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Abstract  

Syftet med studien var att undersöka en grupp lärares förhållningssätt till bollspel i ämnet idrott 

och hälsa i årkurs 6. Syftet var också att undersöka hur lärare kopplar bollspel till kursplanen. 

Insamlingen av data skedde genom intervjuer av fem lärare som undervisar i ämnet idrott och 

hälsa. De svar som framkom genom intervjuerna granskades och analyserades. Resultatet visade 

att alla de intervjuade lärarna arbetar i block vilket innebär att alla områden i idrott och hälsa får 

lika mycket tid och bollspel är inte ett område som får mer eller mindre uppmärksamhet i detta 

sammanhang. Deras koppling till styrdokumenten och kunskapskraven är rörelse, spel, lek och 

idrotter som är det kriteriet som de utgick från när de valde att ha bollspel som innehåll i 

undervisningen. De ansåg även att elevernas motorik, rörelseutveckling och koordination 

utvecklas genom bollspel. Dessutom ansåg de att bollspel är ett bra verktyg som bidrar till 

elevernas utveckling i ämnet idrott och hälsa och ett bra sätt att bedöma elevernas rörelser, 

motorik och koordination.  

Förord  

 

Jag vill rikta ett stort tack till informanterna som deltagit och möjliggjort denna studie. Jag vill 

även rikta ett stort tack till min handledare Anna Hafsteinsson Östenberg som varit till stor hjälp 

under arbetets gång. Sedan vill jag rikta ett tack till Louise Lundgrens utvecklande återkopplingar 

vid seminarierna.  
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1 Inledning 
 

Hur förhåller sig idrottslärare sig till användningen av bollspel under en idrottslektion för 

årskurserna 4–6? Enligt läroplanen, Lgr11 står det i det centrala innehållet att spel och idrotter 

ska vara en del i undervisningen (Skolverket, 2011). Det finns däremot inget som tyder på att den 

som undervisar i idrottsundervisning ska delge eleverna kunskap eller möjligheter till olika 

sorters bollspel. Däremot visade en studie som Skolinspektionen gjorde vid 300 oanmälda besök 

på olika idrottslektioner att det var mycket idrott medan hälsa kom i skymundan. Det visade sig 

att det främst var bollspel och bollekar som förekom under lektionerna. I cirka tre fjärdedelar av 

de lektioner som granskades fanns bollspel och bollekar med på ett eller annat sätt. Det beskrivs 

även i studien att hälsoperspektivet som tydligt framkommer i läroplanen inte var en väsentlig del 

i idrottsundervingenen vid de lektionerna som besöktes. Inte heller dans, orientering samt 

friluftsliv framkom frekvent under de granskade lektionerna i idrott och hälsa vilket är tydligt 

beskrivet i kursplanen (Skolinspektionen, 2010). 

 

Likt Skolinspektionens granskning 2010 har jag egna erfarenheter både från VFU – perioder och 

från min egen skolgång där jag fått intrycket av att stora delar av planeringen av 

idrottslektionerna innehåller bollspel eller bollekar. Detta kan vara allt från längre perioder av 

bollspel till enstaka lektioner men även under uppvärmning under en idrottslektion. Detta har 

väckt mitt intresse till att genomföra en kvalitativ studie som bygger på intervjuer av lärare i 

ämnet idrott och hälsa. Syftet är att undersöka om de använder sig av bollspel och hur ofta samt 

hur de kan koppla de färdigheterna till kursplanens riktlinjer.  

2 Bakgrund och tidigare forskning  
 

Nedan kommer följande rubriker att presenteras, idrottsämnets historia, bollspel i undervisningen 

och vad som kan påverka läraren att bedriva bollspel i undervisningen. Första rubriken handlar 

om skolidrotten sett ut ur ett historiskt perspektiv och hur den har förändrats med tiden. Följande 

rubrik handlar om hur det ser ut med bollspel i undervisningen och hur den kan komma att passa 
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in i ämnet idrott och hälsa. Därefter följer en avslutande rubrik om vad som kan påverka läraren 

att bedriva bollspel i undervisningen 

2.1 Idrottsämnets historia  

 

Idrott och hälsa är ett ämne som funnits med under en lång tid i skolan. Ämnet har funnits med i 

cirka 200 år och har bytt visioner och funktioner men även fått nytt namn vid fem tillfällen. Till 

en början var det endast pojkar som utövade idrott i skolan. Syftet var då delvis att fostra dessa 

pojkar i fysisk fostran samt vapenfostran med en baktanke att vara förberedda på den militäriska 

ställningen (Annerstedt, 1991).  

 

Folkskolan infördes 1842 vilket inte förändrade idrottens syfte något drastiskt utan huvudfokus 

på ämnet var att utveckla pojkarnas fysik. Däremot ändrades namnet från gymnastik till 

gymnastik med lek och idrott år 1928. Med detta namnbyte skapades det debatt i samhället om att 

det är viktigt att barn får utöva lekar och lättare övningar vilket skulle öka barnens välmående. 

Det var vid denna tid som övningar och lekar i idrottsundervisningen blev anpassad till rätt ålder 

och likaså rätt kön, alltså vilka övningar som ansågs passa flickor respektive pojkar. Det var 

fortfarande delad undervisning gällande flickor och pojkar. För flickorna var syftet med idrotten i 

skolan att främja deras fysiska utveckling samt deras estetiska fostran. Detta skulle vara ett 

avbrott för flickorna att komma bort från det mer ansträngande arbete som de hade i de teoretiska 

skolarbetena (Lundqvist Wannerberg, 2004).  

 

Vid mitten av 1900 - talet ändrades synsättet något på idrottsundervisningen i skolan. Hälsomål 

och den sociala fostran var nu en del av syftet med idrottsundervisningen. Flickor och pojkar 

ansågs ha olika behov och syftet med idrotten i skolan skilde mellan pojkar och flickor. Med 

flickorna fokuserade man på de estetiska och gymnastiska övningarna samt rytmiska övningar. 

Däremot var det annat för pojkarna, de skulle utöva tävlingsinriktade spel och idrotter (Lundquist 

Wannerberg, 2004).  

 

Syftet som länge varit i fokus var att bidra till den fysiska fostran kom att bli omodernt och 

hängde inte med i den tid som var. Denna ändring kom att ske 1970 och ett nytt namn skulle bli 

aktuellt. Gymnastik var det namn som infördes och fokus på individanpassning blev centralt och 



 7 

undervisningen skulle bl. a ökad fysisk prestationsförmåga och estetiska rörelsesätt. Däremot var 

det fortfarande uppdelat mellan flickor och pojkar under gymnastiklektionerna, något som 

förekom fram till slutet av 1970 talet (Sundahl, 2005).   

 

År 1980 ändrades namnet till idrott vilket innebar att många kopplade samman detta med 

idrottsverksamheten som fanns utanför skolan. Detta skapade en oro över att det skulle bli 

tävlingsrelaterat även i skolan. Samtidigt infördes samundervisning; vilket betydde att flickor och 

pojkar skulle ha idrott under samma förutsättningar. Innehållet förändrades och friluftsliv, 

ergonomi och hälsa var något som infördes i läroplanen. Därefter infördes ett nytt system i den 

svenska skolan och den övergick till målstyrning vilket betyder att eleverna skulle uppnå olika 

mål som var uppsatta utifrån läroplanen. Detta skedde 1994 och ett nytt namn skulle införas. 

Namnet blev denna gång idrott och hälsa. Ämnet idrott och hälsa fick som syfte att utveckla 

elevernas psykiska, fysiska och sociala hälsa och förhoppningsvis utveckla eleverna till en mer 

aktiv livsstil (Lundvall & Meckbach 2003). Dagens idrott och hälsa har ett centralt innehåll och 

kunskapskrav som idrottsläraren ska följa och utgå från vid bedömning av elever. Det finns dock 

inte tydliga riktlinjer på hur det ska följas eller hur de olika centrala innehållen skall struktureras. 

Det är upp till läraren själv att fördela de områden som finns nedskriva i läroplanen och denne har 

fria händer att genomföra undervisningen på sitt sätt och bedöma hur mycket av varje centrala 

område man vill ha med, där exempelvis dans är ett område (Lundvall & Meckbach, 2003).  

2.2 Begreppet bollspel  

 

Något som tidigare nämnts i studien är skolinspektionens flygande inspektion som totalt besökte 

300 olika skolor runt om i Sverige i ämnet idrott och hälsa. Vid denna tillsyn så visade det sig att 

bollspel var något som hade en stor plats i undervisningen och detta sågs som väldigt 

problematiskt och oroväckande (Skolinspektionen, 2010). Men vad är det som innefattar i 

begreppet bollspel?  

 

Enligt Ronglan (2008) finns det två begrepp som oftast förknippas med varandra och beskrivs 

som samma betydelse. Dessa två begrepp är bollspel och lagspel. Varför just dessa begrepp går 

ihop är för att bollspel oftast innefattar ett lagspel och då tänker man för det mesta på fotboll som 

både är ett bollspel men även ett lagspel. Ronglan (2008) skriver även att dessa två begrepp inte 
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alls behöver ha med varandra att göra. Det finns många sporter som innefattar lagspel men inte 

genomförs med en boll, exempelvis hockey som är ett lagspel med spelas med en puck och är 

därför inte ett bollspel. Likaså behöver inte ett bollspel endast innefatta lagspel. Golf eller 

bowling är två bollspel som oftast inte förknippas med lagspel trots att det definieras som ett 

bollspel då det utövas med hjälp av en boll (Ronglan, 2008).  

 

Begreppet bollspel och vad som anses vara ett bollspel och något som inte anses vara ett bollspel 

är svårt att avgöra menar Ronglan (2008). Det finns många olika typer av bollar, det vill säga 

olika former. Badminton spelas med en boll trots att det inte är den typiska bollen. Det är svårt att 

avgöra vad som anses vara en boll och inte och därför blir det problematiskt att definiera vad som 

är ett bollspel. Därför menar Ronglan (2008) att det är bättre att fokusera på vilken spelplan det 

är, spelets idé och spelets regler och hitta likheterna som finns mellan spelen, alltså det taktiska 

delarna.  

 

Spelen kan däremot delas in i kategorier. Den första kategorien är innovationsspel vilket 

förknippas med fotboll eller innebandy och syftet är att göra mål på en motståndare. Den andra 

kategorin är nätspelet som innefattar volleyboll eller badminton och syftet är att föra bollen över 

ett nät och en motspelare står på andra sidan och ska föra tillbaka bollen över nätet. Den tredje 

kategorin är slagspel vilken exempelvis kan vara brännboll. Den sista kategorin är träffspel där 

bollspelet skulle kunna vara golf (Ronglan 2008). Med hjälp av dessa kategorierna kan man 

enklare definiera vad som är ett bollspel men tittar man utifrån ett pedagogiskt perspektiv så blir 

exempelvis spökboll ett moment som blir svårdefinierat. Det anses vara en bollek men skulle 

även kunna vara ett träffspel eftersom träffspel innefattar att träffa ett mål med hjälp av att kasta 

eller slå. Det är detta som gör begreppet bollspel svårdefinierat och som pedagog problematisk att 

bedöma vad som är en bollek eller bollspel (Ronglan, 2008).  

2.3 Bollspel i undervisningen  

 

Enligt Teng (2007) är bollspel något som många elever, både pojkar och flickor föredrar under en 

lektion i idrott och hälsa. Bollspel är ett område i undervisningen som kan ta mycket stor plats 

och därför är det viktigt att läraren har en idé och funderar över lärarendeprocessen och lärandet i 

de aktiviteter som innefattar bollspel i undervisningen (Teng, 2007). Bollspel kan vara ett sätt att 
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utveckla sin koordination, rums – och tidsuppfattning men även att lära sig om och förhålla sig 

till etik och moral när det gäller regler och hur man uppför sig mot varandra i ett tävlingsmoment 

med hjälp av bollspel. Enligt Teng (2007) kan bollspel vara ett sätt att utveckla elevernas 

kunskap i de grovmotriska grundformerna kasta, fånga, studsa, rumsuppfattning, öga - 

handkoordination för att bara nämna några. Genom att använda sig av bollspel i undervingen 

bidrar det till att eleverna är tvungna att genom samarbete lösa olika strategier och taktiker som 

de gemensamt kommit fram till för att lyckas i en bollspelsövning. I Lgr 11 står det att eleverna 

ska få möjlighet att utveckla samarbetsförmåga och respekt för att andra (Skolverket, 2018).  

Därför kan det vara ett bra sätt att använda sig av bollspel i undervisningen för att ge eleverna 

den möjlighet till samarbetsförmåga och respekt för andra då det finns möjlighet att utveckla de 

förmågorna genom bollspel (Teng, 2007).  

 

Vid skolinspektionens flygande tillsyn som gjordes 2010 där 300 lektioner blev observerade 

under oanmälda tillfällen visade det sig att flertalet av dessa lektioner innehöll bollspel. Bollspel 

och bollekar var tydligt dominerande vilket sågs som tämligen skrämmande då det fanns en oro 

att alla delar i kursplanen inte uppnåddes (Skolinspektionen, 2010). Däremot skriver Teng (2007) 

att vid rätt utförande finns många möjligheter att träna stora delar av de innehåll som beskrivs i 

kursplanen genom bollspel. Läraren bör dock vara medveten om vad hen bedriver för 

undervisning och vad den ska syfta till vid användning av bollspel (Teng, 2007). Att använda sig 

av bollspel i undervisningen kan även vara på grund av att lokalen endast är ett stort rum med få 

tillgångar till andra redskap och olika resurser för att bedriva allsidig undervisning i idrott och 

hälsa. Bollspel framstår då som ett enkelt sätt att få igång lektionen och genom olika övningar 

och aktiviteter ge möjlighet till utveckling i de mål och kriterier som ska uppfyllas utifrån 

kursplanen (Londos, 2010). Teng (2010) menar att skolans primära syfte är att få eleverna att 

utvecklas och lära sig nya saker och bollspel kan vara ett sätt att göra detta på. Bollspel har 

möjligheterna att utveckla eleverna men bollspelsaktiviteterna måste stämma överens med 

läroplanens syfte och krav för att bollspelen ska fylla en funktion i undervisningen.  

2.4 Vad kan påverka läraren att bedriva bollspel i undervisningen?  

 

Den svenska läroplanen är uppbyggd så att läraren i ämnet idrott och hälsa har möjlighet att tolka 

innehållet i läroplanen på sitt sätt vilket innebär att lektionerna kan se olika ut. Det är dock inte 
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ovanligt att många idrottslektioner är präglade av bollspel (Skolinspektionen, 2010). I Londos 

(2010) intervjubaserade studie där respondenterna var lärare i idrott och hälsa beskrivs dessa 

lärares fritidsintresse som en faktor till vad innehållet av en lektion kan innefatta. Besitter 

idrottsläraren en historia av mycket bollsportintresse eller erfarenhet av bollsporter är det inte alls 

ovanligt att stora delar av planeringen innefattar mycket bollspel. För dessa lärare blir det ofta 

problematiskt att försöka bedriva undervisningen med exempelvis mycket dans eller något annat 

område som bör finnas med lika mycket i undervisningen i ämnet idrott och hälsa (Londos, 

2010).  

 

Det är även vanligt att det finns många elever med bollspelsintresse vilken för läraren kan bli en 

ingång att skapa bättre relationer till de elever som intresserar sig för samma sak. Betydelsen av 

att bedriva bollspel i undervisningen kan bli att en stor majoritet av klassen blir skötsamma, 

strukturerade och nöjda om mycket bollspel är ett moment i planering av undervisningstillfällena. 

Det kan det vara så att läraren inte intresserar sig av bollspel och heller inte har erfarenhet av 

denna typ av utövande på sin fritid men ändå har flertalet lektioner med bollspel. Detta beror 

oftast på att eleverna kan ha en påverkan på idrottslektionerna och även för att som tidigare 

nämnt göra eleverna nöjda (Londos, 2010). Skolinspektionen (2012) gjorde en 

kvalitetsgranskning på 36 grundskolor i ämnet idrott och hälsa i Sverige och där visade det sig att 

i 17 av de 36 skolorna finns det ett behov av att individanpassa och ge möjlighet till mer 

inflyttande för eleverna att påverka undervisningen och på så vis ge eleverna mer ansvar att ge 

tankar och ideér som kan utveckla ämnet idrott och hälsa. Det visade sig att de resterande skolor 

som arbetade med elevinflytande gav bättre möjligheter till att elevens lärande var i fokus istället 

för aktiviten i sig. Detta gjorde att innehållet i ämnet idrott och hälsa blev mer varierande och den 

individanpassande undervisningen blev tydligare (Skolinspektionen, 2012).  

 

Det finns en förhoppning hos lärarna och en förväntan hos eleverna att det ska vara roligt med 

ämnet idrott och hälsa. Därför finns det lärare i idrott och hälsa som bygger sin planering utifrån 

vad majoriteten av eleverna i klassen intresserar sig av (Thedin Jakobsson, 2005).  

Undervisningen ska i sin tur relateras till läroplanen och dess förväntningar av undervisningens 

innehåll. Därför kan det bli så att läraren väljer de moment som eleverna intresserar sig för vilket 

ofta är bollspel. Hur eleverna upplever idrottslektionerna och övningar som hör till kan därför bli 
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en viktig del utifrån lärarens val av aktivitet. Dessutom vill många lärare ge eleverna en känsla av 

lycka och glädje när de kommer till idrottslektionen vilket förhoppningsvis kan leda till fortsatt 

intresse av att röra på sig utanför idrottslektionerna i skolan (Thedin Jakobsson, 2005). Det finns 

dock en risk med att planera sina lektioner på detta sätt. Det blir fokus på de elever som har ett 

starkt intresse för bollspel och att de elever som faller utanför denna ram för intresset av bollspel 

inte ser idrottslektionerna som något positivt. Detta kan då leda till att dessa elever inte har ett 

fortsatt intresse att röra på sig utanför skolan och utvecklingen för de elever som intresserar sig 

för bollspel inte utvecklas kunskapsmässigt eftersom de möjligtvis redan har den kunskapen med 

sig från exempelvis en idrottsförening. Vid ett scenario som detta skapar läraren en 

undervisningssituation som gynnar vissa elever underhållsmässigt men möjligtvis inte 

utvecklingsmässigt och vissa elever trivs inte alls (Lundvall & Meckbach 2003).  

 

3 Syfte och frågeställning  
 

Syftet med denna studien är att undersöka en grupp lärares förhållningssätt till bollspel i ämnet 

idrott och hälsa i årskurs 6. Den ämnar också att undersöka hur lärare kopplar bollspel till 

kursplanen. Nedan konkretiseras studiens frågeställningar:  

 

• Hur används bollspel i undervisningen i ämnet idrott och hälsa och varför?  

• Vilken koppling kan göras mellan bollspel och kursplanen?  

 

4 Teoretisk utgångspunkt  
 

Nedan kommer läroplansteorin att presenteras och de tre arenor som läroplansteorin innefattar. 

Läroplansteorin är det verktyg som använts vid analys av resultatet som framkommit genom 

intervjuerna.  

4.1 Läroplansteori  

 

Enligt Linde (2012) handlar läroplansteorin om hur den svenska skolan är uppbyggd utifrån den 

läroplan som finns för att sedan applicera de riktlinjer som den har till undervisningstillfällena. 

Den handlar även om hur de mål och kriterier som ska finnas med i undervisningen samt vilken 
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kunskap läraren väljer att använda. För att skapa lärande för eleverna men också vilka faktorer 

som kan påverka hur undervisningen blir utifrån vilka elever, lokaler och resurser som finns på 

skolan. Dessutom beskriver Linde (2012) att den fria tolkningen som läraren har på Lgr11 

(Skolverket, 2017) skapar ett stort ansvar på läraren vilken kan vara en bidragande faktor till 

varför undervisningen ser olika ut på olika skolor. Denna teorin är uppdelad i tre arenor och 

arenorna är formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan (Linde, 2012).  

Dessa tre arenor beskrivs enskilt nedan för att få en bättre överblick av läroplansteorins 

uppbyggnad.  

4.1.1 Formuleringsarena  

 

Formuleringsarenan innefattar den styrningen som skolan har, alltså styrdokumenten. Med 

styrdokumenten menas den läroplan som skolan utgår ifrån som innefattar de mål, krav och 

kriterier som undervisningen ska beröra. Det handlar även om de ämnen som skolan ska 

undervisa eleverna i samt hur mycket tid som ska läggas på respektive ämne men även vilka mål 

och vilket innehåll ett ämne ska omfatta (Linde, 2012). Formuleringsarenan är den arena som 

läraren har minst påverkan på eller ingen alls egentligen. Detta är eftersom formuleringsarenan är 

den del där staten har mest ansvar för då det är de som har en del av läroplanens utformning och 

läraren har inget inflytande i de besluten utan läraren har ett myndighetskrav på att följa de krav 

och bestämmelser som finns i läroplanen (Linde, 2012).  

4.1.2 Transformeringsarena  

 

Den andra arenan är tranformeringsarenan som handlar om att implementera styrdokumenten 

som framställs genom skolledare och skolpolitiker in i den verkliga verksamheten, alltså skolan. 

Denna arenan innebär att läraren ska tolka innehållet från läroplanen in i verksamheten genom 

egna planeringar och arbetsplaner som sedan ska genomföras vid undervisningstillfällen. Den 

tolkningen som sker utifrån läroplanen som är kopplad till formuleringsarenan kan bero på flera 

faktorer som kan påverka lärarens val av undervisning. Det kan exempelvis vara faktorer där 

lärarens erfarenhet kan spelar roll, vilken bakgrund läraren har, vilka elever man har samt hur 

läraren väljer att tolka läroplanen. Kursplanen används som ett verktyg för läraren när hen ska 

lägga upp sin planering av undervisningstillfällen och som tidigare nämnts tolkas den på olika 
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sätt. De kan därför inte ta kursplanen och direkt applicera den i skolverksamheten därför ser 

lektionstillfällena olika ut beroende på vem som undervisar och vilken skola man arbetar på 

(Linde, 2012).  

4.1.3 Realiseringsarena  

 

Den tredje och sista arenan är realiseringsarenan som handlar om själva verkställandet av 

lektionen eller lektionerna som läraren har planerat utifrån läroplanen. Här appliceras de 

lektionsplaneringar och material som tänkts och sätts i verklighet vid undervisningstillfällena. En 

del av realiseringsarenan handlar om att eleverna ska utveckla kunskap och lärande utifrån 

lärarens innehåll och undervisning. Det finns då flera faktorer som kan påverka detta och det kan 

vara hur eleverna deltar i undervisningen, hur de tar till sig de materialet eller aktiviteterna som 

läraren planerat samt hur läraren väljer att agera och undervisa under undervisningstillfället kan 

vara en bidragande faktor till hur lektionen fungerar eller bidrar med kunskap till eleverna (Linde, 

2012).  

5 Metod 
 

Nedan kommer val av metod att presenteras och därefter beskrivs urvalet och hur genomförandet 

och bearbetningen av data gått till väga. Slutligen avslutas metodavsnittet med en beskrivning av 

de forskningsetiska principerna och validitet samt reliabilitet.  

5.1 Val av metod  

 

Studiens syfte var att se hur lärare i ämnet idrott och hälsa förhåller sig till bollspel och hur de 

kan koppla de bollspelsaktiviteterna till läroplanen då bollspel inte är ett moment som behövs 

introduceras i förhållande till vad som står i kursplanen. För att undersöka detta valdes en 

kvalitativ forskningsmetod att utgå ifrån. Med kvalitativ forskningsmetod menas att studiens 

utformning är i form av exempelvis skrift och kan ha en intervjubaserad insamlingsmetod 

(Denscombe, 2014). Valet av metod föll därför på en intervjubaserad undersökning av lärare i 

idrott och hälsa eftersom studiens utformning syftar till att undersöka hur lärare förhåller sig till 

bollspel i undervisningen. Enligt Denscombe (2014) är intervju en lämplig metod att använda sig 

av vid forskning när det handlar om mänskliga uppfattningar, känslor och åsikter. Att använda sig 
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av intervju är också ett sätt att få information av en person som befinner sig i verksamheten och 

på så vis kan ge åsikter och tankar som är värdefulla i en studie (Denscombe, 2014). Den typ av 

intervju som valdes var semistrukturerad intervju. Semistrukturerad intervju har en struktur med 

färdiga frågor och ämnen som ska tas upp men det möjliggör utrymme för intervjudeltagaren att 

fundera, formulera sig och utveckla sina svar mer detaljerat och utförligt. Den som intervjuar har 

möjlighet att ge följdfrågor och vilket ger till följd att möjligheterna till en mer djupgående 

intervju finns (Denscombe, 2014). För att få en mer öppen intervju med möjlighet till följdfrågor 

och möjlighet till utvecklande svar från den intervjuade valdes därför en semistrukturerad 

intervju.  

5.2 Urval  

 

Studiens urval byggde på ett bekvämlighetsurval då respondenterna som intervjuades var 

personer som hade en koppling till författaren. Enligt Denscombe (2014) är ett 

bekvämlighetsurval ett sätt för forskaren att spara tid eftersom begränsade resurser ofta 

förekommer under forskningsarbeten. Därför intervjuades personer i författarens närhet vilket 

resulterade i ett bekvämlighetsurval. Intervjudeltagarna var fem stycken och dessa 

respondenterna hade olika mycket erfarenhet av att undervisa i ämnet idrott och hälsa vilket 

skapade en förhoppning om att få olika svar och synvinklar från både erfarna och inte lika erfarna 

lärare (Se intervjufrågorna i bilaga 1). Respondenterna hade även olika mycket erfarenheter av 

bollspel samt olika typer av bollspel vilket fanns med i tanken då olika perspektiv kan berika 

studien. Det krav som fanns på intervjudeltagarna var att de skulle vara behöriga eller undervisat 

elever i årskurs 6 då studien syftade till att undersöka hur lärare förhåller sig till bollspel med 

elever i årskurs 6. Valet av årkurs 6 är för att betyg sätts först i årkurs 6 och känns då relevant då 

studien ämnar undersöka hur lärare kopplar bollspel mellan styrdokumenten.  

5.3 Genomförande och bearbetning av data  

 

Studiens utformning var en intervjubaserad studie som hade syfte att undersöka hur lärare 

förhåller sig till bollspel och därför togs kontakt med lärare som var behöriga i idrott och hälsa 

för att studien skulle bli genomförbar. Lärarna blev kontaktade via telefonsamtal och mail. Ett 

möte med intervjudeltagarna blev inplanerat och intervjutillfället ägde rum och intervjutiden 

varade i cirka 20–25 minuter. Informanterna var väl medvetna om studiens syfte och att bollspel 
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och dess koppling till styrdokumenten var fokus under samtalet. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av en mobiltelefon. För att säkerställa att den spelade in så testades ljudet och inspelningen 

med en provtagning innan den riktiga intervjun startade. Efter alla genomförda intervjuer 

transkriberades den insamlade data som framkom i intervjuerna. Efter transkriberingen 

granskades lärarnas svar och delades in i olika kategorier för att få en tydligare bild av 

informanternas svar och åsikter. Genom att intervjudeltagarnas svar delades in i kategorier blev 

det enklare att implementera intervjudeltagarnas svar i resultatet, analysen och diskussionen som 

kommer i stycket efter metodavsnittet (Bryman, 2011).  

5.4 Forskningsetiska principer  

I alla studier är det viktigt att respektera de respondenter som bli intervjuade och därför är det 

nödvändigt att följa de forskningsetiska principerna. Enligt Vetenskapsrådet (2017) beskrivs fyra 

huvudkrav inom de forskningsetiska principerna. Det är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet: För att förhålla sig till det första forskningsetiska kravet blev lärarna 

informerade om studiens syfte och hur studien kommer att redovisas (Vetenskapsrådet,2017). 

Samtyckeskravet: Det andra huvudkravet var att pedagogerna fick styra över sin medverkan i 

studien utifrån deras egna villkor. De fick avbryta sin medverkan utan att behöva lämna en 

förklaring till det möjliga avhoppet. Pedagogerna blev informerade om studien och deras 

skriftliga samtycke krävdes för att genomföra den kvalitativa studien (Vetenskapsrådet, 2017). 

Konfidentialitetskravet: Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet och med det anses att 

pedagogerna i undersökningen fick sina personuppgifter skyddade och obehöriga kan ej ta del av 

dem(Vetenskapsrådet,2017). 

Nyttjandekravet: Fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket betyder att uppgifter som är 

insamlade om enskilda individer endast skall användas till forskning (Vetenskapsrådet, 2017).  

För att studien skulle förhålla sig till dessa fyra forskningsetiska krav författades ett missivbrev 

till pedagogerna (Bilaga 2). Brevet skickades till de utvalda pedagogerna i väntan på det skriftliga 

godkännandet. Dessa fyra huvudkrav inom forskningsetik beaktades i studien för att få 

pedagogerna att känna sig bekväma med att en studie utfördes med hjälp av deras tankar och 

tillvägagångsätt i deras arbete i ämnet idrott och hälsa med fokus på hur de arbetar med bollspel.  
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5.5 Reliabilitet och validitet  

 

Reliabilitet handlar om att en studie ska vara trovärdig och pålitlig och att en liknande studie ska 

gå att upprepa och att resultatet i denna studie ska vara liknande även om det genomförts av 

någon annan (Bryman, 2002). Studiens utformning sker genom mänskliga intentioner och de 

beskriver sina uppfattningar och tankar vilket skulle kunna göra att det blir problematiskt att få 

exakt liknande resultat som denna studie fick om en annan forskare skulle genomföra liknande 

studie. Även om Eliasson (2013) beskriver att reliabiliteten handlar om att genomförandet av 

liknande studie ska ge likande resultat kan det finnas en viss osäkerhet när mänskliga 

uppfattningar och tankar inkluderas då de förmodligen ser olika ut från person till person.  

 

Validitet handlar om hur kvaliteten i studien är vilket kan beskrivas genom hur väl resultatet 

speglar verkligheten (Bryman, 2002). Därför var det viktigt att frågorna som ställdes under 

intervjutillfället var relevanta och verklighetstrogna. Det fanns även utrymme till förtydligande 

av frågorna om det skulle behövas beskrivas igen eller på ett annat sätt för att få 

intervjudeltagaren att förstå frågan. Enligt Allwood och Eriksson (2017) ska validiteten vara 

något som framkommer genom hela studien. Detta är något som funnits i åtanke då studiens urval 

innefattar ett bekvämlighetsurval och vissa informanter fanns det en koppling till. 

Förhoppningsvis så var det inte något problem utan deras åsikter och uppfattningar är trovärdiga.  

6 Resultat  
 

Nedan kommer resultatet att presenteras utifrån vad som framkom genom intervjuerna. Resultatet 

kommer att presenteras genom tre olika kategorier. De fem intervjudeltagarna kommer att 

presenteras med fiktiva namn. Åldern på informanterna var mellan 26 och 38 år och de arbetade 

på olika skolor. 

6.1 I vilket syfte används bollspel i undervisningen?  

 

När intervjudeltagarna fick frågan om i vilket syfte de använde bollspel i din undervisning var 

majoriteten av informanterna tydliga med att det dels är ett sätt att förmå eleverna att utveckla sin 

samarbetsförmåga men också sin rörelseutveckling.  
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Kalle: ”Syftet är om man tänker typ rent bollspel, att bedöma elevernas rörelse och det kan man 

också bryta ner. Lite vad man vill se och det kan man välja utifrån vilken aktivitet man kör. Kör 

man vollyboll kanske man kollar på en typ av rörelse, basket en typ av rörelse och badminton en 

typ av rörelse. Sen är det typ samspel, hur samspelar man om man kör ett större sammanhang inte 

färdiga spelet utan exempelvis i grupper kan man faktiskt se hur de hjälps åt”. 

 

Även Stina var inne på liknande tankar kring syftet med bollspel i sin undervisning. Hon tryckte 

mycket på att eleverna ska träna på samarbetet då många elever är tävlingsinriktade. Hon nämnde 

också att eleverna tyckte att aktiviteterna som innefattar samarbete är något som de upplevde 

roligt och många elever uppskattade bollspel tillsammans med samarbete vilket bidrog till hög 

aktivitet under de lektionstillfällena.  

 

Stina: ”Samarbete, taktik hitta varandra, få och få de här som är väldigt tävlingsinriktade måste 

ha med varandra utan få med alla utan det handlar inte bara en själv utan alla måste få vara med. 

Samarbete och många tycker att det är roligt och då blir de fysiskt aktiva och då når jag mitt syfte 

att de är aktiva”. 

 

Likaså beskrev Björn sitt syfte med att använda bollspel i undervisningen av idrott och hälsa. Han 

beskrev syftet som att eleverna får möjlighet att träna på samspelet och samarbetet med varandra. 

Han förklarade också att bollen är ett verktyg som kan möjliggöra att elevernas rörelseförmåga 

kan bli bättre och att rumsuppfattningen är en del av den utvecklingen som kan ske genom att 

använda sig av bollspel.  

Björn: ”Dels använder jag det i syfte att träna eleverna i just de här värderingarna och 

förmågorna jag precis nämnde innan, eeh samarbete, att fungera i ett lag, fair play. Men även 

framför allt som ett av många verktyg att utveckla elevens rörelseförmåga. Eeeh att kunna 

springa och röra sig samtidigt som du tränar på att kontrollera en boll och dessutom ha koll på din 

omgivning och veta var och när du ska passa eller skjuta anser jag verkligen är en komplex 

rörelse eller kanske en rörelseaktivitet som kan utveckla elevens rörelseförmåga”. 

Albin uttryckte mer att han såg rörelseallmänbildningen som syftet till varför han använde sig av 

bollspel i sin undervisning. Men det menade han att eleverna ska vid spontana tillfällen kunna 
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plocka upp en innebandyklubba men han var också lite inne på rörelseutvecklingen då han 

menade att de ska lära sig hur sin kropp fungerar vid bollspelsituationer.  

Albin: ”Rörelseallmänbildning skulle jag säga. Att man eeh, att dels kunna plocka upp 

innebandyklubban och basketbollen och delta i spontanidrott men också lära sin kropp i olika 

situationer. Både sparka kasta och slå en boll” 

Eva ansåg att bollspelets syfte och användning är som ett redskap i sin undervisning. Hon tyckte 

att bollspel och bollen är ett sätt att träna på elevernas rörelsekvalitéer, öga hand, 

rumsuppfattning och såg därför bollen som ett hjälpmedel i sin undervisning för att kunna 

bedöma eleverna på att alla de kriterier som ska följas i styrdokumenten.  

Eva: ”Ehhm jag använder bollspel som ett redskap i min bedömning och tittar jag på elevernas 

rörelsekvalitéer och motoriska färdigheter eeh men även alltså öga hand, rumsuppfattning 

exempelvis. Det blir helt enkelt ett redskap för att uppfylla de krav som undervisningen bör 

innefatta enligt styrdokumenten”. 

6.2 Bollspelets koppling till kursplanen  

 

Bollspel var inte något som framkom som ett moment som måste genomföras under en lektion i 

idrott och hälsa enligt läroplanen. Det var därför intressant att se hur lärarna som blev intervjuade 

såg på detta och hur de kopplar bollspel till kursplanen. De fem intervjudeltagarna var mycket 

överens om hur de valde att bedöma bollspelsaktiviteterna till kursplanen. De fann ”Eleven kan 

delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformerna i olika 

miljöer och varierar och anpassar sina rörelser----- till aktiviteten” som det kunskapskrav som 

berör de delarna som innefattas i bollspel (Skolverket, 2011).  

Björn: ”Jag utgår allra mest ifrån kunskapskraven i styrdokumenten eftersom det är det jag ska 

bedöma eleverna utifrån. Och eeh precis som jag nämnde tidigare så tycker jag verkligen att 

bollspel handlar om sammansatta motoriska rörelser som komplexa rörelser. Att eeh både kunna 

hantera din kropp med eh hjälp av en boll och ha koll på din omgivning tycker jag gå under den 

kategorin”. 
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Eva var inne på liknande spår som Björn, hon ansåg att bollspel är en bra aktivitet som fungerar 

att bedöma eleverna på trots att de inte står utskrivet bollspel i styrdokumenten.  

Eva: ”Jag kopplar det till lek spel och idrotter, jag kan inte hela centrala innehållet i huvudet 

hehe. Trots att det inte står bollspel i styrdokumenten anser jag att bollspel passar utmärkt in på 

detta kriteriet och därför eeh använder jag mig av bollspel i min undervisning. Jag tycker att 

bollspel kan ses som en lek, det kan även vara ett spel och jag tycker att man utövar en idrott. Det 

skulle nog jag säga är min tolkning av det”. 

Tidigare under intervjun nämnde Stina att bollspel och då oftast fotboll kan förekomma som ett 

valbart moment när det finns tid över. Däremot använda hon inte denna tid som 

bedömningstillfälle eftersom hon ansåg att fotbollen blir för mycket föreningsfotboll. Hon ansåg 

att de elever som inte känner sig trygga med fotboll blir så pass mycket utanför spelet och de 

andra vana spelarna tar över och därför undviker hon fotboll som ett bedömningsmoment.  

Stina: ”Fotboll undviker jag för att det är så många som spelar på sin fritid och tar med sig den 

känslan och vill ha en föreningsfotboll och blir negativa för de får inte sin föreningsfotboll och de 

som inte gillar fotboll blir osäkra i situationen så fotboll brukar jag undvika”. 

”För många elever drivs och peppas av boll medans vissa är bollrädda och det är främst tjejer 

som är det och tycker att det är jättejobbigt med boll. Då blir mellanblocken lite valbara och de 

som vill göra något annat har möjlighet till de och de som vill utöva bollspel, exempelvis fotboll 

får göra det. Detta blir inte bedömningstillfälle då”. 

Vid frågan om hur hon kopplar bollspel till kursplanen refererar hon till syftet i ämnet idrott och 

hälsa vilket beskriver utvecklingen av en allsidig rörelseförmåga och också intresset av att vara 

fysiskt aktiv.  

Stina: ”Nej men i syftet står det att man ska utveckla en allsidig rörelseförmåga och intresset för 

att vara fysiskt aktiv och då blir det ganska mycket att de ligger hos eleverna. Man måste bolla 

med eleverna vad de tycker är roligt och då är det mycket boll. Och sen är det i kunskapskravet är 

det lek, spel och idrotter vilket gör att bollen kommer snabbt in i det kunskapskravet att man kan 

ta hjälp av de redskapet för att nå det kunskapskravet”. 
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Kalle beskriver att bollspelen som utövas mest i hans undervisning är vollyboll, basket och 

badminton. Han menar att vid exempelvis badminton så blir det mycket fokus på ”jag och bollen” 

vilket brukar vara uppskattat bland eleverna enligt Kalle. Efter att han beskrev de tre bollspelen 

som de vanligaste så fick han frågan: Är det därför ni kör de tre bollspelen? Där det blir mer 

fokus på en själv? Då förklarade han delvis varför han använde just de tre bollspelen utifrån en 

bedömningssynpunkt.  

Kalle: ”Ja precis, man är ganska individuell men samtidigt möjlighet att bedöma typ samspel, 

strategier och rörelse givetvis i dessa aktiviteterna. Där man kan hitta bollspel och bollekar kan 

själva arbeta tycker jag är väldigt bra för står ingenstans att du ska spela det färdiga spelet. 

Exempel fotboll, det finns väldigt många som är bra på fotboll men du kanske inte innebär att du 

får bra betyg i slutet ändå”. 

Vid frågan om hur Kalle knyter bollspel till kursplanen så beskrev han vad han ansåg var kärnan i 

idrottsundervisningen och hur elever har olika förutsättningar och vad de är olika bra på och på så 

vis utforma undervisningen på ett sätt som anpassar alla elevers förmågor.  

Kalle: ”Vi ska ju bedöma elevernas rörelse. Det är ju liksom kärnan i idrottsundervisningen och 

vilken förmåga de har på det sättet. Då tänker jag att alla eller de flesta har ju en zon där de är lite 

bättre och bekväma och vissa har då bollspel, vissa har lekar och vissa har rörelse till musik och 

därför gäller det att ha en blandning av aktiviteter för att alla ska få möjlighet att visa sina rörelser 

på ett schysst sätt. Sen att många av de här aktiviteterna lockar ju att utveckla sitt rörelsemönster 

på ett bra sätt med rätt planering och rätt innehåll och återigen kan man få en miljö som är trygg 

och individuella övningar med boll så utvecklas ju många elever som du senare kan bedöma 

ganska rättvist”. 

Albin förklarade sitt sätt att se kopplingen mellan bollspel och kursplanen på ett tydligt och 

konkret sätt. Vid frågan om hur han kopplade bollspel till kursplanen så svarade han: ”Till 

rörelsekriteriet”. Efter en följdfråga på hur han menade så beskrev han aningen mer utförligt och 

ansåg att teknik och taktik och deltagande som ett sätt att se bedömningen på.  
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Albin: ”Ja, hur rörelserna kan innefatta både teknik och till viss del taktik men deltagande 

framförallt allt man kämpar på och de tre tillsammans kopplar rätt väl till rörelsekriteriet anser 

jag”. 

6.3 Bollspel som en del i styrdokumenten?  

Som avslutande fråga vid alla fem intervjuerna så ställdes frågan till idrottslärarna om de skulle 

vilja ha bollspel som ett kriterium i styrdokumenten. Det framgick ofta att bollspel är ett moment 

som bedrivs ofta i undervisningen i ämnet idrott och hälsa och var därför en intressant fråga att 

ställa till de verksamma lärarna om hur de såg på denna fråga. De svarade olika men majoriteten 

av de verksamma lärarna ansåg inte att bollspel skulle vara en del av styrdokumenten. 

Exempelvis tyckte Stina att det var bra som det var. Detta ansåg hon eftersom att då har hon 

övertaget över elever och vårdnadshavare då flera elever och vårdnadshavare har bra koll på 

kursplanen och hade förmodligen tryckt mycket på att bollspel ska vara mycket mer än det är.  

Stina: ”Oj den va jobbig hehe. Ehh, nej det tror jag inte. Eeh för vissa eleverna är väldigt insatta 

och föräldrar som har koll på vad som står och inte står och då hade de tryckt på det ganska 

mycket. Nu kan man istället trycka på att man inte behöver ha det men ha det ibland för att vara 

lite snäll vilket ger mig lite kontroll över eleverna liksom. Det kommer in ändå så det behöver 

inte stå för att man ska använda sig av det. Det är bra som det är att det inte står utskrivet och om 

det skulle stå att det viktigt att det står utskrivet väldigt tydligt vad för typ av bollspel så att alla 

har samma”. 

Björn och Albin tyckte också att det var bra som det ser ut nu. De ansåg att det var mer 

tolkningsbart nu och att bollspelet kom fram i undervisningen ändå men utan att det tvingas in i 

lektionstillfällena. Björn tyckte dock att bollen var ett bra redskap men att om det skulle finnas 

utskrivet bollspel i styrdokumenten skulle skolidrotten bli för lik den föreningsidrott som utförs 

utanför skolan.  

Björn: ”Egentligen tycker jag det står bra som det gör nu eeh och nu är det mer tolkningsbart och 

inget tvång på att ha med bollspel i undervisningen. Däremot jag tycker bollspel är ett bra medel 

för att träna på och nå de förmågor som eeh Skolverket skriver om i kunskapskraven. Sen finns 

det en fara i att använda bollspelen rakt av från föreningslivet vilket jag kan tycka kan bli lite eeh, 
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farligt. Jag tycker att vi definitiv ska använda oss av bollspel i skolan men att man anpassar och 

sätter regler utifrån den grupp som du undervisar för att det ska bli så bra som möjligt eeh… Att 

skriva in bollspel som en egen del i styrdokumenten tror jag istället skulle få en effekt av att det 

bara skulle efterlikna bollspelen ute i föreningarna vilket hade missgynnat många elever”. 

Kalle och Eva däremot var mer positiva till att begreppet bollspel ska finnas med i 

styrdokumentet. Fanns det en tydlig förklaring på hur bollspel ska användas i undervisningen 

tyckte Kalle att bollspel mycket väl kunde finnas med i styrdokumenten. Eva menade också att 

vilka typer av bollspel ska i så fall finnas utskrivet i styrdokumenten och att hon trodde att 

undervisningen skulle blivit mer likvärdig om bollspel hade varit en del av styrdokumenten.  

Kalle: ”Ja men det tycker jag nog. Det skulle det absolut men att man skulle kunna styra till 

vilken typ av aktivitet det skulle vara. Så att det inte blir att rulla ut en boll och spela fotboll. Det 

är inte tanken men boll är ett fantastiskt redskap att uppnå de här, dels ur en bedömningssynpunkt 

men även rörelseglädje. SÅ fanns de tydliga direktiv vad man kan använda sig av och ett exempel 

på vad man skulle kunna göra så hade jag verkligen kunnat tänka mig att det skulle stå med”. 

 

Eva: ”Ja det skulle jag vilja ha men under förutsättningarna att skolverket preciserar vilka 

bollsporter de vill att vi ska bedöma eleverna i. Om bollspel hade stått med tror jag att det hade 

blivit en mer likvärdig undervisning då alla hade använt sig av bollspel i sin undervisning på lika 

villkor”.  

7 Analys   
 

Nedan kommer resultatet att analyseras kopplat till det teoretiska ramverk som förhåller sig till 

studien. Analysen delas in i två kategorier som relaterar till studiens frågeställningar och syfte.  

7.1 Förhållningen till bollspel i undervisningen  

 

Studiens första frågeställning var hur idrottslärare i ämnet idrott och hälsa förhåller sig till 

bollspel i undervisningen. Skolinspektionen (2010) gjordes en flygande tillsyn på 300 lektioner i 

ämnet idrott och hälsa på olika skolor runt om i landet. Under denna tillsyn visade det sig att 

flertalet av dessa lektionerna hade övervägande mycket bollspel vilket var oroväckande då ämnet 
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idrott och hälsa omfattar så mycket mer än bollspel. Under intervjuerna i denna studie ställdes det 

frågor om hur lärarna valde att planera sina lektioner. Alla lärarna använde sig av så kallade 

blockplanering, dvs under ett par veckor har de bollspel och då lika lång tid som exempelvis 

orientering eller dans. Samtliga lärare verkade fördela de kunskapskrav som finns med i 

läroplanen för att få en jämbördig undervisning utifrån de kriterier som ska följas enligt 

läroplanen.  

 

Formuleringsarenan är den arena som handlar om styrdokumenten, alltså läroplanen som lärarna 

ska följa, tolka och använda sig av för att planera undervisningen. De ska även utgå från 

styrdokumentens krav, mål och kriterier som läroplanen innefattar. Det handlar även om tid och 

planering över lektionerna och ämnenas uppdelning (Linde, 2012). Detta var något som studiens 

intervjudeltagare verkar ha uppfattat på liknande sätt. Alla fem informanterna arbetade som 

tidigare nämnt i block vilket förhoppningsvis ger alla områden som ska innefattas i ämnet idrott 

och hälsa en jämlik planering av tid och engagemang oberoende av vilket område det är. 

Eftersom en av de intervjuade nämnde att ämnet blir mer och mer ett kunskapsämne och de 

kriterier och tolkningarna som görs och följs i styrdokumenten blir allt tydligare i undervingen 

vilket möjligtvis gör att bollspel inte får lika mycket utrymme nu som förr.  

 

Tittar man på Lindes (2010) teori så handlar de resterande två arenorna, transformeringsarenan 

och realiseringsarenan om hur lärarna väljer att tolka och lägga upp sin planering utifrån 

kursplanen. Sedan handlar det om att förverkliga den planering som de gjort utifrån de krav och 

mål som ställs utifrån kursplanen och sätta in det i verksamheter och lektionstillfällen. Trots att 

det inte står någonting i kursplanen att bollspel är en del av de moment som ska finnas med i 

planeringen och lektionerna så har alla intervjudeltagarna vid något tillfälle ett planerat block 

med boll inblandat. Majoriteten av de intervjuade argumenterar för att bollspel för med sig 

rörelseutveckling i form av öga – hand och öga – fot-koordination för att bara nämna ett exempel. 

Det var dock en av de intervjuade som stack ut lite och såg bollspel som allmänbildning. Den 

intervjuade menade att eleverna ska få möjlighet att prova på olika typer av spel som de 

möjligtvis inte får chansen att göra annars. Rörelseglädjen kom även in i hans sätt att se på varför 

man blandar in bollspel i undervisningen genom att exempelvis eleverna ska kunna ta upp en 

innebandyklubba vid spontanspel med kompisar och veta hur man använder sig av den. 
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Intervjudeltagarnas sätt att tolka kursplanen och dess sätt att applicera planeringen och sin 

tolkning i undervisningen anser de var ett sätt att göra ämnet idrott och hälsa mer 

kunskapsrelaterat. Det kan bidra till att eleverna får möjlighet att prova på olika typer av bollspel 

som kan utveckla elevernas rörelseglädje och på så vis möjliggöra till vidare fysisk rörelse i livet 

som är en del av syftet i läroplanen i ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2017). De möjliggör 

också att eleverna utvecklar en kunskap i olika moment inom idrott och hälsa vilket kan skapa en 

bredare kunskap inom olika bollspel men samtidigt utveckla rörelseutvecklingen och 

koordinationen.  

7.2 Bollspel i relation till styrdokumenten 

 

Studiens andra frågeställning var vilken koppling lärarna gör gällande bollspel kopplat till 

styrdokumenten. Alla lärare som intervjuades använde sig av bollspel i sin undervisning och var 

därför intressant att få reda på hur de tänkte vid bedömning av denna typ av aktivitet. Alla de 

intervjuade lärarna visar på att de följer och tolkar styrdokumenten och därefter planerat sin 

undervisning. Därefter har de granskat de kunskapskrav som finns inom ämnet idrott och hälsa 

och därefter gjort en planering med undervisning som ger möjlighet att bedöma eleverna utifrån 

de mål och kriterier som finns i styrdokumenten. Detta sätt att lägga upp sin undervisning på 

följer Lindes teori (2010) på att se hur man kan göra genom att gå från styrdokumenten till en 

färdig produkt, alltså lektionen som utförs tillsammans med eleverna i relation till det som står i 

styrdokumenten.  

Kunskapskravet som samtliga lärare utgick ifrån var att eleverna kan delta i lekar, spel och 

idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och 

anpassar sina rörelser till aktiviteten. Detta kunskapskrav har alla intervjudeltagare nämnt under 

intervjun och de anser täcka det som bollspelet ger och kunna bedöma eleverna utifrån de 

aktiviteterna till de kunskapskravet. I de svaren och tankar de har kring bollspel och hur de väljer 

att bedöma eleverna märks det att de grundligt har tänkt igenom sitt val av att använda sig av 

bollspel i sin undervisning och hur de kan bedöma eleverna. Alla lärarna använde sig av 

veckoperioder av moment, något som de kallade för block vilket ger lika mycket utrymme till 

alla moment som ska finnas med i undervisningen. Genom tolkning så förstår man att de har 
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granskat styrdokumenten för ämnet idrott och hälsa och på så vis skapat en planering utifrån de 

samt genomfört det på ett sätt som ger eleverna rörelseutveckling och kunskaper i olika bollspel 

som går att koppla till de kunskapskrav som finns. Det blev relativt enkelt att se en koppling till 

Lindes teori (2010) och de intervjuade lärarnas sätt att planera sin undervisning i användandet av 

bollspel. De tolkade styrdokumenten på det sätt att de ansåg att bollspel kan vara ett verktyg för 

att bedöma eleverna utifrån det som står i styrdokumenten.  

Värt att nämna är att det råder tveksamheter vad gäller att implementera bollspel som ett 

styrdokument i styrdokumenten. Vissa av de intervjuade ansåg att det fungerar bra som det var 

och det var enkelt att tolka och använda sig av bollspel utifrån det som står i styrdokumenten nu. 

Eftersom det inte möjliggör för eleverna att tvinga på mer bollspel än vad som redan undervisas 

vid lektionstillfällena. Däremot så fanns det några som ansåg att bollspel skulle kunna vara en del 

av styrdokumenten men i så fall tydligt utskrivet vad och vilka bollspel som ska vara en del av 

undervisningen.  

8 Diskussion  
 

Nedan kommer resultatdiskussionen, metoddiskussionen och förslag på vidare forskning att 

presenteras. Resultatdiskussionen har som avsikt att koppla studiens resultat med bakgrund och 

tidigare forskning som studien bygger på och därefter kommer metodens tillvägagångsätt att 

diskuteras. Slutligen kommer ett förslag på vidare forskning på denna studie att beskrivas.  

8.1 Resultatdiskussion  

 

Märkbart var att alla intervjudeltagarna använde sig av perioder av moment eller aktiviteter som 

de utövade under ett par veckor och därefter gick vidare till nästa period av aktiviteter eller 

moment. Det visade sig att bollspel fick lika mycket uppmärksamhet som de andra momenten 

som ska finnas med i undervisningen enligt styrdokumenten. År 2010 fick olika skolor oplanerat 

besök av skolinspektionen i ämnet idrott och hälsa (Skolinspektionen, 2010).  Vid dessa tillfällen 

visade det sig att det var bollspel som var de aktiviteterna som utfördes mest av alla moment som 

fanns i undervisningen. Det var hela tre fjärdedelar av undervisningen som bestod av bollspel i 

olika former. Detta ansågs vara mycket problematiskt då det var många andra moment som 
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läraren bör undervisa i idrott och hälsa eftersom bollspel inte är ett av kriterierna som ska finnas 

med i undervisningen i idrott och hälsa.  

 

Trots att bollspel inte är ett kriterium som måste uppfyllas enligt styrdokumenten använde 

samtliga intervjuade lärare sig av bollspel i sin undervisning. De försvarade sitt val av att 

använda sig av bollspel i sin undervisning genom att de istället ser bollspelets användning som ett 

bra verktyg för att utveckla elevernas rörelseutveckling, samarbete, motorik och koordination. I 

Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att 

samarbeta och visa respekt för andra genom idrottslektionerna vilket stärker Teng (2007) och 

lärarnas tankar om vad bollspel kan möjliggöra för utveckling av eleverna. Eftersom alla de 

intervjuade lärarna nämnde att bollspelen påverkar elevernas utveckling gällande samarbete, 

taktik och respekt för varandra genom att använda sig av bollspel i undervisningen. Likaså 

beskriver Teng (2007) att bollspel är ett bra komplement och aktivitet till undervisningen i idrott 

och hälsa. Det kan främja elevernas rörelseutveckling och grovmotoriska utveckling så som 

kasta, fånga, studsa, rumsuppfattning och öga - handkoordination. Han menar också att bollspel 

utvecklar elevernas samarbetsförmåga att använda sig av olika taktiker samt hitta strategier för att 

gemensamt lyckas i en bollspelaktivitet (Teng, 2007).  

 

Något som alla intervjudeltagare verkade tänkt igenom och som framgick i resultatet var att de 

inte skickade ut en boll utan syfte eller använde sig av exempelvis badminton för skoj skull.  

Intervjudeltagarna hade en planerad lektionen tillsammans med bollen och bollen fyllde en 

funktion och en rörelseutveckling och olika motoriska utvecklingar sker kopplat till 

styrdokumentens riktlinjer.  

Detta är i linje med Londos (2010) som påpekar att bollspel är en aktivitet där det kan vara enkelt 

att använda sig av en boll och utveckla olika övningar tillsammans med en boll för att uppfylla de 

kunskapskrav som finns i styrdokumenten.  

 

Resultaten i studien visade inte på att lärarna valde lektionsmoment utifrån vad eleverna ansåg 

vara roligt utan följde de riktlinjer som styrdokumenten utger. De har gjort en tolkning av att 

rörelse, lek, spel och idrotter går att koppla samman med bollspelets funktion vilket var en 

bidragande faktor till varför alla lärare som intervjuades valt att använda sig av bollen som 
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redskap i sina undervisningstillfällen. Många lärare vill få idrottslektionerna att vara roliga och 

genom roliga idrottslektioner möjliggör detta till livslångt lärande menar Thedin Jakobsson 

(2005). Genom roliga lektioner enligt eleverna skapar det hög aktivitet och närvaro under 

lektionstillfället vilket resulterar i bra lektioner vilket stöds av en tidigare studie (Thedin 

Jakobsson, 2005).  

 

8.2 Metoddiskussion  

 

Syftet med denna studien var att undersöka hur idrottslärare förhåller sig till bollspel i sin 

undervisning och hur de kopplar bollspel till styrdokumenten eftersom bollspel inte är utskrivet i 

läroplanen som ett moment i undervisningen. Studiens utformning hade en kvalitativ ansats och 

studien var en intervjubaserad studie. Det var via intervjuer som data samlades in och enligt 

Bryman (2011) så bidrar en kvalitativ ansats till att en bättre förståelse av intervjudeltagarnas 

känslor, tankar och resonemang till frågorna som ställs under intervjun. Då studiens utformning 

var genom mänskliga intentioner då personers tankar och känslor var inkluderat och detta skulle 

tolkas och sedan bidra till ett resultat kunde det vara problematiskt eftersom det kunde blivit 

vinklat vilket förhoppningsvis inte var fallet utan att tillförlitligheten var trovärdig från 

intervjudeltagarna.  

 

Metodvalet var intervjubaserat och antalet intervjudeltagare var fem stycken vilket kan ses som 

aning lite för en studie. Det var något som kan ses som problematiskt, dock var urvalet av lärare 

blandat med killar och tjejer, olika åldrar och erfarenheter och kom från olika skolor vilket 

möjliggjorde förbättrandet av studiens trovärdighet. De som deltog i intervjun hade liknande 

tankar och arbetssätt kring bollspel vilket troligtvis visar på ett trovärdigt resultat.  

 

Valet av intervjumetod var en semistrukturerad intervju och enligt Denscombe (2016) så kan en 

semistrukturerad intervju bidra till öppnare frågor och möjliggör mer utvecklande svar från 

intervjudeltagaren. Det var dessutom inte lika styrt med frågorna utan möjligheten för följdfrågor 

blir enklare med en semistrukturerad intervju. Detta var något som togs i beaktning och 

följdfrågor var förekommande under intervjutillfällena vid lämpliga tillfällen. Efter granskningen 

av den data som framkom genom intervjuerna så uppmärksammades det att mer följdfrågor hade 
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varit bra för att få en ännu mer detaljerad bild av intervjudeltagarnas åsikter och tankar kring 

bollspel och dess koppling till styrdokumenten. Det som också kan vara problematiskt under 

intervjuerna var att den som intervjuar inte höll sig objektiv utan försökte få fram det rätta svaret 

eller höll med vid olika tankar och åsikter som intervjudeltagarna delade med sig av. Bryman 

(2011) menar att det är viktigt att den som intervjuar är objektiv för att studien ska bli mer 

trovärdig. Detta var något som förhoppningsvis fungerade bra eftersom det inte var märkbart 

under intervjuerna att de kände att det som intervjuade var ute efter att få fram det ”rätta” svaret 

utan lät dem få prata och sedan gå vidare till nästa fråga.  

8.3 Förslag på vidare forskning  

 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att istället för att endast intervjua lärare och se hur 

de anser att de förhåller sig till bollspel i ämnet idrott och hälsa även intervjua de elever som var 

kopplade till den läraren som intervjuas. På det viset blir det troligtvis mer fördjupad insikt i hur 

det verkligen är med bollspel i undervisningen och åsikterna kommer från både den som planerar 

och den som utför aktiviteterna.  Ett annat förslag på vidare forskning skulle kunna vara att 

endast intervjua elever. Då det finns en viss tidsbrist på ett sådant här arbete kan det vara rimligt 

att endast välja elever men ändå få ut ett bra innehåll och insikt i hur det är i undervisningen 

gällande bollspel.  

9. Sammanfattning  
 

Syftet med studien var att undersöka hur en grupp lärare förhåller sig till bollspel i sin 

undervisning och hur de väljer att koppla bollspel till styrdokumenten. En grupp lärare 

intervjuades och deras svar har granskats och analyserats. Det resultat som visades i denna studie 

är att alla lärare ser bollspel som ett utmärkt verktyg för att utveckla elevernas rörelseförmåga, 

motorik och koordination och försvarar sitt val av bollspel i undervisningen genom att koppla det 

till rörelse, spel, lek och idrotter från styrdokumenten. Alla lärarna beskrev att de använder sig av 

blockplanering, vilket handlar om att de under ett par veckor genomför bollspel och exempelvis 

dans får lika många veckor så bollspel undervisas varken mer eller mindre än något annat 

område. Detta var något som skiljer sig från vad Skolinspektionens (2010) flygande tillsyn 

visade. Den visade att tre fjärdedelar av undervisning var bollspel på 300 olika oanmälda 

lektionstillfällen runt om i Sverige. Dessutom stärks lärarnas tankar om att bollspel är ett bra 
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verktyg till att utveckla elevernas rörelseutveckling, motorik och koordination då Teng (2007) 

beskriver att bollspel kan ses som en positiv inverkan på elevernas motorik och rörelseutveckling. 

 

Sammanfattningsvis kan man se genom denna studie att en grupp lärare se att bollspel inte får 

lika mycket uppmärksamhet som viss forskning visar. Alla moment som ska genomföras i idrott 

och hälsa får i stort sett lika mycket tid och de intervjuade lärarna följer de styrdokument som 

finns för att få en likvärdig undervisning utifrån de kriterier som finns i styrdokumenten. 

Dessutom använder lärarna bollspel av en anledning och ser bollen som ett bra verktyg till 

utveckling.  
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Inledande frågor:  
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• Hur gammal är du?  

• Hur ser din utbildning ut?  

• Hur länge har du undervisat i idrott och hälsa?  

• Hur många skolor har du arbetat på?  

• Vad har du för idrottslig bakgrund?  

 

Huvudfrågor:  

• Hur planerar du ditt innehåll i idrottsundervisningen?  

• Hur vill du att eleverna upplever dina idrottslektioner?  

• Anpassar du lektionsinnehållet efter elevernas åsikter/intressen?  

• Vilka är de populäraste aktiviteterna enligt dig?  

• Vilket är det populäraste bollspelet och varför tror du det?  

• Är det några bollspel du undviker och i så fall varför?  

• Är det några bollspel du gör mer än andra och i så fall varför?  

• Vad anser du själv om bollspel? Vilka för- och nackdelar finns det?  

• I vilket syfte använder du bollspel?  

• Hur kopplar du bollspel till styrdokumenten?  

• Hade du velat ha bollspel i styrdokumenten?  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2  

 
Växjö, 2019-04-15 
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Hej, 

 

Ni tillfrågas härmed om ditt deltagande i en studie. Mitt namn är Filip Lann. Jag är studerar vid 

Linnéuniversitetet i Växjö, där jag läser grundlärarprogrammet årskurs 4–6. I utbildningen ingår 

det att genomföra ett självständigt arbete, innehållande en studie, som kommer att presenteras i 

en skriftlig rapport vid universitetet.  

 

Syftet med min studie är att undersöka hur idrottslärare förhåller sig till bollspel i 

idrottsundervingen och hur de kopplar det till styrdokumenten. Det kommer vara en 

intervjubaserad studie där du som lärare kommer får svara på frågor angående hur du använder 

dig av bollspel i undervisningen samt hur du kan koppla de aktiviteterna till läroplanen. Samtalet 

kommer att ljudinspelas.  

 

Genom hela intervjutillfället kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Dessa principer innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som helst under 

tidens gång kan du avbryta ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt 

vilket menas att personuppgifterna kommer förvaras på ett sätt så att obehöriga ej kan ta del av 

uppgifterna. Namn och information om dig kommer att vara anonymt i studien. Dessutom 

kommer resultatet endast att användas för forskningsändamål.  

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare 

för mer information.  

 

 

 

 

---------------------------------     

      

Respondentens underskrift       

       

 

Med vänliga hälsningar,      

 

Filip Lann 

fl222jk@student.lnu.se 

 

Handledare Anna Hafsteinsson Östenberg  

anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se 
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