspel varav de två aktiviteterna med överlägset flest antal 

utövare är fotboll och innebandy (Riksidrottsförbundet 2014, s. 3). Det bekräftas av Londos 

(2010, s. 137) då alla lärare i hans studie har likande erfarenheter från föreningsidrotten, det vill 

säga erfarenheter av tävlingsidrott och från de flesta fall lagbollspel.  

 

När både lärare och elever har stora erfarenheter från föreningsidrotten ligger det nära till hands 

att innehållet i undervisningen är influerat av föreningsidrottsfältet (Ekberg 2009, s. 199). I 

Londos studie (2010, s. 137) är de allra flesta lärare aktiva eller har varit aktiva som tränare 

eller ledare inom föreningsidrotten och även i detta fall inom en bollidrott. Lärares val av 

aktiviteter präglas av positiva erfarenheter från en viss idrottspraktik som är starkt kopplad till 

deras habitus och det är oftast kopplat till lagbollsspel eller bollidrotter. Om lärarna har en 

bakgrund som lagbollspelare så tenderar undervisningen att innehålla mer lagbollspel. (Londos 

2010, s. 180) 

 

1.1.2 Konsekvenser av bollspel och bollekar i undervisningen 

I samband med rapporten om den flygande tillsynen i ämnet idrott och hälsa påpekar 

Skolinspektionen att det kan ge allvarliga konsekvenser om bollspel och bollekar tillåts 



3 

 

dominera undervisningen. Konsekvenserna kan enligt Skolinspektionen leda till att en del 

elever gynnas och att en del missgynnas av aktivitetsvalet. De menar att framför allt de elever 

som ägnar sig åt bollspel på fritiden har en fördel av detta medan elever som ägnar sig åt andra 

idrottsaktiviteter eller inte idrottar alls istället missgynnas. Om utbudet av idrottsaktiviteter är 

begränsat kan det medföra att elever väljer att avstå från att delta i undervisningen. Det kan i 

sin tur leda till att elever går minste om värdefull kunskap. Enligt Skolinspektionen fokuserar 

undervisningen i bollspel och bollekar på tävling och prestation och detta går emot syftet med 

ämnet idrott och hälsa. Skolinspektionen menar även att betygssättningen riskerar att förlora 

sitt syfte och inte utgå från betygskriterierna i läroplanen. (Skolinspektionen 2010, s. 6)  

 

Enligt Londos (2010, s. 132) bedömer inte lärare alltid det som skall bedömas utifrån 

läroplanen. Lärare värdesätter förmågan att kunna utöva och leda lagbollspelsaktiviteter högt 

när de betygsätter elever (Londos 2010, s. 130 f.). En studie med fokus på genus i ämnet idrott 

och hälsa visar att det är pojkar som dominerar under lektioner som har bollspel som 

utgångspunkt och att flickor i de flesta fall är passiva och underpresterar i bollspel. (Fagrell, 

Larsson & Redelius 2011, s. 107 ff.) En annan studie visar att om lektionerna i idrott och hälsa 

domineras av aktiviteter som pojkar ska tycka om och vara duktiga i, trivs flickor sämre och de 

lär sig mindre (Lundvall et al. 2008, s. 21). 

 

1.1.3 Idrott och hälsa 1 

Denna studie kommer att utgå från kursen idrott och hälsa 1 som är obligatorisk för alla elever 

som läser på gymnasiet. I detta avsnitt kommer bollspel och bollekar att sättas in i dagens 

skolkontext med fokus på kursen idrott och hälsa 1. Nuvarande läroplan för gymnasieskolan 

och ämnesplan för idrott och hälsa är målstyrd. Undervisningen utgår från ämnesplanens syfte, 

centrala innehåll och kunskapskrav. (Teng 2013, s. 12 f.) I kursen idrott och hälsa 1 finns det 

elva centrala innehåll som anger vad undervisningen skall behandla (Skolverket 2011b, s. 84 

f.). Utifrån dessa bestämmer läraren vilket innehåll och vilka metoder som är mest lämpliga för 

att uppnå ämnets syfte och kunskapskrav (Teng 2013, s. 12 f.).  

 

För att förstå vad som skall behandlas i kursen och hur det kan kopplas till bollspel och bollekar 

presenteras nedan utdrag ur ämnesplanens centrala innehåll. En del av det centrala innehållet 

kan kopplas direkt till aktiviteten i bollspel och bollekar medan andra centrala innehåll inte kan 

kopplas direkt till spelen eller lekarna men kan indirekt uppnås genom dem. Enligt författarna 
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till denna studie kan sju av elva centrala innehåll kopplas direkt eller indirekt till bollspel och 

bollekar och dessa är: 

 

 Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. 

 Motions-, idrotts- friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. 

 Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning. 

 Rörelse till musik samt dans. 

 Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation. 

 Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.  

 Åtgärder vi skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning 

och drunkningstillbud. (Skolverket 2011b, s. 84 f.) 

 

1.1.4 Definition av bollspel och bollekar 

I definitionen av bollspel och bollekar inkluderades alla fyra kategorier av spel och lekar. Dessa 

är målspel, nätspel, slag- och löpspel samt träffspel. (Bolling 1996, s. 11) Alla kategorierna av 

spelen kan spelas i form av olika bollekar som har samma grundidé som de färdiga spelen. 

Bollen som används i spelen eller lekarna behöver inte vara rund utan kan ha olika former (Teng 

2013, s. 24). Bollen är en artefakt som används i ett visst syfte och även andra symboler för 

bollar eller andra artefakter kan användas som bollar, till exempel kulor, klot, skivor, 

ihoprullade trasor och fjäderbollar (Teng 2013, s. 23 f.; Yttergren 1996, s. 20 ff.).  

 

1.2 Forskningsläge 

I detta avsnitt presenteras relevant litteratur kring studier om bollspel och bollekar i ämnet idrott 

och hälsa. Forskningsläget delas upp i fem avsnitt och inleds med att presentera resultat från 

studier om bollspel och bollekar i undervisningen. Därefter presenteras lärares syfte och motiv 

till undervisningen samt hur lärande sker i bollspel och bollekar. Resultat från studier som 

undersökt ämnets klassifikation utifrån Bernsteins teori presenteras även och forskningsläget 

avslutas med en sammanfattning av den presenterade forskningen. 
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1.2.1 Bollspel och bollekar i undervisningen 

Resultaten från en studie gjord i början av 2000-talet visade att lektionsinnehållet i grundskolan 

dominerades av bollspel under lektionerna i idrott och hälsa. Av huvudmomenten bestod en 

fjärdedel av bollspel i årskurs tre, knappt en tredjedel i årskurs sex och drygt en tredjedel i 

årskurs nio. (Larsson & Redelius 2004, s. 53 f.) Lundvall och Meckbach (2008, s. 353) visade 

även de i sin studie att bollspel var den mest förekommande aktiviteten i årskurs nio. 

Skolverkets (2004, s. 51) nationella utvärdering visade att ämnet präglas av olika lekar och 

bollaktiviteter. Skolinspektionens flygande tillsyn av ämnet i årskurs sju till nio visade att cirka 

tre fjärdedelar av alla lektioner innehöll bollspel eller bollekar. Främst dominerades lektionerna 

av formaliserade bollspel framför bollspel som inte var formaliserade. (Skolinspektionen 2010, 

s. 4 ff.) 

 

Även på gymnasiet var bollspel den mest framträdande aktiviteten i undervisningen. Lärare 

som intervjuades uppgav att lagbollspel utövades från knappt hälften av all undervisningstid 

till att vissa lärare tillät en del elever att ägna nästan all tid åt detta. Det senare alternativet 

möjliggjordes av att lärare gav elever själva möjlighet att välja aktivitet. (Londos 2010, s. 87) 

 

1.2.2 Lärares syfte med undervisningen 

Studier har visat att många lärare ansåg att de viktigaste målen för ämnet idrott och hälsa var 

att elever skulle få uppleva rörelseglädje och rekreation. Elever skulle även utveckla ett 

bestående intresse för fysisk aktivitet och utveckla kunskaper om hur de tar hand om sin hälsa. 

(Larsson & Redelius 2004, s. 87; Lundvall & Meckbach 2008, s. 353) Lektioner skulle upplevas 

som roliga och på något vis fånga alla elever oavsett hur stort deras intresse var för ämnet 

(Londos 2010, s. 131; Larsson & Redelius 2004, s. 87; Thedin Jakobsson 2005, s. 32; Meckbach 

2004, s. 3). Ett mål för lärare var att elever skulle få prova en bredd av olika idrottsaktiviteter 

(Meckbach 2004, s. 3). Lärare ville att elever skulle få en möjlighet att finna aktiviteter i 

skolundervisningen som de kunde ägna sig åt på sin fritid. Det var även viktigt för lärare som 

undervisade i de senare skolåren att elever skulle få möjlighet att utveckla teoretiska och 

praktiska kunskaper. Såväl den fysiska- som den psykiska hälsan samt den sociala träningen 

ansågs vara viktiga. (Larsson & Redelius 2004, s. 87 ff.)  

 

Studier har också visat att lärares syfte med undervisningen i idrott och hälsa är att uppmuntra 

elever till att vara fysisk aktiva. För lärare var det viktigt att elever skulle förstå att den fysiska 
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aktiviteten har ett hälsomässigt syfte och lärare ville att ämnet skulle leda till en hälsosam 

livsstil hos elever. (Londos 2010, s. 131; Meckbach 2004, s. 3) Genom att aktivitet står i fokus 

i undervisningen ville lärare skapa ett intresse hos elever att vara fysisk aktiva även senare i 

livet (Thedin Jakobsson 2005, s. 40). En ytterligare studie har visat att det inte alltid är självklart 

att lärares mål med undervisningen uppfattas likadant av elever. Lärare framhåller gärna 

skillnaden mellan tävlingsidrottsliga mål och de mål som skall gälla för idrott och hälsa. Dock 

har elever ofta svårt att se någon skillnad på tävlingsidrott och undervisning i idrott och hälsa 

för att de tror att målen för aktiviteterna är densamma. (Larsson 2007, s. 66) 

 

1.2.3 Motiv till bollundervisning 

Studier har visat att bollspel och bollekar var den aktivitet som både pojkar och flickor 

uppskattade mest av innehållet på lektionerna (Larsson & Redelius 2004, s. 158; Lundvall et 

al. 2008, s. 20). En annan studie visade att icke-traditionella bollspel kan leda till att 

lärprocessen i undervisningen blir mer motiverande för elever (Lara-Sanchez et al. 2010, s. 50). 

Studier har visat att lärare använde bollaktiviteter när de inte hade någon annan aktivitet 

planerad. De använde även bollspel som belöning när de utfört en annan aktivitet eller för att 

köpa förtroende från vissa elever. (Rønholt 2002, s. 30 ff.; Larsson & Redelius 2008, s. 390; 

Larsson 2007, s. 68) 

 

Lärare använde bollspel som ett sätt att aktivera elever fysiskt. De kopplade även bollspel till 

olika sorters intervallträning och hur träningen kunde vara bra för till exempel konditionen. En 

av lärarna hävdade att elever får med sig det viktigaste i ämnet genom att utöva bollspel. 

(Londos 2010, s. 90) Enligt lärare innehöll undervisningen ofta bollaktiviteter för att 

undervisningen skulle utgå från aktiviteter där många elever var aktiva samtidigt (Meckbach 

2004, s. 4). Lundvall et al. (2008, s. 19) visade att lärare i grundskolan ansåg att elever hade 

störst kompetens i bollspel jämfört med andra idrottsaktiviteter. Londos (2010, s. 93) hävdade 

att lärares motiv till att använda bollspel i undervisningen inte kunde kopplas till läroplanen 

eller andra styrdokument. 

 

Fysiska förutsättningarna har visat sig ha stor påverkan på vilken aktivitet som genomförs på 

lektionerna. Många skolor har lokaler och materiel som är anpassade för bollaktiviteter vilket 

medför att bollspel och bollekar används i stor utsträckning. (Larsson & Redelius 2004, s. 60; 

Londos 2010, s. 89)  
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1.2.4 Lärande i bollspel och bollekar 

En interventionsstudie visade att ett lärande om samspel ägde rum i bollspel om lärare gav 

elever rätt förutsättningar. Lärandet skedde i en växling mellan handlingar och samtal om 

samspel och genom att handlingarnas syfte gemensamt skapades av elever. Syftet måste ge 

mening för alla elever och dessutom överensstämma med uppdragets syfte så att det 

gemensamma samspelsuppdraget kunde lösas genom spelet. Även användandet av pedagogiska 

regler i bollspel kunde leda till att en gynnsam miljö skapades för lärande om samspel. 

Avslutningsvis menade författaren att växling mellan samtal och handling i bollspel även kan 

användas i flera lärandesituationer. (Teng 2013, s. 162 ff.) 

 

1.2.5 Klassifikation i ämnet idrott och hälsa 

Lundvall et al. (2008, s. 21) visade att ämnet idrott och hälsa hade en klassifikation som, enligt 

Bernsteins teori, både kan ses som stark och svag. Ämnets starka klassifikation har utgjorts av 

att det funnits klara gränser för vilket undervisningsinnehåll lektionerna kunnat utgöras av. 

Ämnets svaga klassifikation har i sin tur relaterats till styrdokumenten och vad eleverna ska 

lära sig i idrott och hälsa. Styrdokumentens kriterier för vilken typ av kunskap och hur elever 

ska bedömas har varit otydliga jämfört med ämnen med starkare klassifikation. (Lundvall et al. 

2008, s. 21) Backman (2011, s. 284), som även han utgick från Bernsteins teori, menade att om 

lärare i idrott och hälsa i större utsträckning skulle betrakta formuleringarna i läroplanen som 

en plikt att följa skulle ämnets klassifikation vara högre än vad den visat sig vara.  

 

1.2.6 Sammanfattning av forskningsläge 

Bollspel och bollekar var det klart vanligaste lektionsinnehållet i både grundskolan och på 

gymnasiet. Dock saknas studier som undersökt detta sedan införandet av den nya läroplanen. 

Dessa aktiviteter var uppskattade av elever och skolornas lokaler och materiel var ofta 

anpassade för denna typ av aktiviteter. Lärare ville att elever genom en bredd av olika bollspel 

och bollekar skulle skapa ett intresse för fysisk aktivitet och att de även skulle förstå den fysiska 

aktivitetens betydelse för hälsan. Lärare uppgav olika motiv till varför de använde bollspel och 

bollekar. Dessa motiv kunde inte alltid kopplas till läroplanen och ämnesplanen för idrott och 

hälsa. Att växla mellan samtal och handling i bollspel och bollekar visade sig vara effektivt för 

att ett lärande om samspel skulle uppstå. Klassifikationen i idrott och hälsa har visat sig vara 
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både stark och svag. Den svaga klassifikationen berodde dels på att en del styrdokument varit 

otydliga, dels på lärares bristande arbete med att utgå från dem. 

 

1.3 Läroplansteori – en teoretisk utgångspunkt 

I denna studie har läroplansteori använts som teoretisk utgångspunkt. Denna teori valdes för att 

kunna analysera och diskutera hur lärare i idrott och hälsa förhåller sig till läroplanen när de 

använder bollspel och bollekar i undervisningen. I detta avsnitt presenteras begrepp i 

läroplansteorin som använts vid utformandet av intervjuguide samt analys och diskussion av 

resultat. Inspiration till att förstå läroplansteori har hämtats från Linde (2012), Bernstein (1971), 

Dahllöf (1967) och Lundgren (1984). Linde har haft Bernstein som utgångspunkt för sitt arbete 

med läroplansteori och han har även relaterat till Lundgren och hans utveckling av 

ramfaktorteori. 

 

Enligt Linde handlar läroplansteori om ”[…] vad som väljs ut som giltig kunskap att lära i 

skolan och vilka mekanismer som verkar på skilda nivåer i systemet för att vissa innehåll lyfts 

fram.” (2012, s. 100). Traditionellt har undervisning och elevers lärande studerats ur ett 

psykologiskt och beteendevetenskapligt perspektiv medan stoffurval har studerats ur ett 

historiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Från 1960-talets mitt och framåt har 

läroplansteoretisk forskning varit mer empiriskt förankrad i form av klassrumsobservationer, 

noggranna studier av undervisningsförlopp och intresset för faktiskt innehåll i motsats till 

föreskrivet. Detta har lett till att studier om undervisning och elevers lärande och stoffurval allt 

mer bytts ut till sammansatta studier av hur innehåll och undervisningsförlopp påverkar 

varandra. (Linde 2012, s. 12) 

 

Enligt läroplansteori är inte stoffurvalet i undervisningen detsamma som den föreskrivna 

läroplanen. Stoffurvalet bestäms i en process där läroplanen tolkas med tillägg och fråndrag. 

Detta beror på lärares intentioner, repertoarer och rutiner samt även på begränsade ramar och 

praktiska förutsättningar. (Linde 2012, s. 21) I nästa avsnitt beskrivs hur stoffet i 

undervisningen väljs ut. Detta förklaras genom tre olika arenor där beslut om stoffurval 

verkställs. Även de ramar som styr undervisningen förklaras genom ramfaktorteori. 
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1.3.1 Formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan 

En formulerad läroplan är en föreskrift som gäller i ett skolsystem. Det är på 

formuleringsarenan som ämnets innehåll bestäms och vad undervisningen skall syfta till. (Linde 

2012, s. 23) 

 

Ett alternativt sätt är att betrakta den formulerade läroplanen som en av alla de faktorer som 

påverkar undervisningsinnehållet och också inse att det finns många andra faktorer. Att se 

på läroplaner på det viset innebär att utgå från att den formulerade läroplanen inte förmår 

styra allt utan snarare är ett uttryck för gjorda kompromisser och överenskomna riktlinjer för 

en önskad utveckling. Läroplanen är vad som sätts på pränt om det önskvärda. (Linde 2012, 

s. 55) 

 

I transformeringsarenan sker tolkningar, tillägg och fråndrag från den formulerade läroplanen 

och alla andra faktorer som också påverkar stoffurvalet. Flera grupper av aktörer som är aktiva 

i tolkningen av läroplanen har identifierats såsom elever, lärare, skolledare, representanter för 

det civila samhället och även staten. (Linde 2012, s. 72 f.) I ämnen som är starkt klassificerade 

och inramade, enligt det som Bernstein (1971, s. 49 ff.) benämner som ”avgränsning” och 

”inramning”, är lärare lika varandra i stofforganisation och den formulerade läroplanen styr 

undervisningen. En annan anledning till detta kan vara att lärares röster i dessa ämnen spelat 

stor roll för formuleringen av läroplanen. Dessa ämnen har en stark legitimitet som giltig 

kunskap värd att förmedla. I ämnen som är svagt klassificerade och inramade finns det stora 

skillnader mellan enskilda lärares tolkningar av samma föreskrivna läroplan. Dessa ämnen har 

inte samma starka legitimitet och lärare måste själv vinna elevers förtroende för ämnets värde. 

Beroende på lärares repertoar har han eller hon olika strategier för detta och dessa strategier är 

att hänvisa till nyttan eller att ge ämnet ett visst underhållningsvärde. Även lärares personliga 

stoffrepertoar har stor betydelse. Deras livshistoria, yrkeserfarenhet och akademiska bakgrund 

återspeglas i stoffurvalet. (Linde 2012, s. 63 ff.) 

 

I realiseringsarenan verkställs undervisningen i form av lärares lektionshållande och elevers 

verksamhet under lektionerna. Kommunikation och aktivitet i klassrummet är det centrala i 

realiseringen av läroplanen. Till aktiviteten i klassrummet består också elevers mentala 

processer i tillägnandet av stoffet. (Linde 2012, s. 73) Lotsning är ett fenomen som lärare 

använder sig av i undervisningen för att säkerställa att elever förstått och lärt sig det tilltänkta 

innehållet. Det hela går ut på att lärare lotsar elever genom att dela upp uppgiften i små fragment 
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för att elever enklare skall kunna visa lärare att de har förstått och lärt sig. Lotsning leder till att 

lärare får en bekräftelse på att de kan gå vidare i sin planering om elever lyckas. Den 

bekräftelsen behöver dock inte vara sann då elever blivit lotsade till att svara eller genomföra 

uppgiften på ett visst sätt. (Linde 2012, s. 75)  

 

Lärares lektionshållande kan också påverkas av elevers inlärningsprocess. Har inte elever tagit 

till sig den tilltänkta kunskapen i momentet så går lärare inte vidare med lektionsinnehållet 

förrän flertalet elever tillägnat sig kunskapen. (Dahllöf 1967, s. 218) Lundgren (1984, s. 77) har 

vidareutvecklat Dahllöfs tankegångar och benämner denna typ av elevgrupp som styrgrupp. 

Han menar att en mindre grupp elever styr den tid som klassen som helhet måste ägna till ett 

moment. (Lundgren 1984, s. 77) Styrgruppen består inte av de elever som har bäst resultat men 

inte heller sämst (Linde 2012, s. 77). Dahllöf (1967, s. 218) menar att det teoretiskt kan vara 

klassens sämste elev som bestämmer vilken takt undervisningen skall fortskrida men att detta 

inte är realistiskt i ett skolsystem där specialpedagogik erbjuds till elever som är i behov av 

särskilt stöd.    

 

De beslut som påverkar det realiserade innehållet sker på formuleringsarenan i form av 

utgivandet av den föreskrivna läroplanen. Besluten sker även på transformeringsarenan där 

olika aktörer tolkar läroplanen och på realiseringsarenan vilket består av händelser i 

klassrummet som gestaltar sig mer eller mindre enligt planeringen. (Linde 2012, s. 64) Flera 

olika aktörer verkar på alla tre arenorna och det som slutligen avgör vilket stoff som förmedlas 

i undervisningen är närmast en unik historia i varje undervisningsförlopp även om det finns en 

del stabila mönster (Linde 2012, s. 66). 

 

1.3.2 Ramfaktorteori 

En studie gjord av Dahllöf (1967, s. 255 ff.) visade att det inte går att experimentellt dra 

slutsatser om vilken typ av elevsammansättning som ger bättre eller sämre resultat. Med det 

menas att elevsammansättningen påverkar undervisningen i form av lektionsinnehåll, 

lektionstid och att resultatet därför nås på olika sätt (Dahllöf 1967, s. 255 ff.). Studien blev 

grunden till vad som nu kallas för ramfaktorteori och som är en del i läroplansteori. 

Ramfaktorteori handlar om vad som är möjligt och inte möjligt att utföra i undervisningen med 

hänsyn till olika faktorer och hur de formar undervisningsinnehållet. (Linde 2012, s. 59) 

Ramfaktorteori utgår ifrån relationerna mellan resultat, undervisningsförlopp och begränsade 
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yttre betingelser. Det är inte bara beslut om innehåll utifrån läroplanen som bestämmer 

stoffurvalet som används på realiseringsarenan utan det är även flera andra faktorer som 

påverkar. (Linde 2012, s. 17 f.)  

 

Enligt Lundgren (1984, s. 76) finns det tre typer av ramar inom ramfaktorteori. De första är de 

fysiska och administrativa ramar som till exempel lokaler, klasstorlek, materiel och lärartäthet. 

De andra är de juridiskt fastlagda ramar som till exempel skolpliktig ålder och regler för 

arbetsfördelning. De tredje är de pedagogiska ramar som innefattar läroplaner som reglerar de 

texter som skall förmedlas. (Lundgren 1984, s. 77) Han sammanfattar ramfaktorteori genom 

följande citat:  

 

Vad det talas om bestäms genom de pedagogiska ramarna: läroplanen och dess konsekvenser 

i skrivna texter. De administrativa och fysiska ramarna begränsar den tid som finns till 

förfogande för att tala, det tillgängliga fysiska utrymmet samt organisationen. Det finns 

också juridiska regler som påverkar vad det talas om och hur. (Lundgren 1984, s. 77)  

 

Han menar att det som undervisningen skall innehålla och hur lärarna skall förmedla innehållet 

således redan är till viss del bestämt utanför lärares kontroll (Lundgren 1984, s. 77). 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet förhåller sig till 

läroplanen med avseende på bollspel och bollekar. Vidare var studiens syfte att analysera och 

diskutera resultaten utifrån läroplansteori.  

 

 Hur arbetar lärarna med bollspel och bollekar i undervisningen? 

 Vilka motiv uppger lärarna till att de använder bollspel och bollekar i undervisningen? 
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2 Metod 

I detta avsnitt presenteras val av metod, urval och genomförandet av studien samt etiska 

överväganden. Avslutningsvis förklaras hur arbetet med studiens validitet och reliabilitet har 

genomförts. 

 

2.1 Metodval 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ metod. Syftet med att 

använda en kvalitativ metod var att genom tolkning nå förståelse för mänskligt varande 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 104). Intervjuer har visat sig vara den mest förekommande 

metoden inom kvalitativa undersökningar i idrottsforskning. Metoden har även visat sig fungera 

bäst om informationen förväntas variera mellan informanterna och där komplexa begrepp 

förekommer. (Gratton & Jones, 2010, s. 154 f) Syftet med att använda intervjuer var att skapa 

förståelse för problemområdet som hade sin utgångspunkt i människors erfarenheter, 

upplevelser och känslor (Hassmén & Hassmén 2008, s. 104; Stensmo 2002, s. 119). Intervjuer 

innebär samtal som har ett syfte och en struktur där målet är att producera kunskap i 

interaktionen mellan människor (Kvale & Brinkmann 2009, s. 18 f.).  

 

Ovanstående ligger till grund för valet av intervju som datainsamlingsmetod. Syftet med att 

använda intervjuer var att genom lärares beskrivningar få en så djup och rik information som 

möjligt för att kunna undersöka hur lärare förhåller sig till läroplanen när de använder bollspel 

och bollekar i undervisningen (Hassmén & Hassmén 2008, s. 105; Johansson & Svedner 2010, 

s. 31). Med hjälp av en kvalitativ metod skapas förståelse för hur människor föreställer sig 

världen, vilken mening de ger olika företeelser i världen och på vilket sätt de tillskriver sin 

tillvaro mening (Hassmén & Hassmén 2008, s. 104). Studien har haft sin utgångspunkt i 

hermeneutisk grundsyn då den insamlade empirin var av kvalitativ karaktär (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 253). Metoden i sig var tidskrävande men medförde annars inte några som 

helst kostnader. 

 

2.2 Urval 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar ansågs lärare i ämnet idrott och hälsa vara de 

lämpligaste informanter att på bästa sätt kunna bidra med empiri till studien. Kriterierna för 
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deltagande i studien var att lärarna skulle undervisa i kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet, ha 

lärarexamen i idrott och hälsa samt ha minst ett års erfarenhet av att undervisa i ämnet. Det 

första kriteriet fastställdes för att säkerställa att lärarna undervisade i det som studien skulle 

undersöka. Det andra och tredje kriteriet fastställdes för att lärarna skulle ha kunskaper som 

krävdes för att kunna bidra med relevant information till studien. 

 

Ett bekvämlighetsurval genomfördes där 14 lärare i Stockholmsområdet kontaktades via mejl. 

Åtta av lärarna kontaktades till en början och resterande lärare kontaktades vid ett senare skede 

för att uppnå minst sex antal deltagare. Fyra av dessa 14 lärare hade författarna sedan tidigare 

varit i kontakt med i olika sammanhang. Resterande tio lärare kontaktades slumpmässigt via 

närliggande skolors hemsidor som hittades via Google. Av lärarna som kontaktades tackade sju 

ja till att delta i studien. Fyra lärare tackade nej på grund av tidsbrist och tre lärare svarade inte 

alls. En av lärarna som ursprungligen tackade ja till att delta i studien fick sedan förhinder och 

kunde därför inte delta till slut. Totalt genomfördes sex intervjuer och detta ansågs tillräckligt 

då kvalitativa metoder syftar till att gå på djupet och erhålla riklig information från endast ett 

begränsat antal personer (Hassmén & Hassmén 2008, s. 105). Anledningen till att ett 

bekvämlighetsurval genomfördes var på grund av att tidsramen för studien var begränsad och 

för att studien skulle genomföras till minsta möjliga ekonomiska kostnad. 

 

2.3 Deltagare 

Lärarna i studien var mellan 25 till 51 år gamla och de hade alla utbildat sig på Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm.  Av lärarna var tre kvinnor och tre män och de hade 3,5 till 23 

års erfarenhet av att undervisa i ämnet idrott och hälsa. Alla lärare undervisade på gymnasiet i 

Stockholmsområdet och i kursen idrott och hälsa 1. Alla lärare förutom en hade även erfarenhet 

av att arbeta på grundskola. Samtliga lärare hade en idrottsbakgrund och den varierade mellan 

sex olika idrotter. Endast två av lärarna hade huvudsakligen en bakgrund inom bollidrott. Inga 

jämförelser i resultatanalysen kommer att göras utifrån lärarnas bakgrund och erfarenheter. 

 

2.4 Procedur 

Arbetet med studien började med att ett val av undersökningsområde genomfördes. Valet 

baserades på vad som ansågs intressant att undersöka för författarnas kommande yrkesroll och 

på tidigare forskning samt vad inom det valda området som det behövdes mer forskning kring. 
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Därefter formulerades studiens syfte och frågeställningar och olika metodval började 

diskuteras. Frågeställningarna har reviderats några gånger under arbetsprocessens gång men 

grunden i frågorna har hela tiden varit densamma. Då frågeställningarna till störst del var av 

kvalitativ karaktär ansågs kvalitativa intervjuer besvara dessa på bästa möjliga sätt. Av den 

forskning som studerats i studiens första skede valdes sedan den litteratur ut som ansågs 

relevant i relation till studiens syfte och frågeställningar. Litteratur söktes genom käll- och 

litteraturförteckningar i tidigare forskning samt i olika databaser, se bilaga 1. 

 

Intervjuguiden utformades med frågor som ansågs ge valida och reliabla svar på 

frågeställningarna och som ansågs uppfylla studiens syfte. Vid utformandet av intervjuguiden 

hämtades inspiration dels från Kvale och Brinkmann (2009, s. 139 ff.) och Hassmén och 

Hassmén (2008, s. 252 ff.), dels från andra studier som har undersökt bollspel i ämnet idrott 

och hälsa (Bergkvist & Bertram 2013, s. 40; Londos 2010, s. 255 f.).  Intervjuerna var av 

halvstrukturerad karaktär och intervjuguiden innehöll två övergripande frågeområden med 

förslag till frågor (Kvale & Brinkmann 2009, s. 146). Alla frågor gav möjlighet till utförliga 

och djupa svar. För mer detaljer kring intervjuguiden, se bilaga 2. Utöver frågorna i 

intervjuguiden ställdes även följdfrågor under intervjuerna med syfte att få så djup och rik 

information som möjligt. Tre pilotintervjuer genomfördes på lärarstudenter som studerade 

idrott och hälsa. Efter de två första pilotintervjuerna genomfördes en mindre revidering av 

intervjuguiden. 

 

När arbetet med intervjuguiden var klart kontaktades lärare i ämnet idrott och hälsa via mejl. I 

samband med att lärarna kontaktades bifogades ett informationsblad innehållande bland annat 

studiens syfte, etiska aspekter och kriterier för att kunna delta i studien, se bilaga 3. De lärare 

som tackade ja till att delta i studien fick själva bestämma datum, tid och plats för intervjun. 

Detta på grund av att lärarna skulle få känna sig så bekväma och trygga som möjligt. 

Intervjuerna genomfördes under två veckors tid och de spelades in med hjälp av en diktafon av 

märket Olympus, modell Digital Voice Recorder WS-832 och med hjälp av en iPhone 6. För 

att säkerställa ljudinspelning användes två olika inspelningsinstrument.  

 

Alla intervjuer började med att informanterna fick information om studiens etiska aspekter, om 

hur bollspel och bollekar definierades samt vilken kurs i ämnet idrott och hälsa som studien 

omfattade. Intervjuerna transkriberades ord för ord och skickades ut till de lärare som önskade 

en utskrift av intervjun. Fem lärare önskade att få denna utskrift och en av dessa kompletterade 
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sedan intervjun med ytterligare information kring hur mycket bollspel och bollekar som 

undervisningen bestod av. Ett antal mindre ändringar gjordes i citaten för att de skulle bli 

läsbara utan att ändra dess innebörd. Resultaten analyserades sedan med hjälp av läroplansteori 

och de utvalda begreppen, för mer detaljer kring analysen se avsnitt 2.5. Sedan diskuterades 

resultaten utifrån läroplansteori och avslutningsvis diskuterades även studiens metod, slutsatser 

samt vidare forskning.  

 

2.5 Analys och tolkning av empiri 

Resultatanalysen genomfördes utifrån Hassmén och Hassméns (2008, s. 349 f.) modell som de 

kallar teoristyrd tematisk analys. En tematisk analys genomfördes och med det menas att data 

analyseras och struktureras utifrån teman som har utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk. Ett 

deduktivt tillvägagångssätt tillämpades vilket betyder att teman formulerades utifrån 

läroplansteori och tidigare forskning. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 349) Temana 

formulerades utifrån centrala begrepp i läroplansteorin. Begreppen som valdes ut var 

formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan samt ramfaktorteori. 

Transkriberingarna lästes sedan noggrant igenom för att få en god överblick av det insamlade 

materialet. Delar ur transkriberingarna som ansågs relevanta för studiens frågeställningar 

identifierades sedan och sorterades utifrån de formulerade temana till kategorier. Denna del av 

analysen måste ofta genomföras flera gånger (Hassmén & Hassmén 2008, s. 350). Båda 

författarna genomförde denna process först på egen hand och sedan tillsammans där författarnas 

material sammanställdes till ett. Tematiseringen skedde i samband att intervjuguiden 

utformades och kategoriseringen skedde efter att intervjuerna med lärarna hade genomförts. 

Därefter analyserades kategorierna och sammanfattades med hjälp av citat från intervjuerna.  

 

2.6 Etiska aspekter 

Etiska frågor betraktades redan från början av undersökningen och genom hela 

forskningsprocessen. De etiska aspekterna har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom samhällsvetenskaplig forskning och deras fyra huvudkrav som är:   

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2015-10-

09). Informanterna informerades om dessa fyra forskningsetiska principer vid två tillfällen. 

Först skriftligt via mejl och vilket sedan upprepades muntligt vid intervjutillfället. 

Informationskravet följdes genom att informanterna informerades på ett rättvist och begripligt 
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sätt om studiens undersökningsmetod och syfte (Gymnastik- och idrottshögskolan 2013; 

Vetenskapsrådet 2015-10-09).  

 

Samtyckeskravet följdes genom att informanterna själva hade rätt att bestämma över sin 

medverkan i studien. De informerades om att de fick avbryta sin medverkan när de ville utan 

några som helst negativa följder och om eventuella frågor uppstod så skulle dessa besvaras 

sanningsenligt. Konfidentialitetskravet följdes genom att informanterna garanterades största 

möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter bevarades så att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Nyttjandekravet följdes genom att insamlad empiri användes i forskningsändamål och 

endast i denna studie och informanterna informerades om detta. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 

78 f.; Vetenskapsrådet 2015-10-09) 

 

2.7 Validitet och reliabilitet 

Inom kvalitativ forskning kan begreppen validitet och reliabilitet bytas ut mot vardagsspråkliga 

termer så som trovärdighet och tillförlitlighet för att diskutera sanningsvärdet i en studies 

resultat (Kvale & Brinkmann 2009 s. 263). Trovärdighet motsvarar validitet och tillförlitlighet 

motsvarar reliabilitet i denna studie. Eftersom denna studie är av kvalitativ art och bygger på 

författarnas egna tolkningar och reflektioner utifrån det teoretiska ramverket är det viktigt att 

det finns en överensstämmelse i tolkningarna mellan olika forskare för att uppnå en hög 

reliabilitet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 135 f.). Resultaten i denna studie tolkades därför först 

enskilt av författarna och sedan tillsammans för att kunna jämföra tolkningarna med varandra. 

Stor del av författarnas tolkningar stämde väl överens med varandra. Detta talar för en hög 

reliabilitet i resultaten. De få gångerna då olika tolkningar hade gjorts diskuterade och 

argumenterade författarna fram en gemensam tolkning. Reliabiliteten är även beroende av om 

informanterna kommer ge olika svar till olika intervjuare och om resultaten kan reproduceras 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 263). Proceduren för intervjuerna är noggrant beskriven och de 

övergripande intervjufrågorna finns tillgängliga för att ge andra studenter eller forskare 

möjlighet att reproducera studien, se bilaga 2. 

 

Informanterna garanterades att all insamlad empiri skulle behandlas konfidentiellt och att deras 

identitet skulle förbli anonym i studien. Förhoppningen med detta var att informanterna skulle 

svara så öppet och ärligt som de bara kunde under intervjuerna och att det skulle leda till en 

högre tillförlitlighet i svaren. För att ytterligare öka tillförlitligheten erbjöds informanterna en 
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utskrift av transkriberingen. De fick därmed möjlighet att läsa igenom intervjumaterialet, 

utveckla berättelserna och genomföra eventuella korrigeringar av materialet. Det kan i sin tur 

ha lett till att lärarna kände sig mer trygga och vågade svara mer öppet och ärligt på 

intervjufrågorna. För att öka tillförlitligheten i svaren kan en fråga upprepas i olika versioner 

(Kvale & Brinkman 2009, s. 178). Om informantens berättelse någon gång var diffus under 

intervjun så omformulerade författarna frågan för att säkerställa att informanten uppfattat 

frågan korrekt och för att rätt fråga skulle bli besvarad. Intervjuguiden utformades i största 

möjliga mån utan ledande frågor då ledande frågor oavsiktligt kan inverka på svaren (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 263). Följdfrågorna som uppstod under intervjun ställdes även dem i högsta 

möjliga grad utan ledande frågor. 

 

Validiteten i en studie är att undersöka det som studien syftar till att undersöka (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 270). Under forskningsprocessen gång har frågeställningarna utformats 

som besvarar syftet med studien. Ett metodval har gjorts som ansågs på bästa möjliga sätt 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Informanter som ansågs ha den kunskapen som 

eftersöktes valdes ut till studien och alla informanter uppfyllde kriterierna för deltagande. Det 

är alltid viktigt och nödvändigt att diskutera kvaliteten och trovärdigheten i en kvalitativ studie 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 155). För att öka studiens trovärdighet utformades en 

intervjuguide med frågor som ansågs relevanta för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuguidens kvalitet testades genom tre pilotintervjuer och handledaren till 

studien kontrollerade intervjuguidens utformning. Inspiration hämtades även från andra 

intervjuguider som legat till grund för studier inom samma område och två metodböcker 

användes för att utforma intervjuguiden på bästa möjliga sätt. Pilotintervjuerna som 

genomfördes säkerställde att intervjufrågorna hade formulerats för att i största möjliga mån 

kunna ge svar på studiens syfte och frågeställningar. De gav även nödvändig erfarenhet till 

författarna av att genomföra intervjuer, om än i liten grad. 
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3 Resultat 

Resultaten från intervjuerna kommer att redovisas i avsnitten som följer nedan och lärarnas 

namn har bytts ut mot Lärare och sedan en siffra mellan 1-6. Resultaten presenteras utifrån 

studiens tre teman. Först presenteras resultat kring realiseringsarenan, därefter kring det som 

sker mellan formuleringsarenan och transformeringsarenan och avslutningsvis kring 

ramfaktorer. 

 

3.1 Realiseringsarenan 

I detta avsnitt kommer studiens första frågeställning att behandlas. Hur arbetar lärarna med 

bollspel och bollekar i undervisningen? Resultaten presenteras utifrån de utformade 

kategorierna. 

 

3.1.1 Bollspel och bollekar i undervisningen 

Samtliga lärare berättar att de använder sig av bollspel och bollekar i undervisningen. Lärarna 

fick göra en subjektiv uppskattning av hur mycket av deras undervisningsinnehåll i kursen idrott 

och hälsa 1 som bestod av bollspel och bollekar. Lärare 4 använder bollspel och bollekar minst 

av lärarna och hon uppskattar att 12 procent av hennes undervisning består av det. Lärare 6 

använder det mest och han uppskattar att 25 procent av hans undervisning består av bollspel 

och bollekar. Resterande lärare berättar att de använder bollspel och bollekar från 15 till 17 

procent. 

 

Tre av lärarna berättar att de använde sig av bollspel och bollekar mer förut och två av dem 

berättar att det var i och med den nya läroplanen år 2011 som minskningen av bollspel och 

bollekar började.  Lärare 1 säger:  

 

Ja, jag använder bollspel, men inte så mycket faktiskt. Jag tycker väl att i och med GY11 så 

har det inte blivit så mycket. Det har blivit ganska mycket teoretisk undervisning, tycker jag, 

och då har allt det praktiska egentligen fått stryka lite och även då bollspel. (Lärare 1) 

 

Den tredje läraren berättar att hon endast ser bollspel som en metod och att minskningen beror 

på att bollspel i sig inte står utskrivet som ett kunskapskrav i ämnesplanen. Lärare 5 säger: 
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Enligt kunskapskraven så finns det ju inte namngett direkt bollspel heller utan det är en 

metod bara man kan använda sig av. Så att vi har avsiktligt verkligen minskat ner och jag 

tror att det blir mer och mer så på skolor men många ligger nog kvar i det gamla också, att 

man blåser av en massa innebandylektioner och fotboll och det är volleyboll och det är basket 

och så var ju utbildningen på GIH också, att det var bollspelen man gick igenom verkligen 

jättemycket. (Lärare 5) 

 

Alla lärare berättar att deras undervisning innehåller flera olika bollspel men endast tre lärare 

använder bollekar. Lärare 3 säger: ”[…] det här med bollekar skulle jag vilja säga att jag inte 

använder mig så mycket av utan i så fall bollspel.” Fotboll används i alla lärares undervisning. 

Flera av lärarna använder även badminton, basket, softboll, volleyboll och lacrosse. Andra 

bollspel som lärare berättar att undervisningen innehåller är ringette, handboll, bordtennis, 

vattenpolo, minitennis, innebandy, rinkbandy, golf, ultimate frisbee, brännboll och goalball. 

Bollekar som lärarna berättar att de använder sig av är spökboll, doppboll och killerboll. 

 

3.1.2 Undervisningsmetod 

Flera lärare använder bollspel och bollekar som uppvärmningsövningar och som huvudmoment 

i undervisningen. Lärare 4 berättar också att hon använder det under moment där eleverna skall 

leka, samarbeta och lära känna varandra: ”Det går att få med i uppvärmningar, det går att få 

med som huvudinnehåll, som lekmoment, som samarbetsövningar, lära-känna-övningar.” 

Lärarna som använder bollspel och bollekar som huvudmoment berättar att det är viktigt att ha 

en tydlig progression i undervisningen och börja med enkla övningar för att mot slutet gå över 

till det färdiga spelet. Lärare 5 säger: 

 

Man får börja stegvis verkligen, jag och bollen, sen du, jag och bollen och sen kanske tre och 

tre och till slut har man fått ihop så att man får till ett spel så att man inte börjar på för hög 

nivå. [---] Att man inte fokuserar så mycket på spelet direkt utan att man lär sig tekniker och 

att man får öva mycket och röra bollen mycket. (Lärare 5) 

 

Flera av lärarna berättar att det är viktigt att eleverna får mycket tid till ett moment som 

innehåller bollspel. Lärarna berättar att de har tre till fyra lektioner i ett och samma spel för att 

ge eleverna goda och rättvisa möjligheter att utvecklas. Lärare 4 säger:  
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Ska man använda det som rörelsebedömning så behöver man ju jobba med spelet och den 

formen av boll, om det är innebandy då med klubba och boll eller om det är fotboll med fot 

och öga koordination, så behöver man hinna jobba med om eleverna ska hinna få chans att 

få en rättvis bedömning i det. (Lärare 4) 

 

Samtliga lärare använder bollspel och bollekar som en metod för att utveckla eller lära ut 

någonting annat än själva spelet eller leken. Lärare 1 säger: ”Så då har vi använt den som en 

metod för att undersöka någonting annat och det har ju inte varit egentligen att jag lär ut en 

bredsida i fotboll, utan mer att vi har ett annat syfte när vi använder bollen som en metod, eller 

som ett redskap.” Flera av lärarna berättar att de pratar mycket med eleverna om vad syftet med 

bollspel och bollekar är. Genom detta vill lärarna synliggöra lärandet för eleverna. Lärare 3 

beskriver detta på följande sätt: 

 

Jag tror att de, många utav dem, upplever bollspel som något positivt men att många utav 

dem inte kopplar bollspelet till en kunskap i sig utan de kopplar det till ett görande. Det är 

en tung resa att försöka. Oavsett hur vi presenterar och talar om det så har de gått nio år i 

grundskolan där man i stort sett inte har fått någon feedback på varför gör vi det här, vilken 

kunskap ger det här, vad har vi för mål och syfte med det här bollspelet eller bolleken, var 

vill vi komma någonstans. Det är så sällan det presenteras och när man kommer upp på 

gymnasiet och så ska man på något sätt lära sig någonting av det här […]. (Lärare 3) 

 

Några av lärarna påpekar även att det är viktigt att få eleverna att förstå att bollspelen i skolan 

inte utövas med samma syfte och mål som i idrottsföreningarna. Lärare 3 säger: ”Inte se fotboll 

som fotboll i en förening. Du kan använda dina kunskaper men i skolan kanske du får använda 

dina kunskaper på ett annorlunda sätt […].” 

 

Lärare 1 berättar att hon väljer bollspel och bollekar utifrån vilka förmågor som eleverna skall 

utveckla samt det centrala innehållet och kunskapskraven. Tre lärare påpekar att eleverna till 

viss del har inflytande över vilka bollspel och bollekar som undervisningen skall innehålla. 

Lärare 5 säger: ”[…] bollspel har blivit mer kanske att man har en fri period och man får välja 

bollspel.” En lärare tar upp att de använder bollspel och bollekar som många elever inte testat 

på för att eleverna ofta uppskattar dessa mer än de vanliga. Flera lärare använder de mindre 

vanliga spelen och lekarna för att jämna ut nivåskillnader mellan eleverna och Lärare 6 

bekräftar detta genom att säga följande om lacrosse: ”Det är bra att köra sådana här på idrotten, 
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aktiviteter där de inte kan sticka ut så mycket utan att alla är ganska jämna. Där är det inte lika 

utelämnande medan fotboll är lite mer utelämnande.”  

 

Flera av lärarna betonar vikten av att dela upp eleverna i mindre grupper och utefter kunskap. 

Lärare 5 säger: 

 

[…] vi fokuserar ju mycket på att man har nivågrupperat och kör vi till exempel en 

innebandylektion så delar vi upp i tre delar. De som vi kallar blod, svett och tårar lite på skoj, 

de kör på en plan och de som känner att de inte har hållit på med det så mycket på en plan 

och så vidare och det är oftast den planen som vill ta det lite mer försiktigt där är det nästan 

mest skratt och mest svett som man ser och det kanske inte är så vanligt alltid och då kanske 

man får en ny bild av bollspel om man får vara på samma nivå, att man får röra bollen några 

gånger en lektion. (Lärare 5)  

 

Flera av lärarna berättar att det använder sig av olika pedagogiska regler i bollspel och bollekar 

för att uppnå det planerade syftet med undervisningen. Lärare 2 berättar även att hon filmar 

eleverna i bollspel för att föra lärandet i en positiv riktning. Hon använder det även som ett sätt 

att kommunicera till eleverna hur de ligger till i ett moment. Hon säger: ”[…] jag brukar filma 

teknikbanan så att de får se själva hur de ser ut och vad de kan förbättra. [---] en viss form av 

feedback till eleverna också.” 

 

3.1.3 Lotsning 

Lärarnas användande av pedagogiska regler i undervisningen kan ses som ett sätt att lotsa 

eleverna. Lärare 3 beskriver detta genom att han säger: ”[…] så har man en hemlig målgörare, 

finns alltså massor av pedagogiska sätt att försöka få alla att känna glädje i att spela fotboll.” 

Lärarna delar även upp undervisningen i flera små delar som kopplas ihop till en helhet. Detta 

för att eleverna enklare skall kunna visa vad han eller hon kan. Lärare 4 ger ett exempel på detta 

genom att hon säger: ”[…] bollspel blir ett moment som man kan komma tillbaka till som man 

kan, så här kändes det när vi gjorde det här, därför har jag den här hälsan nu. Jag flåsar 

jättemycket på fotbollslektionen, jag kanske behöver träna min kondition.”  
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3.1.4 Styrgrupp 

Flera av lärarna berättar att elevgruppen påverkar hur mycket av undervisningen som ägnas åt 

bollspel och bollekar. Lärare 2 säger: ”Så det beror på lite om det är någon klass som vill ha 

mycket boll så lägger jag in mer boll då och är det då klasser som inte vill ha boll så lägger jag 

in andra grejer.” Hon fortsätter att berätta: ”Sen är det väl lite svårt att veta tycker jag ibland 

för att de som gillar boll ofta skriker ganska högt […].” Lärare 5 menar att eleverna har större 

inflyttande i valet av bollekar. Hon tydliggör detta: ”Volleybollektionerna planerar vi 

tillsammans (lärarna) och sen är det oftast eleverna som styr när det blir bollekar.” Lärare 4 

använder bollspel och bollekar för att hon vill ge eleverna möjlighet att visa vad de kan. Hon 

säger: ”Vi har många som läser via vår fotbollsakademi så de tycker jag ska ha chans att visa 

vad de är duktiga på.” 

 

3.2 Från formuleringsarenan till transformeringsarenan 

I detta avsnitt kommer studiens andra frågeställning att behandlas. Vilka motiv uppger lärarna 

till att de använder bollspel och bollekar i sin undervisning? Resultaten presenteras även här 

utifrån de formulerade kategorierna.  

 

3.2.1 Centralt innehåll 

Samtliga lärare kopplar bollspel och bollekar till ämnesplanens centrala innehåll. Alla lärare 

kopplar bollspel och bollekar till centrala innehållet om ”träningsmetoder och deras effekter, 

till exempel konditions- och koordinationsträning.” Det vanligaste är att lärarna använder sig 

av bollspel och bollekar för att arbeta med konditionsträning. Ett exempel är att lärare 3 säger: 

”[…] vi kör klockor, kan man köra, men man kollar vad är det för typ av kondition det här, vad 

är det för kondition i badminton, vad är pulsklockorna för någonting.” En av lärarna nämner att 

han arbetar med andra träningsmetoder än bara konditionsträning i sin undervisning med boll 

och han nämner även att han arbetar med det centrala innehållet ”motions-, idrotts- och 

friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga”. Lärare 6 säger: ”Man tränar 

allsidigt hela kroppen och olika träningsformer, både kondition och lite styrka, spänst, 

koordination.”  

 

Flera lärare kopplar bollspel och bollekar till ”säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och 

friluftsliv.” Lärare 4 ger ett exempel när hon använder sig av vattenpolo i undervisningen: ”Du 
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kan koppla ihop det med lite simteknik, hur man rör sig i vattnet och att man använder ett 

effektivt sätt. Man kan koppla ihop just vattenpolo med säkerhet, definitivt att hur man 

behandlar varandra i en vattenmiljö.” En av lärarna kopplar även bollspel och bollekar till det 

centrala innehållet som handlar om åtgärder vid skador och nödsituationer.  

 

Lärare 4 kopplar även bollspel till ”den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för 

kroppslig förmåga och hälsa.” Hon säger: ”Jag kanske vill fortsätta med bollspel för att jag 

tyckte det var kul, det var socialt. Då kopplar de kanske ihop hälsodelen med den aktiviteten 

som vi har hållit på med […].” 

 

3.2.2 Kunskapskrav 

Samtliga lärare anser att det går att förmedla kunskaper, från ämnesplanen, i och genom bollspel 

och bollekar. De flesta lärare tycker att de kan lära ut rörelsekvaliteter av olika slag i bollspel 

och bollekar. Lärare 6 säger: ”Rörelse med boll och utan boll, det är rörelsekvaliteterna som är 

bollspelets främsta.” Lärarna tycker även att det går att lära ut rörelsekvaliteter av komplex 

karaktär vilket lärare 4 beskriver: ”Har man ett redskap som innebandy kan det bli lite mer 

komplext att hantera en boll med ett redskap.” Tre av lärarna tar upp att eleverna även kan lära 

sig att genomföra en bredd av aktiviteter i och genom bollspel och bollekar. Samtliga lärare 

använder bollspel och bollekar som ett sätt att lära eleverna att välja områden och metoder för 

träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt värdera resultat av olika 

träningsformer. Lärare 4 säger: 

 

Vi har ett ganska stort uthållighetsmoment […] och där brukar jag försöka lägga in bollspel 

just för att […] berätta olika aktivitetsnivå kring intervallträning eller kontinuerligt arbete 

under längre tid och använda det som ett moment att kanske mäta puls, leka med puls upp 

och ner eller jobba med en jämn nivå och då blir det att reflektera kring hur vissa aktiviteter 

påverkar en själv och att de ska välja sen eller prata om vilka aktiviteter som passar dem att 

i framtiden utföra för en livslång hälsa. (Lärare 4) 
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Majoriteten av lärarna berättar att de använder bollspel och bollekar som ett sätt att lära eleverna 

hur aktiviteter påverkar den kroppsliga förmågan och hälsan. Lärare 4 förklarar:  

 

De ska kunna reflektera om sin hälsa och hur aktiviteter påverkar hälsan både kort- och 

långsiktigt och då kan de koppla tillbaka till vad vi har gjort på lektioner eller vad de brukar 

göra på deras fritid. Är de aktiva inom någon idrott väldigt mycket, oavsett om det är bollspel 

eller andra så kan de koppla ihop det till sin hälsa. (Lärare 4) 

 

Några av lärarna anser att det är möjligt att lära eleverna hur olika livsstilar framträder i 

träningsverksamheter i samhället. I goalball berättar Lärare 6 att han lär eleverna att förstå hur 

människor med funktionsnedsättning påverkas av detta men ändå kan delta i idrottsaktiviteter. 

Han säger: ”Men det är ganska bra för dem tror jag och då kommer man in i det här andra 

perspektivet, samhällsperspektivet, att vissa ser ju faktiskt ingenting och hur tar de sig fram.”  

 

Några lärare lär eleverna att bedöma den egna förmågan och situationens krav. Flera lärare 

berättar även att de lär eleverna att visa hänsyn till deras egen och andras säkerhet i utövandet 

av bollspel och bollekar. Lärare 4 lär även eleverna att vidta åtgärder vid skador. Hon säger:  

 

Vi använder oss av […] knäkontroll […] kring idrottsskador. Då kan det vara att man just 

har en fotbollsklass […] så kanske välja knäkontroll i fotboll och prata om det och sen så 

koppla ihop det till att nu är vi redo att spela lite fotboll. […] hur de anpassar sig efter, ja, att 

anpassa aktiviteter utefter säkerhet och inte skada sig. (Lärare 4) 

 

Samtliga lärare berättar om olika kunskaper som kan uppnås i och genom bollspel och bollekar, 

något som inte alltid varit självklart. En lärare förklarar att bollspel och bollekar tidigare använts 

för att utöva fysisk aktivitet utan någon vidare tanke med aktiviteten. Lärare 3 tydliggör detta: 

”Förut var det ju mer görandet av bollspel, nu är det ju mer kunskaper om rörelsekvaliteter som 

du kan ta med dig ut när du slutar här.” 

 

3.2.3 Övriga kunskaper  

Flera av lärarna lär ut samarbete i och genom bollspel och bollekar. Lärare 6 ger ett exempel 

på hur det kan gå till: ”Man ser till att dela upp dem jämt och då är de inbegripna, det måste de 
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ju vara, för man kan ju inte spela tre mot sex, utan det är sex mot sex. Så det är ju viktigt, bra, 

kul och man ser ju att de börjar samarbeta.” Lärare 6 säger även att eleverna lär sig ”[…] 

lagsammanhållning, lagkänsla och idrottshistoria.” Lärare 2 lär ut motorisk förmåga och 

kroppskontroll med boll till eleverna. Om motorisk förmåga säger hon: ”Jag tänker som en 

metod för att utveckla den motoriska förmågan, eller träna den motoriska förmågan, eller 

samarbete kan det ju vara […].” Samma lärare berättar även att hon lär eleverna anpassade 

regler i olika bollspel för att eleverna skall kunna organisera fysiska aktiviteter på egen hand. 

Hon säger: ”[…] då är det oftast inte Svenska Fotbollsförbundets regler utan då kör man ju sina 

kompisregler och har man då tränat på det i skolan så vet man att det faktiskt fungerar att ha 

egna regler så det är ju också en form av lärande som jag vill att de ska få med sig.” Lärare 6 

lär ut både anpassade regler men också föreningsidrottens regler. 

 

3.2.4 Nytta och nöje 

De flesta av lärarna använder bollspel och bollekar för att många elever tycker att det är kul. 

Lärare 5 säger att eleverna tycker att det är ”[…] roligare än att bara springa” och Lärare 1 

menar att ”[…] många har lätt att motivera sig till att genomföra bollspel och bollekar.” En av 

lärarna tycker att bollspel och bollekar är omväxlande. Lärare 2 säger: ”Det är bra träning, 

variation i träningen, motorik, kroppskontroll och kondition.” Flera lärare pratar även om vikten 

av att lära eleverna olika bollspel och bollekar som finns ute i samhället för att de skall ges 

förutsättningar till att vara fysiskt aktiva. Lärare 2 säger: 

 

Vad är det viktigaste med rörelsen i skolan? Jo, på gymnasiet kan jag se att här börjar man 

närma sig det som finns ute i samhället. Vilka rörelser är det som jag när jag går ut gymnasiet 

kanske kommer komma i kontakt med ute i samhället och då försöker jag tänka på vad det 

finns. Jo, du kan hyra badmintonhallar […] att vi försöker koppla rörelse till just den typen. 

(Lärare 2) 

 

Några lärare pratar om att eleverna kan bli fysiskt aktiva senare i livet om de har introducerats 

för olika bollspel och bollekar och att det är en anledning till att det är en del av deras 

undervisning. Lärare 4 säger: ”Badminton tycker jag är en aktivitet som ändå spelas senare i 

livet så kan man det så är chansen större att man kanske gör det senare också, så att presenteras 

för nya aktiviteter.” En av lärarna pratar även om att det är viktigt att eleverna kan organisera 

bollspel och bollekar på egen hand. Lärare 2 säger:  
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Så de lär sig skapa regler, för jag tänker att mitt stora syfte och mål är att de ska tycka att det 

är kul att röra på sig även när de har slutat med skolidrotten och då tycker jag att det är viktigt 

att de lärt sig att skapa regler för att spela fotboll med kompisarna eller om de spelar basket 

med några kompisar eller innebandy så är det viktigt att de kommer överens om vad de kör 

för regler. (Lärare 2) 

 

De flesta lärarna ser bollspel och bollekar som mer än bara nöje för eleverna. De berättar om 

olika investeringsvärden som kan uppnås. En av lärarna berättar att det är möjligt att förbättra 

elevernas hälsa genom bollspel och bollekar. Lärare 2 säger:  

 

[…] och det kan göra att man kanske innan har haft lite dåligt självförtroende och tycker att 

jag inte kan spela basket och sen när de får känna att de lyckas och faktiskt kan hantera 

basketen och de gör mål och de dribblar bort en kompis så kan det vara att deras 

självförtroende stärks, men då gäller det ju att anpassa övningarna så att de känner att de 

utvecklas. Så både psykisk, fysisk och social hälsa tycker jag ju att man kan träna genom 

bollspel. (Lärare 2) 

 

Lärare 3 säger att han presenterar bollspel för att visa att alla idrotter är möjliga att utöva för 

vem som helst. Han vill visa eleverna att idrotter inte delas upp efter klasstillhörighet. Han 

säger:  

 

Jag skulle vilja förmedla ut att golf inte är någon hemlighetssport, utan man kan gå ifrån 

kulturen och att man kan spela golf oavsett. Det är ingen sport som är för några andra. Så att 

också förmedla att det inte är något hemligt, att man faktiskt kan gå till en driving range, 

köpa en pollett och att tala om lite hur man går tillväga. (Lärare 3) 

 

3.2.5 Lärarnas repertoar 

Några av lärarna berättar att de väljer bollspel och bollekar efter vad de har för kunskaper och 

färdigheter själva. Lärare 4 säger att hon ”[…] har valt mer, vad ska man säga, bekväma […]” 

bollspel och bollekar och att hon inte använder lacrosse som många andra lärare på hennes 

skola gör för att ”lacrosse har jag inte satt mig in i ännu.” Lärare 6 tycker att det är enkelt att 

undervisa i bollspel och bollekar och att det är en faktor som påverkar att han använder sig av 

det i sin undervisning. 
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3.3 Ramfaktorteori 

I detta avsnitt presenteras resultat som berör studiens båda frågeställningar. Resultaten 

presenteras utifrån två kategorier som sorterades ut från temat. 

 

3.3.1 Lokaler och materiel  

Samtliga lärare tar upp lokaler och materiel som en faktor som påverkar valet av bollspel och 

bollekar. Lärarna har goda materiella resurser att genomföra olika bollspel och bollekar. 

Lärarna berättar att de väljer bollspel och bollekar utifrån vilken sal och vilket materiel de har 

men flera av lärarna påpekar även att de väljer bort vissa bollaktiviteter på grund av att de inte 

har resurser. Lärare 6 säger: ”Rörelsekvaliteter där vi ärligt kan bedöma progression och 

utveckling och ärligt kan erbjuda ordentligt med materiel och lokaler och tid och bollspel är ett 

av dem.” Lärare 2 säger i sin tur:  

 

Sen är det egentligen de fysiska förutsättningarna som gör att jag till exempel väljer bort 

handboll på grund av salen. Är det en stor kille på 17 år så tar han tre steg så är han över 

salen, så det är för liten yta. Det är mer de fysiska resurserna som begränsar och som gör att 

jag väljer bort vissa grejer. (Lärare 2) 

 

Vädret menar en av lärarna är en faktor som påverkar vilka utomhusaktiviteter som kan 

genomföras. Det är främst vind och kyla som medför att vissa aktiviteter inte kan genomföras.  

 

3.3.2 Övriga ramfaktorer 

Lärare 3 berättar att de har många nyanlända elever och elever som kommer från olika kulturer 

och bollspel är ett bra sätt att inkludera dessa elever i undervisningen. Han säger: 

 

Bollspel är ju känt bland de flesta så att det vi försöker då är att koppla ihop, om vi nu tar 

fotboll till exempel som är världens största sport. Här har vi väldigt många ungdomar som 

kommer från områden där fotboll är det som man spelar. Kanske inte alltid i föreningar men 

som man kanske känner igen från sina hemländer som man kommer ifrån. Vi har väldigt 

många utländska elever här, invandrarelever, men då försöker vi också lägga till att koppla 

ihop det med konditionen också. Vad är det för typ av kondition som vi använder i bollspel. 

(Lärare 3) 
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4 Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet förhåller sig till 

läroplanen med avseende på bollspel och bollekar. Vidare var studiens syfte att analysera och 

diskutera resultaten utifrån läroplansteori. Studiens frågeställningar var: Hur arbetar lärarna 

med bollspel och bollekar i undervisningen? Vilka motiv uppger lärarna till att de använder 

bollspel och bollekar i undervisningen? 

 

I detta avsnitt diskuteras resultaten utifrån läroplansteori genom de begrepp som tidigare 

presenterats och resultaten kommer även belysas och diskuteras utifrån tidigare forskning. 

Avslutningsvis kommer valet av metod och genomförandet av studien diskuteras, slutsatser 

kommer att presenteras och förslag på vidare forskning kommer att föreslås. 

 

4.1 Realiseringsarenan 

Alla lärare i denna studie använde sig av bollspel och bollekar i undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa. Tidigare forskning har visat att bollspel och bollekar har varit den mest framträdande 

aktiviteten i ämnet i hela grundskolan och gymnasiet (Larsson & Redelius 2004, s. 53 f; Londos 

2010, s. 87; Lundvall & Meckbach 2008, s. 353; Skolverket 2004, s. 51; Skolinspektionen 2010, 

s. 4 ff.). I dessa studier användes bollspel och bollekar minst i årskurs tre på grundskolan, vilket 

var en fjärdedel av undervisningstiden (Larsson & Redelius 2004, s. 53 f.). Endast en av lärarna 

som deltog i denna studie använde bollspel och bollekar i samma utsträckning, vilket också var 

en fjärdedel av undervisningstiden. Londos (2010, s. 87) visade att lärare på gymnasiet använde 

sig av lagbollspel minst 40 procent av all undervisningstid. Detta kan jämföras med resultaten 

i denna studie där lärarna berättade att de använde bollspel och bollekar från 12 till 25 procent.  

 

Enligt lärarna själva berodde minskningen på den nya läroplanen och ämnesplanen för 

gymnasiet som började gälla år 2011. Några av lärarna berättade att bollspel och bollekar inte 

står utskrivet i ämnesplanen och att det skulle vara en bidragande faktor till minskningen av 

bollspel och bollekar på det som Linde (2010, s. 73) kallar realiseringsarenan. Detta kan dock 

inte stämma fullt ut då bollspel och bollekar redan hade tagits bort i föregående läroplan från 

år 1994 (Utbildningsdepartementet 1994, s. 44 f.). Det som har skett på formuleringsarenan är 

att mål och betygskriterier har bytts ut mot kunskapskrav som eleverna skall uppnå. 

Kunskapskravens utformning ansågs enligt lärarna även det vara en bidragande faktor till 
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minskningen.  Den nya ämnesplanen kan i sin tur ha påverkat att ämnet övergått mer till att 

vara ett kunskapsämne än bara ett ämne där eleverna är fysiskt aktiva. För att ge eleverna en 

chans att uppnå alla kunskapskrav har undervisningen blivit mer teoretiskt inriktad. Dessa 

antaganden får även stöd i lärarnas berättelser.  

 

Flera av lärarna berättade att elevgruppen påverkar hur mycket tid som ägnas åt bollspel och 

bollekar i undervisningen. Tidigare studier har visat att lärare använde bollspel som belöning 

eller som ett sätt att skaffa sig förtroende från vissa elever (Rønholt 2002, s. 30 ff.; Larsson & 

Redelius 2008, s. 390; Larsson 2007, s. 68). Detta kan förstås genom Dahllöfs (1967, s. 218) 

och Lundgrens (1984, s. 77) teori om styrgrupper, att det är en mindre grupp elever som styr 

den tid som klassen som helhet måste ägna sig åt ett visst moment. Eleverna i styrgruppen är 

oftast de elever som kunskapsmässigt varken är bäst eller sämst i klassen (Linde 2012, s. 75).  

 

I denna studie identifierades några av lärarnas styrgrupper istället som de elever som hördes 

mest under lektionerna, de som var duktiga på bollspel och bollekar och de som tyckte att det 

var roligt. Lärarna berättade att dessa elever oftast ville ha någon form av bollaktivitet. Det var 

viktigt att eleverna skulle få visa vad de var duktiga på och eftersom många är bekanta med 

olika bollspel anpassades undervisningen därefter. Detta tyder på att ämnet är till för de elever 

som är intresserade av idrott och de som i stor utsträckning är aktiva inom föreningsidrotten. 

Genom att utforma lektionsinnehållet efter denna typ av styrgrupp kan resterade elever 

missgynnas. Det kan medföra att aktivitetsutbudet blir begränsat och att läraren väljer att gå för 

fort fram i undervisningen. 

 

Lärarna arbetade med bollspel och bollekar som var mindre vanliga för de flesta elever för att 

undvika att en aktivitet skulle missgynna en del elever. Det var framför allt mindre vanliga 

bollspel som lärarna använde sig av och de bollspelen flera lärare nämnde var lacrosse och 

softboll. Dessa spel användes för att de var uppskattade av eleverna och för att jämna ut 

nivåskillnaderna i undervisningsgruppen. Tidigare forskning har även visat att liknande spel 

kan leda till att elever blir mer motiverade (Lara-Sanchez et al. 2010, s. 50). Lärarnas val att 

arbeta med mindre vanliga bollspel och bollekar tyder på att de försöker inkludera alla elever i 

undervisningen och att de försöker skapa jämlika förutsättningar.  

 

Ett annat sätt att arbeta med detta var att dela upp undervisningsgruppen efter kunskapsnivå. 

Eleverna fick då utöva bollspel och bollekar med andra elever som hade liknande kunskapsnivå 
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som dem själva. Dessa två sätt att arbeta med bollspel och bollekar leder till liknande resultat 

men med en betydande skillnad. När lärarna delar upp eleverna efter kunskapsnivå säger de 

direkt eller indirekt till eleverna att de är mer eller mindre duktiga vilket inte är önskvärt och 

kan leda till negativa upplevelser för vissa elever. Detta sker inte när lärarna istället använder 

sig av bollspel och bollekar som är mindre vanliga för större delen av undervisningsgruppen.  

 

Lärarna använde bollspel och bollekar på många olika sätt i undervisningen. De användes som 

uppvärmning, lekmoment, samarbetsövningar, lära-känna-varandra-övningar och som 

huvudmoment. Samtliga lärare använde bollspel och bollekar som en metod för att lära ut andra 

kunskaper än enbart specifika bollaktiviteter. För att säkerställa att eleverna lär sig, delar lärarna 

upp kunskaperna i mindre uppgifter som är enklare för eleverna att lösa. Detta kan förstås 

genom det som Linde (2012, s. 75) kallar för lotsning. Lotsning betyder att läraren kontrollerar 

om eleverna förstått det tilltänkta innehållet genom att låta dem visa upp sina kunskaper i 

mindre fragment som tillsammans leder till det slutgiltiga målet (Linde 2012, s. 75). Lärare i 

denna studie berättade att elever kan uppleva trötthet i bollspel och koppla tröttheten som 

uppstod till att han eller hon inte har tillräckligt bra kondition. I nästa steg kan eleven förstå 

sammanhanget mellan dålig kondition och hälsa samt hur konditionen kan tränas upp genom 

bollspel.  

 

En annan form av lotsning som lärarna använde sig av var att förändra spelet eller leken genom 

att använda sig av olika pedagogiska regler. Denna form av lotsning ger eleverna förutsättningar 

att enklare klara av uppgiften för att känna större delaktighet och därigenom uppnå de önskade 

kunskaperna. Om eleven lyckas kan läraren anta att eleven tagit till sig kunskapen och sedan 

gå vidare till nästa moment. Det behöver dock inte betyda att eleven förstått fullt ut. Eleven har 

visat att han eller hon innehar kunskap som kan användas i sammanhanget som de övat i men 

det är inte säkert att eleven kan överföra kunskapen till ett annat sammanhang med andra 

förutsättningar. Till exempel betyder det inte nödvändigtvis att eleven kan förstå att en annan 

fysisk aktivitet kan ge samma effekt på hälsan som bollspel. 

 

4.2 Från formuleringsarenan till transformeringsarenan 

Det har skett en hel del förändringar i ämnesplanen för ämnet idrott och hälsa i och med att det 

år 2011 kom ut en ny läroplan. I den nya ämnesplanen är det tydligt vilket syfte ämnet har, vilka 

centrala innehåll undervisningen skall utgå ifrån och vilka kunskaper eleverna skall tillägna sig 
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innan avslutad kurs (Skolverket 2011b, s. 83 ff.). För att ge eleverna förutsättningar att uppnå 

alla kunskapskrav behöver lärare noggrant överväga vilka kunskaper som kan beröras genom 

bollspel och bollekar och vilka andra aktiviteter som behöver användas för att uppnå resterande 

kunskapskrav. 

 

Samtliga lärare i denna studie använde sig av ämnesplanen och dess innehåll när de planerade 

sin undervisning i bollspel och bollekar. Detta går emot de fynd som Londos (2010, s. 93) 

presenterade i sin studie där han menade att lärarnas motiv till att använda 

bollspelsundervisning inte kunde kopplas till varken ämnesplanen eller några andra 

styrdokument. Anledningen till att resultaten skiljde sig åt kan även i detta fall bero på den nya 

läroplanen och dess kunskapskrav. Det kan vara så att det är enklare för lärare att koppla en 

aktivitet till ett specifikt kunskapskrav. På transformeringsarenan tolkade alla lärare att bollspel 

och bollekar kunde användas som ett sätt att undervisa om olika träningsmetoder och deras 

effekter. Vanligast var det att använda bollspel och bollekar som ett sätt att förklara hur 

konditionen kunde förbättras. Även tidigare forskning har visat att olika bollaktiviteter i 

undervisningen kan användas till att förklara intervallträning och hur träningen kan vara bra för 

konditionen (Londos 2010, s. 90).  

 

De flesta av lärarna tolkade även att bollspel och bollekar kunde kopplas till säkerhet i samband 

med fysiska aktiviteter. Det var tre kunskapskrav som de flesta lärare bedömde att eleverna 

kunde lära sig genom bollspel och bollekar. Dessa var rörelsekvaliteter, hur elever väljer 

områden och metoder för träning, genomför och värderar resultatet av dessa samt att elever 

visar förståelse för hur aktiviteten påverkar den kroppsliga förmågan och hälsan. Lärarna 

använde sig av växling mellan samtal och handling i undervisningen för att möjliggöra ett 

lärande. Tidigare har Teng (2013, s. 162 ff.) visat att detta är ett sätt att skapa en gynnsam miljö 

för lärande om samspel. Han menade även att det är överförbart till andra lärandesituationer 

vilket lärarna i denna studie använde sig av för att ge eleverna möjligheter att uppnå 

kunskapskraven (Teng 2013, s. 162 ff.). 

 

Flera av lärarna berättade även att eleverna lärde sig att samspela med andra genom bollspel 

och bollekar. Att eleverna skall kunna samarbeta är inget kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa 

men det är en kunskap som eleverna bör utveckla enligt de övergripande mål och riktlinjer som 

gäller för hela gymnasieskolan (Skolverket 2011b, s. 9). Lärarna i denna studie använde sig av 

pedagogiska regler för att bland annat ge eleverna förutsättningar att lösa olika spel och lekar. 
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Lärarnas användande av pedagogiska regler får stöd i Tengs studie där han visade att 

användandet av pedagogiska regler i bollspel och bollekar kunde leda till en gynnsam miljö för 

lärande om samspel (Teng 2013, s. 162 ff.). Lärarnas utsagor tyder på att bollspel och bollekar 

kan användas i ämnet idrott och hälsa så länge det används på rätt sätt, vilket även Larsson 

(2007, s. 68) har påpekat vikten av tidigare. 

 

I denna studie har lärarnas tolkningar av den nya läroplanen och ämnesplanen stor 

överrensstämmelse med varandra. Tidigare forskning har visat att lärare uppgav olika 

anledningar till varför de använde bollspel och bollekar i undervisningen (Larsson & Redelius 

2004, s. 87; Meckbach 2004, s. 3; Londos 2010, s. 131; Rønholt 2002, s. 30 ff.; Larsson & 

Redelius 2008, s. 390; Larsson 2007, s. 68). Som tidigare nämnts kom Londos (2010, s. 93) 

fram till att lärares motiv inte alltid kunde kopplas till gällande styrdokument. Detta tyder på 

att ämnet haft en svag klassifikation (Bernstein 1971, s. 49 ff.). Lundvall et al. (2008, s. 21) och 

Backman (2011, s. 84) visade att ämnet delvis hade en svag klassifikation och det berodde dels 

på att en del styrdokument varit otydliga, dels lärares bristande arbete med att utgå från dem. 

Lärarnas tolkningar av läroplanen i relation till bollspel och bollekar i denna studie tyder på att 

ämnet idrott och hälsas klassifikation stärkts. Lärarna har hittat en väg att förmedla giltig 

kunskap genom bollspel och bollekar och kunskapen är oftast något annat än själva spelet eller 

leken.  

 

Vilka bollspel och bollekar lärarna sedan väljer att använda som metod för att förmedla de 

giltiga kunskaperna påverkas till viss del av den enskilde lärarens personliga stoffrepertoar. 

Lärarnas livshistoria, yrkesbakgrund och akademisk bakgrund återspeglas i deras stoffurval. 

(Linde 2012, s. 63 ff.). Lärarna i denna studie valde bollaktiviteter utifrån vilka färdigheter de 

själva hade samt vilka bollspel och bollekar de kände sig bekväma att undervisa i. Det betyder 

att de föreningsidrotter lärarna har varit verksamma i och de idrotter lärarna fått lära sig genom 

lärarutbildningen till viss del speglade deras undervisningsinnehåll. En relevant fråga som bör 

ställas är om Gymnastik- och idrottshögskolan behöver utbilda sina studenter i bollspel och 

bollekar i den utsträckningen som de gör idag då många ändå kommer i kontakt med dessa 

genom föreningsidrotten. Det är möjligt att en del av den tiden som i nuläget används till detta 

skulle kunna användas till annan undervisning istället. Detta skulle kunna ge studenterna bättre 

förutsättningar att lyckas i deras kommande yrkesroll som lärare i idrott och hälsa. 
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Utöver de ovannämnda kunskaperna ansåg flera av lärarna att det var viktigt att undervisningen 

upplevdes som stimulerande av eleverna. Lärarna ansåg att en av deras viktigaste uppgifter var 

att ge eleverna förutsättningar till att vara och förbli fysiskt aktiva genom hela livet vilket kan 

kopplas till ämnets syfte. (Skolverket 2011, s. 83) För att lyckas med detta berättade lärarna om 

vikten av att eleverna presenteras för bollaktiviteter som är lättillgängliga för alla i samhället. 

Detta kan också kopplas till kunskapskravet att eleven skall kunna genomföra en bredd av 

aktiviteter. (Skolverket 2011b, s. 85) Även tidigare studier har visat liknande resultat där 

lärarnas mål var att eleverna skulle få testa på en bredd av idrottsaktiviteter som de sedan kunde 

ägna sig åt på fritiden och senare i livet (Larsson & Redelius 2004, s. 87 ff.; Londos 2010, s. 

131; Meckbach 2004, s. 3; Thedin Jakobsson 2005, s. 40).  

 

Eftersom timplanen för ämnet idrott och hälsa är begränsad räcker inte enbart lektionstiden till 

för att utveckla och bibehålla en god fysisk status hos eleverna. Därför är det av stor vikt att 

lärarna dels lyckas ge eleverna förutsättningar till att kunna vara fysiskt aktiva, dels viljan att 

vara fysiskt aktiva och dels ta hand om sin egen hälsa genom bland annat bollspel och bollekar. 

Dock uppstår en problematik i detta då lärarna, som tidigare nämnts, berättade att mindre 

vanliga bollspel och bollekar var att föredra i undervisningen för att ge alla elever likadana 

förutsättningar. Lärarna blir tvungna att väga för- och nackdelar med de olika spelen och 

lekarna mot varandra och utifrån det besluta vilken aktivitet som uppfyller hans eller hennes 

syfte på bästa sätt. 

 

4.3 Ramfaktorteori 

Tidigare studier har visat att de fysiska ramarna har stor påverkan på undervisningsinnehållet 

(Larsson & Redelius 2004, s. 60; Londos 2010, s. 89). Även i denna studie hade de fysiska 

ramarna inom ramfaktorteorin stor betydelse för det valda stoffet. De fysiska ramarna innefattar 

bland annat lokaler och materiel (Lundgren 1984, s. 77). Lärarna berättade att de framför allt 

styrdes av dessa ramar. Samtliga lärare hade lokaler och materiel som var anpassade för olika 

typer av bollspel och bollekar. Lärarna berättade att de använde sig av de bollspel och bollekar 

som var bäst lämpade med hänsyn till lokal och materiel. Några lärare nämnde även att de valde 

bort vissa bollaktiviteter på grund av att de inte hade de fysiska resurser som krävdes.  

 

I lärarnas berättelser framkom det tydligt att även de pedagogiska ramarna hade stor påverkan 

på stoffet. De pedagogiska ramarna innefattar enligt Lundgren (1984, s. 77) den formulerade 
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läroplanen och dess innehåll. Samtliga lärare i denna studie utgick från och kopplade till 

läroplanen och ämnesplanen när de använde sig av bollspel och bollekar. Så länge de kunskaper 

som eleverna skall tillägna sig kan förmedlas genom bollspel och bollekar så finns det belägg 

för användandet av bollspel och bollekar i undervisningen. När sedan även de fysiska resurser 

som finns till förfogande för lärarna är väl anpassade för bollaktiviteter så är det naturligt att en 

stor del av undervisningen innehåller dessa aktiviteter. 

 

En annan fysisk ramfaktor som enligt Dahllöf (1967, s. 255 ff.) har betydelse för val av 

undervisningsinnehåll är elevsammansättningen. En av lärarna i denna studie berättade om 

problematiken kring att de har många nyanlända elever som skall erbjudas rättvisa 

förutsättningar för att klara av skolan i sitt nya hemland. För att de skall lyckas måste eleverna 

inkluderas i den nya omgivningen. Läraren menade att många bollspel och bollekar är 

internationellt kända och därför kan användas som en metod för att inkludera elever från olika 

kulturer till undervisningen i idrott och hälsa samt till den svenska skolan. Enligt honom var 

det viktigt att de nyanlända eleverna erbjöds ett lektionsinnehåll som de sedan tidigare var 

bekanta med för att enklare kunna tillägna sig de kunskaper som krävs. Eftersom många av 

spelen och lekarna har liknande grundidé kan även andra bollspel och bollekar än de 

internationellt kända användas i detta syfte. Lärare bör ha i åtanke att bollspel och bollekar som 

nyanlända elever är bekanta med kan skilja sig åt både mellan olika kulturer och mellan kön. I 

vissa kulturer kan även idrott endast vara till för det manliga könet vilket medför att det kan bli 

svårare att inkludera flickor i undervisningen. Med tanke på den situation som råder i Sverige 

och i resten av världen kommer antalet nyanlända barn i den svenska skolan att öka de närmsta 

åren. Pedagogiska metoder för att inkludera dessa elever behövs mer än någonsin och olika 

bollspel och bollekar kan vara en del av lösningen. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Arbetet med att stärka studiens validitet och reliabilitet har pågått genom hela arbetsprocessen. 

Medvetna val har gjorts under studiens gång i samråd med handledaren och utifrån de 

ramfaktorer som styrt arbetet. Dels har tiden till förfogande varit begränsad, dels har de 

ekonomiska resurserna varit små. Kritik kan riktas till bekvämlighetsurvalet som genomfördes. 

För att stärka validiteten och reliabiliteten i studien hade istället ett slumpmässigt urval av lärare 

varit att föredra. Detta för att de lärare som var villiga att delta i studien möjligen kände sig mer 

bekväma i hur de undervisade i bollspel och bollekar och därför mer intresserade av att prata 
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om det. Att tre av lärarna som deltog i studien tidigare hade varit i kontakt med författarna i 

andra sammanhang kan ha påverkat hur öppet och ärligt dessa lärare svarade på 

intervjufrågorna. Detta kan i sin tur medfört att lärarna istället berättade det som de trodde att 

författarna ville höra.  

 

Att det endast var två lärare som hade en bakgrund inom bollidrotter kan ha påverkat i vilken 

utsträckning lärarna använde sig av bollspel och bollekar. Det mest troliga är att om fler lärare 

hade haft en bakgrund inom bollidrotter skulle resultatet i denna studie blivit att lärarna använde 

sig av bollspel och bollekar i större utsträckning. Samtliga lärare hade genomfört sin 

lärarutbildning på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och även det kan ha påverkat 

resultaten. På vilket sätt det skulle ha påverkat är dock svårt att dra några slutsatser om. 

 

Bristen på erfarenhet av att genomföra en studie på avancerad nivå samt att använda en 

kvalitativ metod kan ha påverkat studiens helhet. Mycket tid har dock använts till 

intervjuguidens utformning och ett antal metodböcker och andra kvalitativa studier har 

studerats för att säkerställa intervjuguidens kvalitet. Tre pilotintervjuer genomfördes dels för 

att testa intervjuguidens relevans, dels för att ge författarna mer erfarenhet av 

intervjusituationer. Om tidsramen för studien inte hade varit begränsad hade det varit önskvärt 

att genomföra fler pilotintervjuer innan datainsamlingen påbörjade. Det hade även varit 

önskvärt att genomföra fler intervjuer för att samla in mer empiri till studien. Under intervjuerna 

undveks ledande frågor i största möjliga utsträckning men på grund av bristande erfarenhet 

formulerades ändå ett fåtal ledande frågor omedvetet. De ledande frågorna som ställdes kan ha 

påverkat svaren enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 263). Att en av lärarna valde att avstå 

från att få transkriberingen skickad till sig efter avslutad intervju medförde att den läraren inte 

fick möjlighet att utveckla eller korrigera berättelserna. Dock bör inte detta haft någon större 

påverkan på resultatet då endast en av de andra fem lärarna valde att komplettera sin intervju 

och kompletteringen i sig var ytterst liten.  

 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008, s.135 f.) kan reliabiliteten stärkas genom att låta en annan 

forskare analysera resultaten av intervjuerna för att se om det finns en god överensstämmelse. 

Författarna ansåg att det inte fanns tid eller resurser för detta. Därför analyserades och tolkades 

resultaten enbart enskilt av författarna i ett första skede och sedan tillsammans. Även fast 

studien var av kvalitativ karaktär så var det nödvändigt att kvantifiera en liten del av resultaten 

genom att lärarna fick uppskatta hur stor del av deras undervisning som innehöll bollspel och 
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bollekar. Hur korrekta uppskattningarna var är svårt att säkert veta men lärarna fick förklarat 

för sig innan intervjun vad som definierades som bollspel och bollekar samt vilken kurs i idrott 

och hälsa som studien behandlade. Det kan ändå funnits olikheter i lärarnas tolkningar av vad 

som räknades som bollspel och bollekar.  Av transkriberingarna kunde tolkningen göras att en 

av lärarna inte räknade in ultimate frisbee som ett bollspel vilket i sin tur kan ha påverkat 

resultatet något. Författarnas brist på erfarenhet medförde att detta inte uppfattades under 

intervjun och därför påpekades det inte för läraren. Den valda teoretiska utgångspunkten har 

varit till stor hjälp i analysen och tolkningarna av resultaten och studien i sin helhet hade inte 

blivit densamma utan det teoretiska ramverket. 

 

4.5 Slutsats 

Resultaten i denna studie bör inte ses som allmängiltiga då studiens resultat grundas på 

kvalitativ data från endast ett fåtal lärare. Slutsatser som dras utifrån studiens resultat är att 

bollspel och bollekar förekommer i undervisningen i idrott och hälsa 1 men i mindre 

utsträckning än vad tidigare forskning har visat. Formuleringen av den nya läroplanen har haft 

en stor del i att bollspel och bollekar har minskat och kunskapskraven är en bidragande faktor 

till minskningen. Dock råder det fortfarande osäkerhet kring om det är något mer som bidragit 

till detta. En annan slutsats är att lärarna har ett tydligt syfte med att använda bollspel och 

bollekar och kopplar dessa till ämnesplanen. Det finns likheter i lärarnas tolkningar av 

ämnesplanen och att det är möjligt att förmedla giltig kunskap utifrån kunskapskraven i 

ämnesplanen genom bollspel och bollekar. Slutsatsen som dras utifrån detta är att ämnets 

klassifikation stärkts. En slutsats som även dras är att lärarna främst behandlar träningsmetoder 

och deras effekter genom bollspel och bollekar men att det är möjligt att även behandla flera 

andra centrala innehåll. 

 

Slutsatser utifrån lärarnas val av styrgrupp är att inte tillräckligt mycket tid ägnas åt en och 

samma bollaktivitet, att utbudet av bollaktiviteter blir begränsad och att en del elever 

missgynnas av detta. Lärarnas användning av lotsning ger en bekräftelse på elevernas 

kunskaper men som inte alltid behöver vara sann. Ett annat dilemma som uppstår i 

undervisningen är att lärarna dels framhäver fördelarna med att använda mindre vanliga 

bollspel och bollekar, dels fördelarna med att presentera aktiviteter som är vanliga i samhället. 

Slutsatsen blir att lärarna måste väga för- och nackdelar med de olika aktiviteterna mot varandra 

och utifrån det besluta vilken aktivitet som uppfyller hans eller hennes syfte på bästa sätt. En 
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sista slutsats som dras utifrån studiens resultat är att bollspel och bollekar kan användas som en 

metod att inkludera nyanlända elever till undervisningen i idrott och hälsa samt till andra 

ämnen.  

 

4.6 Vidare forskning 

Utifrån resultaten i denna studie kan tre frågor identifieras som skulle tillföra nödvändig 

kunskap inom området. Vad är det i formuleringen av den nya läroplanen som medfört att en 

minskning av bollspel och bollekar skett? Hur organiseras undervisningen i bollspel och 

bollekar för att ett lärande skall ske? Hur väl fungerar bollspel och bollekar som en metod att 

inkludera nyanlända elever till undervisningen i idrott och hälsa och till den svenska skolan? 
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Intervju med Lärare 5, 23.11.15. 

Intervju med Lärare 6, 27.11.15. 

Transkriberingar av intervjuerna finns i författarnas ägo.



 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Studiens syfte var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet förhåller sig till 

läroplanen med avseende på bollspel och bollekar. Vidare var studiens syfte att analysera och 

diskutera resultaten utifrån läroplansteori.  

 

 Hur arbetar lärarna med bollspel och bollekar i undervisningen? 

 Vilka motiv uppger lärarna till att de använder bollspel och bollekar i undervisningen? 

 

Vilka sökord har du använt? 
ball games + learning, ball games + physical education, bollspel, bollspel + idrott och 

hälsa, bollspel i skolan, learning in ball games, physical education + ball, physical 

education + gender, physical education + learning process + ball games + Bernstein + 

classification 
 

 

Var har du sökt? 
Discovery, Google Scholar, Ebsco, DiVA Portal 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: ball games + physical education 

Discovery: physical education + learning process + ball games 

Google Scholar: bollspel + idrott och hälsa 

Google Scholar: bollspel och bollekar + skolan 

Ebsco: physical education + Bernstein 

 

Kommentarer 
Det finns överraskande lite forskning kring bollspel och bollekar med tanke på hur stort och 

vanligt området är. Många av artiklar och böcker som finns är skrivna av välkända svenska 

författare och därför var det enkelt att hitta och välja ut litteratur till studien. 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

 

Intervjuguide 

 

 Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om lärares undervisningsinnehåll 

med avseende på bollspel och bollekar i ämnet idrott och hälsa.  

 Viktigt är att du svarar så öppet och ärligt du kan.  

 Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas.  

 Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och användas endast i 

forskningsändamål i denna studie. 

 Intervjun kommer att ta cirka 30-45 minuter. 

 Du har rätt att avbryta deltagandet när som helst, helt utan anledning och utan 

negativa följder. 

 Om du vill så skickar vi gärna en utskrift av transkriberingen till dig så att du kan läsa 

igenom intervjun och komma med eventuella synpunkter. 

 Har du några frågor eller funderingar innan intervjun? 

 

 

Bakgrundsfrågor 

Berätta lite om dig som idrott och hälsa lärare 

Hur gammal är du?  

Vad har du för utbildning? 

När tog du din examen? 

Hur länge har du undervisat i ämnet idrott och hälsa? 

Undervisar du i några andra ämnen? I så fall vilka? 

Hur mycket undervisar du i idrott och hälsa? 

Vad har du för idrottsbakgrund? 

Vad har du för erfarenhet av tränarskap? 

 

 



 

Frågor om bollspel och bollekar i undervisningen 

Använder du bollspel och bollekar i din undervisning? 

Beskriv varför/varför inte du använder bollspel och bollekar i din undervisning? 

 

Beskriv hur du använder dig av bollspel och bollekar i din undervisning? 

Hur mycket bollspel och bollekar använder du i din undervisning? 

Beskriv hur du planerar din undervisning när den innehåller bollspel och bollekar? 

Beskriv vilka typer av bollspel och bollekar du använder i din undervisning? 

Beskriv fördelarna med bollspel och bollekar? 

Beskriv nackdelarna med bollspel och bollekar? 

Undviker du någon form av bollspel eller bollek? Varför gör du det? 

Hur tolkar du läroplanen när du använder bollspel och bollekar? 

Vilka faktorer påverkas ditt val av undervisningsinnehåll?  

 

Vad kan eleverna lära sig av bollspel och bollekar? 

Beskriv hur du kopplar kunskapskraven i ämnesplanen i förhållande till bollspel och 

bollekar? 

Beskriv vilka metoder du använder för att det skall ske ett lärande genom bollspel och 

bollekar? 

 

Hur tror du att eleverna upplever bollspel och bollekar? 

Vad tror du att eleverna tycker om bollspel och bollekar? 

Vilka bollspel och bollekar är populärast bland eleverna? 

 

 

Avslutning 

Är det något som du vill komplettera? 

Har du några frågor om intervjun? 

Vill du att vi skickar en utskrift av transkriberingen till dig? Mejladress? 

 

 

Tack för att du tagit dig tid och ställt upp på denna intervju och skulle du ha några frågor är 

det bara att kontakta oss. 



 

Bilaga 3 

Informationsbrev 

 

 

Boll i idrott och hälsa 
En intervjustudie om lärares undervisningsinnehåll med avseende på bollspel och bollekar i ämnet idrott 

och hälsa. 

 

Vi är två studenter som utbildar oss till gymnasielärare i idrott och hälsa samt i specialidrott på Gymnastik- 

och idrottshögskolan. I lärarutbildningen ingår det att skriva ett examensarbete på avancerad nivå på 15 

högskolepoäng. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet 

förhåller sig till läroplanen med avseende bollspel och bollekar. 

 

Ditt deltagande är helt frivillig, men för undersökningens kvalité anser vi att det är viktigt att just du med 

din kompetens och dina erfarenheter deltar. Data kommer att samlas in via intervjuer och ljudinspelning 

kommer användas. Intervjuerna transkriberas i sin helhet och behandlas konfidentiellt. Du som deltagare 

har rätt att avbryta deltagandet när som helst, utan att uppge anledning. Insamlad data kommer endast att 

användas för forskningsändamål i denna studie.  

 

Kriterierna för deltagandet i vår studie är att du är utbildad och undervisar i idrott och hälsa på en 

gymnasieskola och har gjort det i minst ett år. 

 

Om du har några frågor kring undersökningen är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare på 

följande: 

 

Carolina Siverbo   Jesse Turkulainen 

carolina.siverbo@student.gih.se  jesse.turkulainen@student.gih.se 

+46733129960    +46736355632 

 

Handledare: Britta Thedin Jakobsson, britta.thedinjakobsson@gih.se 

 

Tack på förhand för din medverkan! 
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