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Abstrakt 
Med utgångspunkt i den pragmatiska teorin kommer denna empiriska studie behandla 

begreppen inkludering och genus i bollspel och bolleksundervisning i ämnet idrott och 

hälsa. Genom enkätundersökningar bland elever i årskurs fyra och intervjuer av lärare i 

ämnet idrott och hälsa har vi undersökt om undervisningen i bollspel och bollekar är 

inkluderande och om den undervisningen upplevs på samma vis av elever och lärare. 

Resultatet visar att genus inte är någonting som de lärare vi har intervjuat, medvetet har 

i åtanke i sin planering. De är mer fokuserade på att undervisningen är inkluderande för 

alla oavsett kön. Svaret på om bollspel och bollekar är inkluderande blir av lärarna, att 

undervisningen är för alla och genom att ge eleverna en ökad trygghet och en större 

erfarenhet av området boll i form av säkerhet med boll på egen hand eller i mindre 

grupp innan spelkonstellationer görs med dem. Eleverna i sin tur anser att bollekar är 

mer inkluderande än vad bollspel är. Det är även fler flickor än pojkar som anser detta.  

 

Nyckelord 
Bollspel, Bollekar, Bollundervisning, Genus, Inkludering, individanpassning och 

pragmatik 

 

Tack 
Vi vill tacka alla som har deltagit i intervjuerna och i enkätundersökningen. Vi vill 

också tacka alla som har gjort det möjligt för oss att slutföra vår studie. 
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1 Inledning 
Vi har under vår skolgång och även under vår utbildning på universitetet upplevt 

undervisningen i idrott och hälsa på olika sätt. Särskilt olika är våra uppfattningar när 

det kommer till områdena bollspel och bollekar. En av oss har en positiv erfarenhet med 

sig när det gäller bollspel och bollek och den andre av oss har en negativ upplevelse 

med sig från bollspel och bollek under lektionerna i idrott och hälsa. Då vi som 

författare till denna studie är av olika kön ansåg vi att det skulle vara intressant om det 

var med avseende på kön och genus som påverkade så att vi hade upplevt vår 

undervisning så olika när det kom till området bollspel och bollek. Många frågor har 

väckts inom oss, om undervisningen verkligen är för alla elever och är det så att det 

mellan könen inte är någon skillnad på hur upplevelserna kring området ser ut. Med 

begreppen inkludering och genus i åtanke kommer denna studie att försöka reda ut hur 

både elever och lärare ser på den rådande bollspels- och bolleksundervisningen i ämnet 

idrott och hälsa.  I läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 (i 

fortsättningen kallad för Lgr 11) står det under skolans värdegrund och uppdrag att: ”  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.”(Skolverket 2011:8). Detta citat 

visar ytterligare på hur viktigt det är att undersökningen görs om huruvida 

undervisningen i bollspel och bollek lever upp till och tar hänsyn till elevers olika 

förutsättningar och bagage de har med sig till lektionerna.  

 

 Med hjälp av begreppen inkludering och genus kommer en undersökning att 

genomföras för att ta reda hur eleverna upplever undervisningen i bollspel och bollekar 

och även hur lärarna arbetar med det. De egna erfarenheterna vi har från vår egen 

skolgång om hur bollspel och bollekar bedrevs så har den undervisningen i princip bara 

inneburit att man delats upp i två lag. Sedan har en boll kastats in och det lag som har 

gjort flest mål när lektionen är slut har vunnit. När det har varit bollekar på idrotten har 

de dominerats av dem som redan är bekanta med boll sedan tidigare genom idrotter på 

deras fritid som innehåller boll. De elever som saknade bollvana har varit rädda för att 

göra bort sig då de får bollen, eftersom de inte vet vad det ska göra med den eller har de 

varit rädda för att bli träffade. Under vår utbildning har båda läst ämnet idrott och hälsa. 

Där fick vi flera nya sätt att se på undervisning i idrott och hälsa och hur man kan få 

eleverna mer bekanta med bollen för att undvika det vi nämnt ovan.  

 

1.1 Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet behandlas hur synen på genus har vuxit fram i den svenska skolan 

och i ämnet idrott och hälsa. Hur begreppet inkludering har växt fram tas upp i detta 

kapitel även en beskrivning hur lärare kan arbeta med bollspel och bollekar i skolan 

kommer att finnas med i bakgrunden. 

 

1.2 Genus i skolan 
Alla ska behandlas lika i värdegrundsarbetet och i de likabehandlingsplaner som finns 

upprättade på skolor. Men vad står då lika för och vad menas med det begreppet? 

Larsson och Meckbach (2007) menar att det inte rör sig om att forma eleverna så de blir 

lika eller behandlas lika. Det rör sig snarare om att villkoren ska se lika ut för dem i 

undervisningen. Det gäller att kunna se att förutsättningarna ser olika ut, att inte 

generalisera och stoppa i fack som vi och dem och bara se till skillnader. Bara för att 

man föds till flicka eller pojke betyder inte det att man följer ”flick/pojknormen”. Det 



  

 

 

finns många sätt att bara få vara en människa på och inte ett kön. Det är just i detta 

ovanstående om generaliseringar, normer etcetera som reflektioner kring hur 

undervisningen uppfattas skapas. Varför elever anser idrottslektionen vara dålig eller 

inte, trygg eller utsatt, rättvis eller orättvis i sin behandling. Utgångspunkt blir i mötet 

med en särskild typ av undervisning där upplevelserna om och synen på ämnet träder 

fram (Larsson och Meckbach, 2007). 

 

Med ett sociokulturellt synsätt på kön i ämnet idrott och hälsa kan saker som att ta liten 

eller stor plats, stå i centrum eller hålla sig undan inte förklaras av att man är flicka eller 

pojke utan setts till individen. Även huruvida påverkan på lektionen och görandet, gilla 

eller inte gilla ämnet samt att vara duktig eller inte duktig förklaras av vilket ”kön” man 

är. Det handlar mer om själva viljan och vad man kan göra som pojke eller flicka och 

vad som krävs för att bli sedd som en ”normal” flicka eller pojke (Larsson och 

Meckbach, 2007).  

 

Föreställningar om att flickor bara gillar dans och aerobics samt att pojkar bara 

intresserar sig för tävling och då framförallt inom bollspel, är vanligt förekommande. 

Ser man närmare till hur det faktiskt ligger till, syns det att grupperna trots detta är 

heterogena och att bollspel är någonting som både pojkar och flickor nämner som den 

aktivitet de helst vill ägna sig åt. Dock är det en liten större andel pojkar än flickor som 

önskar detta. Efter detta följer dans som då skiljer sig ganska mycket åt. Det är inte för 

lärare okänt att det ligger till på det här viset, ändå förstärks homogeniteten i hur 

upplägg och organisering av undervisning sker. Ofta delas grupper in i flickor och 

pojkar gällande önskemål om kommande lektionsinnehåll med mera. Även 

lektionstillfällen där pojkar och flickor gör olika saker förekommer fortfarande och då 

blir tydligheten ännu större i hur kön praktiseras i undervisningen (Larsson och 

Meckbach, 2007). 

 

Genom ett sociokulturellt synsätt kan förändringar av könsmönster ske. Det sker genom 

att själva undervisningen måste förändras. Det görs genom att lärarens olika val av 

aktiviteter, innehåll och arbetsformer tänks igenom för att passa den heterogena 

gruppen. Till exempel låter pedagogen bollspel och fysisk träning ta mest plats, eller 

varvas dessa områden med koordinativa och estetiska områden inom idrotten med. Det 

är viktigt att de här valen inte handlar om hur flickor och pojkar ”är” utan hur urvalet av 

innehåll har valts ut för att gynna både pojkar och flickors villkor i ämnet, beroende på 

vilka föreställningar som för stunden är de mest dominanta om själva ”könet”. Givetvis 

har de fysiska förutsättningarna hos varje individ en påverkan på hur skillnader ser ut. 

Det är viktigt att se att det är individuellt och inte bara mellan könen dessa fysiska 

förutsättningar finns. Därför blir det också så viktigt att undervisningen är varierad för 

att tona ut skillnader. Blandas fysisk aktivitet med koordination, styrka, uthållighet, 

dans och rörelse har alla en chans att känna sig delaktig (Larsson och Meckbach, 2007).  
 

Av större betydelse, hävdar jag, är olika idrotters eller rörelseformers symboliska betydelse 

eller rörelseuttryckens sociokulturella potential. Rörelser och idrotter fungerar ungefär som 

språk, där olika rörelseformer och idrotter signalerar kön i olika utsträckning. Detta medför 

att en elev som i en typ av aktivitet ter sig klumpigt och kraftlöst, i en annan typ av aktivitet 

kan te sig kompetent och kraftfull (Larsson och Meckbach, 2007:238). 

 

Det handlar alltså inte bara om fysisk och neuromotorisk kapacitet utan hur individer 

kan känna igen sig i rörelseformer som, jag är en fotbollsspelare, dansare eller gymnast 

etcetera (Larsson och Meckbach, 2007). 

 



  

 

 

Tallberg, Broman (2002) förklarar begreppet kön som en pedagogisk fråga. Med det 

menar hon lärarens roll att ansvara för att barnen har rätt till en likvärdig utbildning, 

vilken inte ska påverkas av vare sig kön, klass eller etnicitet. Detta kräver att skolorna 

har pedagoger som kan uppmärksamma många av de könspåverkade mönster som kan 

tänkas styra barnens uppväxtvillkor. Läraren och andra aktörer i skolan har en stor 

betydande roll i formerandet av genus i skolan. Lärarna är aktiva i konstruktionen 

pojke/flicka i sina klasser/grupper, men också i sitt arbetslag. Det är viktigt att belysa 

den historiska skillnaden som varit mellan flickor/pojkar då undervisningen har varit 

åtskild. Det är också viktigt att se upp så vi inte själva fastnar i att bara se det som syns 

mest och på så vis själva håller fast vid könsstereotypa mönster som att till exempel 

pojkar tar mest plats och att flickor är tillbakadragna och lugna (Tallberg, Broman, 

2002). 

 
1.2.1 Genus i idrott och hälsa ur ett historiskt perspektiv 

Begreppet genus förklaras också av Larsson och Meckbach (2007), där de beskriver 

genus som de stereotypa könsroller som kan återfinnas i ämnet idrott och hälsa. Dessa 

könsroller har sin bakgrund från 1900-talet, då undervisningen i ämnet idrott och hälsa 

var könsåtskilt. De könsuppdelade idrottslektionerna präglades av olika typer av 

kunskaper som skulle läras ut. För flickorna handlade det mer om estetiska uttryck 

medan det för pojkarna handlade om fysisk träning, samarbete och ledarskapsförmåga. I 

läroplanen som kom ut 1980, alltså Lgr 80, gjordes en förändring så att 

samundervisning trädde i kraft, vilket ledde till att kvinnlig gymnastik och manlig 

gymnastik nästan helt försvann från skolämnet. Det här innebar i sin tur att det som 

tidigare lärts ut under idrottslektionerna för pojkar och flickor gjordes om. Detta gjordes 

på bekostnad av flickornas undervisning, eftersom det främst var deras områden inom 

ämnet som togs bort. Det är bland annat det här som författarna menar med att 

genusordning har skapats och ger avtryck i idrottsämnet (Larsson och Meckbach, 2007). 

 

Efter införandet av Lgr 80, fördes det diskussioner om en återgång till att ha åtskild 

undervisning var bättre än att ha en gemensam undervisning. Detta tog mer plats än att i 

själva verket diskutera och ifrågasätta prioriteringarna av vad ämnet skulle innehålla. De 

områden som diskuterades var om de mer ”maskulina” värdena tog mest plats på 

lektionerna. Det var lättare att hålla igång diskussionen kring villkoren mellan könen 

och dess olikheter istället för hur lektionerna skulle utformas. Ju mer fokus 

diskussionerna hade kring sam- och särundervisning, desto mer övertygade blev man på 

att det gällde att stärka de homogena flick- och pojkgrupperna. Mycket fokus låg på vad 

pojkar och flickor gillade eller ogillade i ämnet. Till exempel föreställningar om att 

flickor bara gillade dans och aerobics var vanliga. Likaså att pojkar bara var intresserade 

av tävlingar, och då gärna aggressivt, och att de ofta spelade bollspel, var vanliga 

föreställningar. De här föreställningarna var också de som många gånger låg till grund 

för diskussioner om könens olika villkor i ämnet (Larsson och Meckbach, 2007). 

 

1.3 Begreppet inkludering växer fram i den svenska skolan 
Persson & Persson (2012) skriver att även om inkludering alltid tycks vara ett aktuellt 

begrepp, används det sällan. Vare sig i lagtexter eller i skolförfattningar förekommer 

inkludering som begrepp särskilt ofta. Dock, förklarar författarna att mer vanligt 

förekommande är uttrycket ”en skola för alla” som enligt Persson & Persson (2012), 

kan göras som en liknelse till inkludering i skolan. Det är viktigt att belysa att om det 

talas om uttrycket ”en skola för alla” har den idén redan funnits med i läroplanen från 

1980 då läroplanen förnyades. Författarna förklarar vidare att det redan tidigare ändå 



  

 

 

talades om ett liknande begrepp, nämligen en sammanhållen skola. Denna filosofi går 

att återfinna redan från 1960-talets skola. Det som liknar varandra genom de här åren är 

en strävan att kunna ha en skola som är lika för alla elever. Det är mer begreppen i sig 

som har skiftat från att beskrivas som en sammanhållen skola till en skola för alla eller 

en inkluderande undervisning i skolan. Det faktum att begrepp som inkludering inte 

påtalats mycket i läroplaner och skollagar är för att begreppet i sig verkar ha känts så 

självklart för alla. Detta menar Persson & Persson (2012) är något förrädiskt eftersom 

frågan om hur det verkligen går till aldrig lyfts eller tagits upp. De förklarar inkludering 

som en del av samhällets demokratiseringsprocess, vilket gör att begreppet ofta sätts 

inför många olika utmaningar (Persson & Persson, 2012). 

 

1.4 Boll i skolan 
År 1986 gav riksidrottsförbundets specialförbund i basket, fotboll, handboll och 

volleyboll ut ett material på skolidrottsförbundets begäran. Materialet handlade om 

bollspel och lämpade sig till eleverna i grundskolans lägre åldrar. Materialets syfte var 

att introducera bollen och ge elever bollvana då allt fler elever i skolan, enligt 

skolidrottsförbundet hade blivit rädda för bollen på grund utav att eleverna helt 

oförberedda hade slängts in i avancerade bollspel och bollekar. 

 

Bollen är ett medel för att utveckla elevers sinne och motorik. Att utvecklas och lyckas 

inom detta område ökar den positiva jag-känslan och därmed också självförtroendet hos 

eleverna. För att lyckas få alla elever att känna sig inkluderade och delaktiga i bollspels-

/bolleksundervisningen menar Hyllander (1996) att läraren kan arbeta enligt en metod 

som går ut på att varje elev vid bollspelets eller bollekens introduktion får arbeta med en 

boll var. Detta för att varje elev ska få så många bollkontakter som möjligt under 

lektionen. Detta kallas för Jag och Bollen, och används för att få eleverna till att ha så 

mycket kontakt med bollen som möjligt under lektionens gång, eftersom fler 

bollkontakter leder till bättre bollvana. För att förbättra sin bollvana bör eleverna träna 

följande moment; studsa, kasta, fånga, dribbla och sparka. För att ytterligare förbättra 

bollvanan bör eleverna få chansen att röra bollen med fler kroppsdelar än bara händerna.  

När eleverna har lärt sig de tidigare nämnda momenten kan lektionerna byggas på att 

eleverna ska arbeta med varandra istället för med sig själva. De tränar då samarbete och 

deras förmåga att kommunicera med varandra förbättras och de måste även prova på att 

göra alla de moment som de tidigare tränat med sig själva, med andra. Detta moment 

kallas för Vi och Bollen. Det sista momentet som tas upp av Hyllander (1996) är Vi, 

bollen och rummet. Den innebär att när de grundläggande färdigheterna har testats i Jag 

och bollen och Vi och bollen så kan eleverna få spela i lag om ett par elever per lag och 

testa sina färdigheter i form av passningslekar och till slut matchspel i olika former 

(Hyllander, 1996). 

 

 
 
 

 

 

 

 



  

 

 

2 Syfte 
Syftet är att beskriva och jämföra lärares och elevers uppfattningar om inkludering med 

avseende på kön/genus i ämnet idrott och hälsas undervisning i bollspel och bollekar 

2.1 Frågeställning 

 Hur är lärarnas förhållningssätt till en inkluderande undervisning i ämnet idrott 

och hälsa för både bollvana och bollovana elever med avseende bollspel och 

bollek?  

 Hur tänker lärarna ur ett köns-/genusperspektiv när de planerar sina lektioner 

med bollek och bollspel?  

 Hur upplever eleverna sin bollspelsundervisning? 

 Hur upplever eleverna sin bolleksundervisning?  
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3 Begreppsdefinitioner 
Under begreppsdefinitioner kommer begreppen inkludering och genus att behandlas. 

Detta för att förklara de centralla begreppen i denna studie. Begreppen kommer att 

belysas med hjälp av olika författares syn på de olika begreppen. Begreppet inkludering 

börjar med att förklaras kortfattat hur det har ändrats över tid och numera blivit det mer 

vedertagna begreppet i undervisning. Även begreppet sociokulturellt perspektiv på 

lärande kommer att lyftas i detta avsnitt då begreppet lyfts tillsammans med begreppet 

genus i denna studie. Eftersom denna studie inte lägger tyngdvikten vid den 

sociokulturella teorin kommer endast en förklarig som förklarar begreppet i sin kontext 

så att det blir enklare att följa varför begreppet står i relation till bakgrunden om genus 

och varför det finns med i denna studie. 

  

3.1 Inkludering 
Fors (2004) förklarar inkludering som ett ganska nytt begrepp och menar att integrering 

har varit en mer vanligt förekommande fras. Inkludering i sig är när man erbjuder alla 

elever samma möjlighet att deltaga, både med stöd och på den lämpliga nivå som kan 

krävas. Integrering däremot har inneburit och innebär oftast att man strävar efter att nå 

en helhet men på det vis att eventuellt stöd eller anpassad undervisning sker utanför 

gemenskapen. Integrering innebär således inte att undervisningen blir inkluderande bara 

för att den är integrerande menar författaren. Inkludering är en mer human syn som ser 

alla som likvärdiga och att alla har samma rättigheter. Integrering utgår ifrån en annan 

typ av individsyn som inte inkluderar alla deltagare utan bara den berördas 

förutsättningar förändras. Detta innebär att någon med behov av extrastöd eller anpassad 

undervisning kan ingå i en gruppkonstellation utan att egentligen ingå i den, eftersom 

det endast är en person som har fått anpassa sig till en helhet (resten av gruppen). 

Behovet av att tänka på begreppet inkludering och dess innebörd finns egentligen alltid 

där. Då pedagogen lär känna sin klass, inser den att alla är olika. Därför finns det ett 

behov av att inkludera alla elever. Oavsett om det finns elever med nedsatt 

funktionsförmåga, dålig motorik, låg intellektuell nivå eller något annat som innebär att 

eleven känner obehag inför idrotten så är det skolans uppdrag och ansvar att se till så 

dessa elever också kan känna trygghet och samhörighet på lektionen. Därför är det 

viktigt för pedagogen att se till så alla kan delta efter egen förmåga. Det kan ske genom 

att man gör ändringar i de regler som gäller för att få en elev som känner obehag att 

känna sig tryggare. Däremot är dessa förändringar inte permanenta utan bara ett steg i 

elevernas utveckling. Genom att senare ändra tillbaka reglerna till hur de var då eleven 

kände obehag kan göra så att eleven inser att det är lugnt att prova på detta nya sätt och 

på så sätt är obehaget borta (Fors 2004). 

 

3.2 Genus 
Svaleryd (2003) menar att genus handlar om någonting djupare än bara det biologiska 

könet. Det handlar om hur det kulturella, sociala och även då det biologiska könet beter 

sig i relation till det motsatta könet. Med kön menar författaren inte det biologiska och 

genetiska arv med kön som varje individ föds in i, utan det överskridande och mer 

psykologiska könet. Alltså vilka förväntade könsroller vi vill applicera på varandra, vad 

är ”kvinnligt” och ”manligt” etcetera. Hon belyser relationen som en central del i hur vi 

ska förstå genus. Genom en övertydlig, men koncis mening i sin bok menar hon på att 

könet är det som sitter mellan benen och genus är det vi har i hjärnan. Svaleryd (2003) 

belyser också några härskartekniker som bör uppmärksammas för att undvika att de tar 

form och utförs i relationer. Det handlar om osynliggörandet, vilket i sig innebär att 



  

 

 

antingen flickor eller pojkar stöter bort den andres behov. Detta görs genom att ignorera 

och inte lyssna på den andre. Även förlöjligande är en av de maktövningar som 

pedagoger bör vara uppmärksamma på om elever använder mot varandra menar hon. 

Förlöjligande är som det låter, ett hån mot det motsatta eller för den delen samma kön 

(Svaleryd, 2003). 

 

Kullberg (2012) skriver om genus och kön som antingen biologiskt eller socialt 

betingat, där kön är det som utger grund för det biologiska och genus står för den 

sociala dimensionen. Frågan om vad en kvinna och man är visar ofta på att de rent 

fysiologiska egenskaperna är de som nämns som skillnad, så som genitalier, 

könshormonen östrogen och testosteron etcetera. Saker som också nämns är vilka roller 

mannen och kvinnan har i familjen och samhället. De här skillnaderna är sedan de som 

binds samman för att vidare få en förstärkning av bilden kvinna och man. Författarna 

ställer sig frågan om huruvida det är på så vis att den biologiska dimensionen sätter 

gränser eller förutsättningar för hur det sociala uttrycket genus ter sig i verkligheten 

eller om det är på det vis att det biologiska könet har en liten del eller ingen alls 

påverkan på vilket sätt man och kvinna är och hur hans/hennes förutsättningar ser ut. 

Författaren beskriver den sociala dimensionen och belyser själva interaktionen mellan 

människor som en viktig del i hur genus bland annat ska tolkas. Bland annat nämns 

fyra punkter som kan vara viktiga i hur genus skapas. En av punkterna är 

självpresentationer, vilken innebär individen och hur han/hon själv framförhåller sig för 

att bli sedd som man/kvinna. Tolkningar är en annan punkt som belyses och innebär 

som det låter, att samhället upplever, tolkar och bedömer andra män och kvinnors 

kvaliteter. De sista två punkterna som Kullberg (2012) belyser är förhandlingar och 

kategoriseringssystem. Förhandlingar står för hur vi i vårt språkliga samspel formar 

genus och identiteter. Mycket fokus ligger på den kommunikativa förmågan och hur 

verbal eller ickeverbal kommunikation vi skapar med varandra. Sista punkten som är, 

kategoriseringssystem styrs av medier, politik, arbetsliv, skola etcetera. Här har social 

eller utbildningspolitik stort inflytande i hur vi skapar genus i samhället (Kullberg, 

2012). 

 

Larsson och Meckbach (2007) förklarar också begreppet kön, men som en term som 

används för att skilja olika individer åt beroende på vilken typ av könsceller de 

producerar. Vilket de vidare förklarar som ett sett att skilja könet åt rent biologiskt, där 

könen har olika roller i människans fortplantningsprocess. Dock blir det problematiskt 

om utgångspunkten för människans fortplantning styr istället för att se till de sociala 

fenomen som ofta påverkar individen. Begreppet genus förklaras ur ett historiskt och 

kulturellt perspektiv där de sociala villkoren för män och kvinnor, flickor och pojkar 

står i fokus. Här ser författarna till vad det egentligen innebär att vara flicka eller pojke. 

Eller hur det är att vara en viss typ av flicka eller en viss typ av pojke i ett visst 

sammanhang. Exempel på sådana sammanhang kan ses ur ett socialt, kulturellt eller 

historiskt perspektiv. Det finns speciella normer och regler i samhället som säger hur 

flickor och pojkar ska vara. Det talas om ”flickighet” och ”pojkighet” och sätt att 

praktisera könet på. För att bli bekräftad i sitt kön gäller det att vara på ett visst sätt för 

att bli godkänd som flicka eller pojke. Larsson och Meckbach (2007) beskriver 

begreppet genusordning (könsmaktsordning), där det är ordningen mellan ”det 

kvinnliga” och ”det manliga” i samhället men också inom speciella arenor i samhället 

till exempel i idrottsämnet. Med ordningen avses att vara en viss typ av flicka eller 

pojke eller att vara flicka och pojke. Författarna har riktat fokus på själva görandet och 

utförandet av att praktisera könet, då det oftast inte är lönt att fråga människor om 



  

 

 

vilken syn på genus de har eftersom alla vill se sig som öppensinnade och väldigt 

jämställda i sitt tänk (Larsson och Meckbach, 2007). 

 

3.3 Sociokulturellt perspektiv på lärande.  
Begreppet förklaras som ett perspektiv på lärande som sker mellan människor hela 

tiden. Det vi lär oss sker i sociala sammanhang. Det ligger mer fokus på vad det är som 

individer lär sig än om de faktiskt lär sig. Centralt för begreppet är också att gruppen 

som vi tillhör blir viktig. De nedärvda normer och värdena, samt språket i gruppen och 

hur vi är mot varandra blir viktig i hur vi läs oss eftersom nedärvda kulturer och minnen 

är det som påverkar vårt beteende enligt det sociokulturella perspektivet. Det är i den 

här sociala gruppen som vi tillhör som vi formas och utvecklas. Det är också viktigt att 

belysa att vi som enskild individ också påverkar gruppen och de som ingår i den och 

inte bara tvärtom. Begreppet ligger nära det pragmatiska perspektivet (Lundgren, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

4 Tidigare forskning  
När vi sökt på tidigare forskning inom området bollspel och bolleksundervisning hur 

huruvida den upplevs som inkluderande och hur det skiljer sig mellan könen har vi 

hittat väldigt lite tidigare gjord forskning. Vi har sökt på Diva (som är 

Linnéuniversitetets databas för avhandlingar) och vi har även fått hjälp av bibliotekarie 

på universitetsbiblioteket i Växjö.  

 

Mestadels återfanns studier om olika fysiska begränsningar och hur inkludering i skolan 

då sker i hela ämnet idrott. Spontanidrotter och då främst fotboll ur ett genusperspektiv 

är en annan studie som återfanns. Även studier som berör genus och bollspelsaktiva och 

deras syn på delaktighet i bollspelsundervisningen i skolan hittades. Ungas fritidsvanor 

och synen på deras val av aktiviteter utifrån genus är också en studie som delvis berör 

de frågeställningar som denna studie tar upp. Delar av dessa studier passar in till denna 

studies syfte och frågeställning och har därför används under kapitlet tidigare forskning. 

Nedan följer resultat om vad som av tidigare forskning, studier och artiklar är relevant 

för denna studie.  

 

4.1 Delaktighet i bollspelsundervisning 
I sin kvantitativa studie skriver Johnsson (2009) om hur delaktighet i 

bollspelsundervisning i skolan ser ut idag. I sin undersökning har han gjort strategiska 

val gällande vilka som tilldelades att vara med i enkätundersökningen. De elever han 

sökte var sådana med god bollvana, då han anser att det var relevant för hans syfte. 

Likaså har Johnsson (2009) i sin studie valt att ta med idrottslärare med bollvana och 

erfarenhet inom det området. Begrepp som belyses i studien är bland annat, 

spelförståelse, bollbas, lärande och motivation.  

 

De skolor Johnsson genomfört sina fältstudier på, visar resultaten att det är 74 procent 

som är intresserade av bollspelsundervisning. Vidare visar resultatet på att 71 procent av 

eleverna anser att de kan samarbeta med andra elever och att det inte är några problem 

med att samarbeta med andra. Resultatet sett till elevernas delaktighet visar att 

majoriteten av de elever som deltagit i undersökningen känner sig delaktiga på 

lektionerna, men att vissa känner en viss oro och att det därför påverkar deras 

engagemang. Orosmomenten är enligt Johnsson en hög ljudnivå och rädslan för att 

träffas utav bollen (Johnsson, 2009). 

 

4.2 Maktmodeller inom bollspel 
Dovborn & Trondman (2007) har i sin studie om genusregim och bollhegemoni, 

kommit fram till att det finns speciella maktmodeller med flera olika stadier i och 

kännetecken som kan kännas igen då killar låter tjejer vara med på spontanidrotter de 

utför. I detta exempel anges bollsport som en sådan spontanidrott. Det som studien visar 

är att killar ofta visar styrka, fart och kraft, alltså en aggressiv framtoning av sitt 

agerande i bollspelandet. De visar också tecken på att de konkurrerar och tar risker som 

kan innebära att de får ta smällar som gör ganska ont bara för att få bekräftelse från sina 

mot och medspelare.  De vill också slå rekord vilket tyder på att de är 

prestationsinriktade och använder sina kroppar som verktyg till att nå dit de vill. När de 

ska välja sina lag ser de ofta till fysiken och vilken kapacitet som konkurrenter de har. 

Automatiskt i denna spontanidrott eller annan idrott underordnas alla deltagare en 

ledare. Trondman & Dovborn (2007) menar att då flickor är med på spontanidrott 

tillsammans med pojkar är det inte flickorna som bestämmer vilka regler som ska gälla, 



  

 

 

utan det gör pojkarna. Flickorna får nöja sig med att ta de platser inte pojkarna vill ha. 

Flickorna får också ta ett steg tillbaka eller välja att inte vara med alls och spela för att 

pojkarna spelar ett mer aggressivt spel. Pojkarna vill bestämma och helst över alla som 

deltar i spelet, de vill heller inte ha med flickor i sitt lag då de har sämre fysik än pojkar. 

Därav får flickorna oftast de mindre betydande positionerna i, som författarna tar upp 

fotboll (Trondman & Dovborn, 2007).   

 

4.3 Genus och idrott 
Hur vi är och vårt sätt att vara med och mot andra människor i samhället är vad genus 

innebär. Utifrån oss själva skapas det som sedan kallas för manligt eller kvinnligt. En 

studie som visar hur genus ser ut bland ungas fritidsvanor har ungdomsstyrelsen genom 

Larsson (2005) gjort. Där i visar han vad unga flickor och pojkar har för synpunkter 

kring vad som är kvinnligt eller manligt att ägna sin fria tid till. Studien visar att flickor 

i större utsträckning idrottar utanför föreningslivet än vad pojkar gör. Studien visar 

också att respektive kön skiljer det sig vilka idrotter som tillämpas. Även vilken idrott 

som bör tillämpas beroende på vilket kön man har tas upp i studien. Andra saker som 

tas upp är begreppet maktordning och hur man värderar vilken aktivitet som utförs och 

hur den utförs. Det talas också om flick- och pojk-idrotter, vilka blir tydligast 

framförallt när det gäller idrotter det tävlas inom. Till exempel skulle flickor och pojkar 

inte mötas i idrottsliga sammanhang utan snarare så att de skulle mötas könen för sig 

(Larsson, 2005). 

 

Idrottande har länge setts som någonting manligt, där mod, viljestyrka, disciplin, fysisk 

kraft och initiativförmåga var grunderna till idrottandet. Även idag värdesätts maskulina 

drag inom idrottandet så som fysisk styrka exempelvis. För kvinnorna har villkoren inte 

varit lika självklara som för männen, utan kvinnorna har istället fått kliva in i en 

idrottskultur som i flera år har regerats av maskulinitet. Detta menar Larsson (2005) gör 

att killarna redan känner sig hemma i en idrottsvärld där maskulina drag och värderingar 

råder, medan tjejerna inte till lika stor del gör det. Studien visar också på att 

könsordningen är dynamisk över tid. Det vill säga att när ungdomarna blir äldre 

förändras könsordningen från att vara på ett sätt till att bli på ett annat sätt (Larsson, 

2005).  

 

4.4 Sammanfattning 
Tidigare forskning som vi har tagit ut till denna studie handlar om hur delaktigheten ser 

ut hos elever under deras bollspelsundervisning. Detta kapitel handlar också om hur 

flickor och pojkar är mot varandra i sammanhang som har med bollspel att göra. Även 

synsätt på vad som är kvinnligt/manligt när det gäller idrott har tagits upp i detta kapitel.  

Dessa olika studier och dess infallsvinklar på hur flickor och pojkar är mot varandra i 

olika sammanhang som rör bollspel, samt hur delaktiga de känner sig i sin undervisning 

och vad som anses vara kvinnligt/manligt inom idrotten, är de som under det teoretiska 

ramverket kommer att lyftas. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

5 Teoretiskt ramverk 
Denna studies teoretiska ramverk tar sin utgångspunkt i Deweys teorier kring 

pragmatik.  Det studien syftar till är att se och jämföra lärares och elevers uppfattningar 

om inkludering med avseende på kön/genus i ämnet idrott och hälsas undervisning i 

bollspel och bollekar. Därför riktas fokus mot Deweys teorier om hur ett reflektivt 

tänkande ser ut och hur pragmatismen kan användas som metod i lärandesituationer. 

Även det praktiska arbetet ”learning by doing” och vikten av att eleverna lär när de är 

aktiva och delaktiga är en riktning inom pragmatiken som tas upp i detta avsnitt. Vanor 

och hur de uppstår är också en genre inom Pragmatiken som detta kapitel tar upp, 

eftersom synsätt på kön, genus, inkludering och hur undervisningen med avseende på 

detta ska gå till kan ske av ren slentrian om det inte finns ett reflekterande tankesätt. Det 

finns även risk att både lärare och elever hamnar i dessa slentrianmönster, som beror på 

att de har vant in vissa typer av beteenden som gör att undervisningen i bollspel och 

bollek kan påverkas och även då hur eleverna är invanda att göra eller inte göra under 

undervisningen, samt hu lärarna väljer att behandla de olika situationerna på. Dessa 

typer av vanemönster förklaras i detta kapitel. Slutligen nämns läroplanen och hur 

pragmatismen kan utläsas i den. Vidare i denna studie har vi valt att se till om lärarna 

möjligtvis kan agera utefter vilka vanemönster de är införlivade i. Handlar de efter ett 

reflekterande tankesätt eller är de styrda av mål och resultat av vad läroplanen säger, att 

de kör på och inte reflekterar över vad som sker kring dem. Alla delar inom 

pragmatiken som detta avsnitt tar upp hänger tätt samman med själva deltagandet och 

det reflekterande tankesättet. 

 

Charles Sanders Peirce (1839-1914) brukar kallas upphovsmannen till pragmatismen. 

William James (1842-1914) kan ses som pragmatikens ideolog och slutligen John 

Dewey (1859-1952) pragmatikens tillämpare. Alla dessa tre filosofer är företrädare till 

pragmatiken (Stensmo, 2007). Denna studie väljer dock att se närmare på främst 

Deweys tankar och teorier kring Pragmatismen, men även några teorier om hur 

pragmatik kan tolkas från Williams teorier kommer att tas upp. 

 

5.1 Pragmatisk pedagogik 
Enligt Assarson (2009) lägger den pragmatiska filosofin fokus på erfarenheter och 

kommunikation. Mycket handlar om praktiskt arbete som ska vara givande för eleverna. 

Teori läggs i samspel med praktik och reflektion. Även James (2003) beskriver 

pragmatiken som någonting innehållande mycket praktiskt arbete och reflektion över 

hur arbetet fortgår. Han förklarar det pragmatiska arbetssättet som en form av 

inställning och orientering. Han förtydligar detta genom att belysa att det är viktigt att 

bortse från de yttersta ting, med vilka han menar kan vara principer och kategorier och 

istället se till de närmaste av ting som då syftar till de resultat som nås och vilka 

konsekvenser och vilken fakta som kan utläsas och fås fram av det (James, 2003).  Ett 

begrepp som ofta används inom pragmatiken är ”learning by doing”. Det kan förklaras 

genom att säga att det är praktiskt arbete som genomförs aktivt av eleven under dennes 

undervisningssammanhang. Läraren fungerar i en sådan här teori som en handledare 

som ska se till att eleverna är motiverade till denna typ av lärande. Det görs genom att 

se till primärt fyra av elevers behov i lärande, vilka är: den sociala gemenskapen, 

nyfikenheten att utforska, lusten att skapa och tillverka, samt elevers estetiska intresse. 

Men handlande pedagogik räcker inte till för att nå fram till lärande. Med elevers 

delaktighet i sociala gemenskaper menar Assarson (2009) att det förutsätter socialt 

handlande och experimenterande och det är individens engagemang i gemenskapen som 

är i fokus. Det är även i denna delaktighet som eleverna ges möjlighet att utvecklas.  



  

 

 

I Stensmos (2007) teorier kring pragmatik görs en tydlig skillnad mellan utbildning och 

träning. När elever är i utbildning är de medverkande och aktiva i ett socialt klimat där 

egna erfarenheter förenas och kopplas samman med andras. I träning är inte 

delaktigheten i fokus och där finns heller inte förutsättningar för eleven att bära med sig 

nya idéer, kunskaper med mera från andra.  

 
5.1.1 Tillämpad pragmatik och pragmatiken som en metod. 

Genom att använda sig av pragmatismen som en hjälp till problematiserande av 

kunskaper och sanningar, utmanar pragmatismen lärare att våga prova sig fram utan att 

egentligen ha ett facit för hur saker och ting kommer att te sig i vissa situationer. Det är 

sedan i utvärderandet och reflektionen av sitt lektionsexperimenterande som 

erfarenheter väcks och kan ställas i relation till de mål man som lärare har (Assarson, 

2009). 

 

Lundgren (2012) menar att pragmatismen och dess filosofiska utgångspunkt bryter 

mycket mot de tidigare filosofierna om att det finns eviga sanningar och att kunskap är 

någonting abstrakt och tidlöst. Pragmatikens filosofi intresserar sig för hur kunskaper 

fungerar för människor i vardagen. Med denna utgångspunkt blir grundtesen att det som 

är kunskap, är det som människor kan använda sig av och som hjälper dem i situationer 

och problem som de möter. Kunskap är det människor möter och som är värdefullt för 

dem i framtiden, genom både erfarenheter och fakta de får med sig. Även att praktik och 

teori skulle skilja sig åt är någonting som pragmatismen inte ses som två olika ting. De 

här två går istället hand i hand, det kan förklaras med att teori och praktik är integrerade 

aspekter av människans handlande. De praktiska handlingarna kräver alltså reflektion 

och tänkande för att de ska kunna genomföras. Det är inte bara de gamla filosofernas 

teoretiska föreställningar som pragmatismen sätter sig emot och vill reda ut. Även de 

sociala och politiska aspekter är någonting som lyfts inom den pragmatiska teorin. Till 

exempel är Lundgrens (2012) tankar kring att du undervisar barn och inte ett ämne en 

bra mening som beskriver hur skolan måste arbeta utifrån elevernas erfarenheter de bär 

med sig sedan tidigare och bygga på vad de redan vet och har med sig, samt vad de 

kommer att behöva ha med sig istället för att gå på ämnes och teoretisk kunskap. Det är 

viktigt att integrera barns kunskaper och erfarenheter i lärandet och utbildningen för att 

kunskaperna ska kunna fördjupas. 

 
5.1.2 Pragmatisk medvetenhet och reflektivt tänkande 

Pragmatism fokuserar också på en idé och teoris praktiska konsekvenser. Därför kan 

pragmatismen också användas som ett redskap för att kunna reda ut tankar och 

konsekvenser, likt som en lösning av ett problem. Ett viktigt begrepp som Stensmo 

(2007) använder sig av i sin teori om pragmatik är transaktion. Det begreppet använder 

han för att beskriva en återkommande pågående process i relationen 

medvetande/omvärld. Vidare förklaras begreppet transaktion som en process som har 

omfång (extension) och varaktighet (duration), där de aspekter av verkligheten som blir 

medvetna utgör delar i en helhet. Verkligheten menar han, är de problemsituationer 

människan ställs inför och som hon uppfattar som reella. Stensmo (2007) för 

resonemang om den föränderliga verkligheten. Han menar att fakta/erfarande är en del, 

där fakta går att observera och erfaras i situationer och händelser. Exempelvis kan en 

händelse i en situation upplevas och vara ett faktum, men i en annan situation få en 

annan innebörd och bli ett annat faktum. Den erfarande människan rör sig i en långt 

pågående räcka av problemsituationer som avlöser varandra, men fortfarande hänger 

ihop. Fortsatt beskrivs att människan blir medveten genom att undersöka situationer och 



  

 

 

benämna det hon upplever med ord. Vad hon blir medveten om beror på hur situationen 

hon befinner sig i har undersökts (Stensmo, 2007). 

 

Hur en människa kan välja att undersöka en situation och dess konsekvenser och också 

nämna dem med ord och bli medveten om den, går att göra med flera 

undersökningsmöjligheter. Eftersom världen är föränderlig uppstår alltid nya 

problemsituationer för människan och därför blir heller inga lösningar givna på förhand. 

Dessa situationer kan människan bemästra och få fram kunskap ur, genom att ha ett 

reflektivt tänkande. Med detta menar Stensmo (2007), aktiva, omsorgsfulla och 

varaktiga överväganden över varje föreställning eller kunskap som människan tagit sig 

an. Reflektivt tänk innebär att utgå ifrån konsekvenser, sortera och organisera tankar 

och idéer som strömmar genom medvetandet. Det reflektiva tänkandet är målinriktat 

och förbereder sig systematiskt för framtida konsekvenser för att kunna agera där och 

då. Det nämns också den dialektiska interaktionen, (vilken innebär den kompletta 

reflektiva tankeakten). Detta som nämns ovan förklaras och behandlas av fem olika 

steg, vilka inte behöver ske i exakt ordning varje gång den genomförs utan 

medvetenheten kan röra sig flytande över och mellan dessa fem steg (Stensmo, 2007). 

 

Det första steget förklarar Stensmo (2007) är problemsituation som utgår från en oklar 

situation som människan ska bemästra, varpå hon blir medveten om att hennes tidigare 

erfarenheter inte kommer att räcka till. Detta kan leda till tvekan att genomföra den eller 

till ett försök att ändå klara av situationen trots brist på tidigare kunskap om den. Nästa 

steg är problemdefiniering, som är den svårighet som människan erfarit av situation och 

problem som ska lösas. Här har en fråga som kräver svar hittats, vilket gör att 

problemsituationen nu kan ses som en intellektuell utmaning, där första uppgiften blir 

att få fram vad som skiljer ny från gammal situation. Hypotesformulering blir det tredje 

steget och innebär att människan har antagit problemsituationen som en intellektuell 

utmaning och därför söker efter idéer som kan hjälpa handlandet i situationen. Det rör 

sig om klargörandet om vilka fakta problemsituationen har och hur dessa är relaterade 

till varandra och även vilka material och metoder som går att använda sig av i 

situationen. Fjärde steget är resonerande, vilket avser att bearbetning av fakta och 

hypoteser är det som leder till lösningar och slutsatser om hur hanteringen av 

problemsituationen ser ut. Bedömning av eventuella tänkbara handlingars utfall sker 

konsekvenstänkande och utfall, övervägande om för och/eller emot. Det reflektiva 

tänkandet knyts an till det som erfarits tidigare och till antagandet om vad som kan 

komma att ske. Den sista och femte möjligheten att ta sig an ett problem är testande. 

Det är när hypotes som bestämts före eller efter den mentala bearbetningen omsätts i 

handling. Om handlingen löser det uppstådda problemet och den förutsedda 

konsekvensen som människan tänkt sig uppstår blir den mentala produkt av tanke, 

bearbetning och så vidare istället säker kunskap hos människan eftersom det då kan 

befästas i verkligheten. Även misslyckanden ger kunskap om till exempel inte 

konsekvenser blir som man förutsett etcetera. Genom det reflektiva tänkandet 

omvandlas en olöst, inte helt klar situation till en klar, löst situation (Stensmo, 2007). 

 

5.2 Vanor 
Stensmo (2007) förklarar att vanor är de handlingar som påverkas av tidigare 

erfarenheter och handlingar. Även här är varje situation unik och därför kan inte 

människan oreflekterat använda sig av en och samma typ av problemlösning i alla 

problem och situationer som uppstår. Vanor kan framträda som laster, lättja, passionerat 

spelande, missbruk med mera, men också som hjälpsamhet, motstånd mot frestelser 



  

 

 

etcetera. Även Dewey (2005) förklarar vanan som personliga färdigheter som mod, flit, 

ansvarslöshet, elakhet etcetera i anpassning till omgivningens krafter. Både dygd och 

last kan ses som vanor. De beskrivs som en växelverkan av inre och yttre element som 

påverkar oss. De är föränderliga i med att omvärlden är i förändring. Det går även att 

förändra vanor genom att förändra en människas karaktär och vilja, det måste göras 

genom att objektiva betingelser som ingår i människors vanemönster bryts och 

förändras (Dewey, 2005). 

Det som driver vanor är impulser menar Stensmo (2007), vilka också ger vanan dess 

karaktär. Här styr människans medfödda och instinktiva krafter som till exempel, 

kärlek, sympati, vrede, fruktan eller någon annan inre känsla och kraft. Reaktionssätten 

är formbara och formas under levnadsåren av erfarenheter och fostran. Varje impuls och 

vana vill behärska och styra sin omgivning. Intellektet är beroende av vanor och 

impulser. Tankar stimuleras av impulserna och begränsas av vanorna. Men ett 

reflekterande intellekt kan också kontrollera impulser en människa kan ha och på så vis 

också omforma vanor. Vanor är grunden för ett effektivt tänkande. De begränsar 

hjärnan så målmedvetna tankar kommer främst, vilket gör att andra tankar sållas bort i 

olika vanesituationer som uppstår. Tillexempel kan en vana stänga inne tänkandet så 

pass att slentrianmässiga handlingar i olika situationer uppstår. Slentrianmässiga 

aktioner sker omedvetet och kan leda till svårigheter eftersom de är just omedvetna och 

varje situation fortfarande är unik och kräver sitt reflekterande över handling, problem 

och dilemma. En av de viktigaste saker i en människas tankegångar i samvaro med 

andra är att hon reflekterar över vad hon gör och hur hon handlar och när hon handlar 

vanemässigt och oreflekterat för att kunna få upp sitt medvetande även i de områdena 

(Stensmo, 2007). 

 

5.3 Dewey, läroplanenen och individanpassning 
Dewey nämner främst två typer av läroplaner. Den ena är den logiska läroplanen som 

innebär att det lärande barnet underordnas ett redan bestämt och systematiserat lärostoff. 

Andra varianten är den psykologiska läroplanen som sätter elevens behov och intresse i 

centrum. Men Dewey lyfter även en tredje typ av läroplan, vilken kan förklaras som en 

läroplan som ser till lärande som någonting som uppstår igenom interaktion mellan det 

lärande barnets erfarande och des värld hon lever i. Lärandet är alltså lärandet som en 

bearbetning av omvärlden (Stensmo, 2007) 

 

Ett centralt tema i Deweys pedagogiska filosofi är individanpassning.  Dewey (2004) 

menar att det är viktigt att pedagogerna anpassar sin undervisning efter elevernas 

förutsättningar. Vidare menar Dewey (2004:107) att ”-Lärostoffet är inte överordnat 

barnens intresse. Inte heller är barnens intresse och utveckling överordnade lärostoffet. 

Det är i interaktionen mellan barnet och lärostoffet som något händer och lärande 

kommer till stånd”. Med detta menar Dewey att undervisning inte enbart ska präglas av 

barns erfarenheter och intresse och inte heller bara vara styrt av de kursplaner som finns 

för ämnena. Det krävs ett samspel mellan dessa och läraren blir nyckeln till att detta 

samspel finns och följs. Ett barn lever enligt Dewey (2004) i en begränsad värld och 

består till allra störst del av personliga kontakter. Därför kan ny kunskap bli förvirrande 

för vissa elever då de tvingas lämna sin trygga personliga sfär för att ta in saker som för 

dem är väldigt abstrakta och därför svåra att röra vid och förstå. Om den nya kunskapen 

som läraren ska lära ut är för abstrakt för eleverna kommer deras motivation att 

påverkas negativt. Om inte eleven känner något behov av att lära sig det, eller om 

läraren bara tänker på lärostoffet och inte på elevens utveckling och på så sätt inte har 

ett mål för vad det är som ska läras ut i förhållande till elevens utveckling kommer det 



  

 

 

att kännas onödigt för eleven och eleven kommer heller inte att förstå att det handlar om 

sin egen utveckling. Det här blir också grunden i att eleven inte ha motivation till att 

göra uppgiften och på så sätt inte heller utvecklas. Det är därför viktigt för lärare att ha 

detta kunnande för att i så stor utsträckning som möjligt kunna anpassa sin undervisning 

på så sätt att den både tar hänsyn till eleverna och deras behov, samtidigt som en lärare 

måste ta hänsyn till de styrdokument som finns (Dewey 2004).  

 

5.4 Sammanfattning 
Det teoretiska ramverket tar upp begrepp som reflektivt tänkande, vanor, läroplanen och 

individanpassning, pragmatik som metod och tillämpad pragmatik. De centrala för alla 

dessa begrepp är att de grundar sig i Peirce, James och Deweys teorier kring pragmatik 

och olika infallsvinklar till den. Centralt är också att vi lär i sociala sammanhang, varje 

situation är unik och kräver därför en stor medvetenhet hos oss som lärare för att inte 

fastna i vanemönster som annars kan vara lätta att fastna i och som inte alltid är positivt 

att hamna i även om de ofta hjälper oss att bli mer effektiva i vårt sätt att agera i olika 

situationer. Som lärare är det alltså viktigt att ha en medvetenhet kring det man gör och 

hur man hanterar situationer. Det är genom ett pragmatiskt synsätt på sin undervisning 

lärare undviker att hamna i en slentrianmässig undervisning då de hela tiden reflekterar 

över hur deras lektioner har varit och lärarna är också medvetna om att en lektion aldrig 

är densamma och har det en gång fungerat så finns det ändå inga garantier för att den 

lektionen kommer att kunna återanvändas. Det pragmatiska synsättet appliceras även på 

de möten vi är i där det är viktigt att se till individen och att alla individer har olika 

bakgrund och olika behov. Det är också viktigt att belysa att alla de här infallsvinklarna 

hänger samman och bygger mycket på att läraren har, som vi nämnt ovan, en ökad 

medvetenhet och ett reflektivt tankesätt för att just undvika att hamna i slentrianmässiga 

situationer och stagnera i sitt sätt att utveckla och lära elever. Likaså gäller det här 

elever och deras bemötande till varandra och till läraren. Det är lika viktigt att alla är 

delaktiga i sitt lärande eftersom det enligt pragmatisk syn inte sker något lärande om 

eleverna inte är delaktiga i sitt lärande. Kortfattat kan det sammanfattas att lärande sker, 

enligt det pragmatiska synsättet, då det finns sociala sammanhang där alla är delaktiga, 

en ökad medvetenhet om möten med andra där varje lärandesituation är unik och ett 

reflekterande tankesätt som är väldigt viktigt för att inte fastna i rutiner och 

slentrianmässiga beteenden som kan vara negativa för själva utvecklingen och lärandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

6 Metod 
För att kunna reda ut och få svar på våra frågeställningar har en enkätundersökning och 

fyra intervjuer gjorts. I denna studie används en kvalitativ metod, men data som samlats 

in till studien är både av kvalitativ och av kvantitativ karaktär.  

 

6.1 Kvalitativ metod 
Till studien har det valts att användas en kvalitativ metod för att få fram svar till de 

frågeställningarna som finns i vår studie. Genom att vi har tolkat och tematiserat 

resultatet av vår enkätundersökning och våra intervjuer har vi kunnat analysera och 

diskutera våra frågeställningar utifrån vald teori. 

 

 Kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än på siffror som Bryman (2011) menar på 

att kvantitativ forskning står för. Det är viktigt att en kvalitativ studie förankras i en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt. Kvalitativa intervjuer är någonting författaren skriver 

om, och menar på att det är ett väldigt vidgad begrepp när det kommer till kvalitativ 

forskning eftersom intervjuerna kan gå till på så många sätt. Men det som Bryman 

(2011) menar är viktigt att ha i en kvalitativ intervjuguide är att det är öppna frågor och 

följdfrågor. Det är också viktigt att ha relevanta frågor och ett urval som passar för det 

data som studien avser att undersöka. Teori ska knytas an med kvalitativ data i analys 

och diskussionsdel (Bryman, 2011).  

 
6.1.1 Framställning av intervjuguide 

Intervjuguiden har framställt med fokus på studiens syfte och frågeställningar samt med 

fokus på begrepp som inkludering, genus och kön. Innan färdigt resultat av 

intervjuguide testades den på ett par frivilliga respondenter för att se om den behövdes 

förtydligas. De frivilliga respondenterna var kurskamrater till oss och läste alltså då på 

lärarprogrammet. Vi valde att göra om vissa frågor så de fortfarande var öppna frågor 

men ändå lite mer avgränsade än vad de var från början.  Efter korrigering med hjälp av 

testrespondenter framställdes en färdig intervjuguide, klar att användas på nya 

respondenter i studien. Vi märkte att våra testrespondenter svarade för brett och det blev 

svårt att knyta an till det data vi fått ifrån elevenkäterna. Efter att intervjuguiden 

upplevts som fungerade genomfördes intervjuerna.  

 
6.2 Kvantitativ data 

Till studien användes bland annat ett kvantitativt tillvägagångssätt för att samla in data. 

Detta gjordes då det behövdes fler respondenter än vad som ansågs möjligt att få via 

intervjuer. Genom en enkätundersökning samlades data in för att kunna svara på 

studiens frågeställningar.  

  
6.2.1 Framställning av enkät 

Vi använde oss av ett kvantitativt tillvägagångssätt för att samla in data från eleverna. 

Detta gjorde vi genom att göra en enkät. Bryman (2011) förklarar att när 

framställningen av en enkät görs är det viktigt att enkäten struktureras upp. Det görs 

genom att ha med tydliga och enkla frågor. Frågorna som är med ska kunna svara upp 

till studiens syfte och frågeställning. Det är viktigt att ha fler slutna frågor än öppna 

frågor. Utformningen ska vara enkel att förstå och följa för att undvika att de som svarar 

på enkäten ska glömma någon fråga eller känna sig osäkra. Fördelar med enkäter är att 

de är enklare att administrera men de kan ta tid att samla in och få ihop data. Det är 

också lättare att anpassa enkäter efter vilka respondenter man tänkt sig (Bryman, 2011). 



  

 

 

Med hjälp av det Bryman (2011) menar att det behövs för att framställa en enkät, gjorde 

vi vår elevenkät. Efterhand som frågorna har formulerats, har de jämförts med hur 

arbetets syfte ser ut. Frågorna har kopplats ihop med det tänkta syftet och 

frågeställningarna. Frågorna 3,6 och 8-13 syftar till att ta reda på hur eleverna upplever 

bollspelsundervisningen. Frågorna 4,7 och 14-20 syftar till att ta reda på hur eleverna 

upplever bolleksundervisningen. Fråga 1 tar reda på respondentens kön, fråga 2 tar reda 

på om eleven känner sig närvarande på idrottslektionerna och fråga 5 ger oss en bild av 

hur ofta eleverna har idrott och hälsa. 

 

När vår enkät framställdes utformade vi frågorna för att de skulle passa med det syfte 

och de frågeställningar vårt arbete har. De frågor vi använde till enkäten var 

frågeställningen om hur eleverna upplever sin undervisning i bollspel och på vilka sätt 

eleverna upplever sin bolleksundervisning. Även sista frågeställningen är med. Från 

fråga 9 och fram till fråga 20 är det påståenden vi kommer med som eleverna ska ta 

ställning till. Det görs för att behålla strukturen i enkäten och för att den ska fortsätta 

hålla sig till det syfte och de frågeställningar vi vill ha svar på. Bryman (2011) förklarar 

att när en enkätundersökning ska användas utformas den genom att författarna redan i 

förväg vet vad de ska undersöka. Det gör att enkätfrågorna ofta kan ge det svaret eller 

svaren som författarna förväntat sig (Bryman, 2011). 

 

6.3 Urval 
Enkäterna gjordes med elever från årskurs 4 och intervjuerna gjordes med F-6 

idrottslärare. Anledningen till att vi valde årskurs 4 är för att vi ansåg att eleverna där 

kan utan för mycket hjälp svara på enkätfrågor och följa den strukturen på upplägget. Vi 

Då vi fick in sammanlagt 108 enkäter valde vi att eftersom studien skulle undersöka 

genus att dela upp enkäterna så att det var lika många pojkar som flickor. Flickorna var 

från början fler till antalet och vi valde att avgränsa till 50 pojkar och 50 flickor då det 

var just 50 pojkar som svarat på enkäterna. Då vår undersökning även ser till hur det 

skiljer sig mellan pojkar och flickor tog vi och plockade ur åtta enkätsvar för att det 

skulle vara lika stort antal flickor som pojkar i studien. De åtta enkäterna från flickorna 

som plockades bort drogs slumpmässigt ut från flickornas enkäthög för att vi skulle 

hålla oss så objektiva som möjligt. De skolor vi valde att göra vår kvantitativa 

undersökning på är skolor som ligger i Småland. Från början var det tänkt att 

respondenterna skulle vara 100 flickor och 100 pojkar men efter att inte ha hört 

någonting från tre av skolorna vi tillfrågade blev det till sist 108 svar vi hade att arbeta 

med. Av de 108, som vi nämner tidigare i detta kapitel valdes slumpmässigt 8 enkätsvar 

bort från flickornas för att ge en mer rättvist syn på svaren. Av de 100 enkätsvar som vi 

har valt att ha med i studien efter urval, är alla frågorna besvarade och därför finns inget 

internt bortfall. 

 

De intervjuer som skulle ske med utbildade idrottslärare var från början tänkt att vara 

fem stycken till antalet, men efter att ha fått nej när vi ringt och frågat på flera skolor i 

Småland, på grund av tidsbrist från deras sida, blev det slutligen fyra stycken lärare kvar 

som undervisar i ämnet idrott och hälsa som kunde medverka. Anledningen till att 

intervju valdes att göras med lärarna var för att de ofta är mer talförda och de frågor vi 

hade ansåg vi passa bättre till lärarna som just intervjuer.  

 

6.4 Tillvägagångssätt 
Först kontaktades rektorerna på de olika skolorna som vi ville genomföra 

undersökningen på. Efter deras godkännande kunde vi skicka ut ett mail till berörda 



  

 

 

klasslärare. I mailet skrev vi och frågade när och om vi kunde komma ut och genomföra 

vår undersökning. I detta mail bifogades det brev som skulle skickas hem till 

föräldrarna för påskrift om eleverna skulle få vara med eller inte. Eleverna tog hem 

lapparna till sina föräldrar och om någon inte skulle delta så tog föräldrarna kontakt med 

skolan. 

 

En del av elevenkäterna skickades ut via mail för att klasslärarna själva bad oss om 

detta för att kunna lägga in undersökningen när det passade dem. Enkäterna kom 

tillbaka färdigsvarade och inskannade, redo för att sammanställas med resterande 

enkäter som personligen lämnats över till tre klasser. De personligen överlämnade 

enkäterna var till antalet 56 stycken och de som hade skickats ut till ett par klasser på ett 

par skolor visade sig vara 52 stycken när vi fick tillbaka dem på mailen.  

 

Intervjuerna skedde genom att först telefonkontakt togs med fyra olika idrottslärare i 

Småland. Efter att ha bestämt tid för intervju besöktes de olika skolorna och dess lärare. 

Vid intervjuerna användes en diktafon med vilken intervjuerna sedan transkriberades. 

Vid transkriberingen valde vi att bara transkribera de delar som svarade upp till våra 

frågeställningar och syfte. Detta gjordes för att transkriberingen inte skulle bli så 

omfattande. Vi valde att genomföra intervjuerna på lärarnas arbetsplats. Detta för att vi 

vet att det ofta är stressigt i läraryrket och vi ville underlätta för dem eftersom de tog sig 

tid och ställde upp på våra intervjuer. De fyra olika intervjuerna tog olika lång tid då en 

del hade väldigt mycket att prata om och en del bara svarade precis på de frågor vi 

ställde. Den längsta intervjun tog omkring en timme och den kortaste intervjun tog 25 

minuter. 

 

6.5 Bearbetning och analys 
Vi valde att genomföra våra transkriberingar direkt efter intervjun var klar för att inte 

komma efter med det och för att ha själva intervjun färskt i minnet. Transkriberingarna 

delade vi också upp för att inte bara en av oss skulle behöva sitta med det. Vi läste 

igenom och tematiserade de utskrivna intervjuerna tillsammans. Detta för att vi 

tillsammans skulle kunna hitta teman som vi skulle kunna ta ut för att kunna visa i 

resultatdelen och som vi sedan skulle kunna diskutera i analys och diskussionsavsnittet. 

Vi jämförde också intervjuerna och de teman vi valde ut, med vårt syfte och med vilka 

frågeställningar vi hade med i studien. 

 

Enkäterna bearbetades på det vis att de räknades ihop. Sedan delades de upp könsvis. Vi 

gick sedan igenom varje fråga för sig för att hitta teman även här. Vi gjorde först en 

fråga från pojkarnas enkät och sammanställde den och gick sedan över till samma fråga 

i flickornas enkät och sammanställde den. Resultatet sammanställdes med hjälp av 

tabeller.  Sedan analyserades och diskuterades enkätsvaren mot studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

6.6 Metodkritik  
De resultat som framkommit ur den enkätundersökning som gjorts visar inte på ett 

generellt svar för hur det ser ut bland alla Smålands årskurs fyror. De svar som vi har 

fått fram är endast en indikation på hur det kan se ut bland några årskurs fyror i 

Småland och de svar som framkommit går inte att generalisera. Enkätundersökningen 

anser vi skulle kunna ha kortats ner ytterligare, då många frågor trots bearbetning syftar 

till samma sak. Men vi anser också att en ytterligare nedkortning av frågorna skulle 

medföra problem med att få svar på våra frågeställningar.  Själva genomförandet av 



  

 

 

respondenterna anser vi har fungerat bra, då det inte verkade vara några frågetecken 

under genomförandets gång. Eleverna verkade förstå frågorna och kunde följa frågorna. 

Det vi sedan märkte när vi tog ut resultatet var att två av frågorna liknade varandra och 

bara var ställd på två olika vis. Detta ledde dock till väldigt olika svar på de båda 

frågorna från eleverna. Vi är också medvetna om att de åtta elevenkäterna vi plockade 

bort kan ha medfört att svaren vi får ut nu ser något annorlunda ut mot vad det kunde ha 

gjort. Anledningen till att de valdes att plockas bort var att det var jämnheten i att ha 50 

enkätsvar av vardera kön vi ville uppnå för att förhoppningsvis nå ett mer rättvisande 

resultat. 

 

Intervjuerna tog lång tid att hitta respondenter till. Många hade inte tid för att vara med 

på en intervju. När vi väl hade fått fyra stycken lärare som ville deltaga, genomfördes 

intervjuerna utan några problem. Eftersom vi redan tidigare i vår utbildning har använt 

oss av diktafon under intervjugenomförande visste vi var vi skulle placera diktafonen 

för att få bästa ljudupptagning. Vi hade även med oss att det kan vara bra att föra lite 

anteckningar vid sidan av för att lättare komma ihåg vad som hände under intervjun. 

Eftersom vi förde anteckningar under intervjuerna underlättade det transkriberingen för 

oss. Efter att ha gjort om intervjuguiden en gång då den testats på frivilliga 

testrespondenter, blev den lättare att hitta en struktur i och kunna ta ut tematiseringar 

utan att svaren var för breda och otydliga. 

 

Vi valde i enkätundersökningen att skriva påstående som eleverna ska ta ställning till. 

Påståendena användes istället för frågor då vi ansåg att det skulle göra enkäten lättare att 

svara på och inte lika tidskrävande för eleverna. Vi skrev påståendena i jag-form. Detta 

gjordes för att eleverna skulle på ett enkelt sätt förstå frågan, då frågan syftade till att ta 

reda på just deras åsikter och inte någon annans åsikt. Det som var en nackdel med 

enkätundersökningen var att vi inte kunde hjälpa respondenterna när och om det 

uppstod en fråga. Framförallt svårt var det med de enkäter där lärarna själva hade valt 

att genomföra dem en tidpunkt som passade dem. Där var vi inte med och gick igenom 

enkäten och det kunde ha påverkat hur svaren blev. Bryman (2011) menar att nackdelar 

som kan ses ur att använda sig av enkät som metod till insamling av data är att inte 

kunna hjälpa respondenterna genom frågorna i enkäterna. Det går inte heller att ge 

uppföljningsfrågor på samma vis som i en intervju. Det är heller inte säkert att alla 

frågor passar in i en enkät vilket ger en ökad risk att inte får med all information som 

kan vara önskvärt för att förenkla för respondenterna och för att få ut det resultat studien 

kanske kräver (Bryman 2011).  

 

Det blev också svårt i analys och resultatdel där ett tillvägagångssätt att samla in data är 

mer inriktad mot numerisk data och den andra mot en mer analytisk. De kvantitativa 

data som samlats in är mest siffror som skulle sättas i relation och jämföras med 

studiens frågeställningar. Detta tog lång tid att läsa av och tolka till hur 

frågeställningarna och svaren skulle skrivas ner. De kvalitativa data som samlats in var 

enklare att tolka och analysera men det var svårare att tematisera den typen av insamlad 

data. 

 

6.7 Etiska hänsynstaganden 

I studien har etiska hänsynstaganden gjorts för att inte blotta någons identitet. 

Vetenskapsrådet (2002) ger förslag på fyra olika bedömningsgrunder för att hanteringen 

av empiriskt material ska behandlas på ett korrekt sätt som möjligt.  

 



  

 

 

Ett av de fyra etiska hänsynstagandena är informationskravet, som innebär att alla 

uppgifter som tas in kommer att användas i studien, men att det är frivilligt att 

medverka i den empiriska studien (Vetenskapsrådet, 2002).  De data vi har samlat in till 

studien har varit frivilligt att medverka i och inga krav har ställts på respondenterna. 

 

Den andra punkten som nämns är samtyckeskravet som innebär att alla som lämnar 

uppgifter till undersökningen själva valt vilka frågor de vill svara på eller inte svara på 

samt att de medverkande själva fått välja om de ville medverka eller ej 

(Vetenskapsråden, 2002). Eftersom eleverna var under 15 år krävdes ett samtycke från 

föräldrarna till att de skulle få medverka. Detta skickade vi ut ett brev som skulle kunna 

ge oss föräldrarnas godkännande eller ej och uppfyllde på så vis samtyckeskravet.  

 

Den tredje bedömningsgrunden kallas konfidentialitetskravet och med det menas att alla 

uppgiftslämnare behåller sin anonymitet i studien. Det i sin tur innebär att varken namn 

på elever, lärare, ort eller skola nämns för att det inte ska kunna gå att härleda till någon 

i studien (Vetenskapsrådet, 2002). I vår studie är alla anonyma. Det finns inga namn på 

skolor, orter eller elever. Det finns inte heller några namn på lärarna som har medverkat 

i undersökningen. Genom att utelämna all denna information går det inte att spåra upp 

var eller vilka som är med i undersökningen. När vi gjorde undersökningen utgick vi 

just ifrån konfidentialitetskravet för att bevara allas integritet.  

 

Den sista och fjärde punkten som nämns är det så kallade nyttjandekravet som innebär 

att informationen som framkommer ska hanteras på ett vetenskapligt sätt. Enkäterna 

som samlades in kommer alltså inte att spridas vidare efter avslutad studie och de 

kommer inte att användas till någonting annat än det som genomförarna av studien har 

informerat om (Vetenskapsrådet, 2002). De enkäter vi har genomfört och använt i vår 

studie kommer efter avslutat arbete att förstöras för att inte kunna användas till 

någonting annat än det som var syftet med dem.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

7 Resultat intervju av lärare 
I resultatdelen kommer fyra lärarintervjuer redovisas. De är döpta till A, B, C och D. 

Intervjuerna har sedan tematiserats för att underlätta redovisningen av materialet. De 

tematiseringar som formats av intervjuerna är inkluderande undervisning med boll, 

genus och könsroller i bollundervisning och slutligen läroplanens roll och planering 

gällande bollundervisning. Med hjälp av intervjuerna vill vi få svar på frågeställningen: 

Hur är lärarnas förhållningssätt till en inkluderande undervisning i ämnet idrott och 

hälsa för både bollvana och bollovana elever med avseende bollspel och bollek och hur 

tänker lärarna ur ett köns/genusperspektiv när de planerar sina lektioner med bollek och 

bollspel? 

 

Alla lärare som har intervjuats har gått sin utbildning i Småland, i antingen Växjö eller 

Kalmar. De har alla läst minst 3,5 år på sina lärarutbildningar varav minst 30/20 

högskolepoäng i ämnet idrott och hälsa. 

 

7.1 Inkluderande undervisning med boll  
Att bedriva en inkluderande bollundervisning är ett tema som framgick i studien. De 

intervjuade lärarna såg alla detta som väldigt viktigt. Alla tillfrågade menar att deras 

mål med undervisningen är att alla elever ska vilja vara med på lektioner och att de ska 

våga prova på nya moment.  

 
För mig betyder inkluderande undervisning att alla ska kunna vara med. Jag har under mina 

år stött på elever som har många olika hinder och handikapp. Men min undervisning har 

alltid styrts av att alla ska kunna vara med, förutsatt att man är med utefter sin egen 

förmåga (Lärare D). 

 

Lärare D visar på betydelsen av en inkluderande undervisning. Att alla får chansen att 

delta i undervisningen ser Lärare D som det viktigaste gällande begreppet inkludering. 

Även Lärare A menar att en inkluderande undervisning är viktigt och beskriver sin syn 

på det så här: 

 
För mig är det viktigt att alla vill vara med! Det är det viktigaste och jag försöker få med så 

mycket olika lekar och sporter som möjligt så att alla någon gång känner sig delaktiga och 

det är någonting de gillar (Lärare A). 

 

Lärare A menar att en inkluderande undervisning innebär att det är viktigt att alla vill 

vara med på idrotten och att som lärare kan hen låta eleverna prova på en variation av 

olika lekar och sporter för att hens elever någon gång under terminens gång ska få göra 

det som de gillar.  Lärare C beskriver begreppet inkludering såhär: 

 
Elevernas intresse är oerhört viktigt för mig, det är ju för deras skull jag har lektioner och 

likaså utformar dem. Jag vet att inte alla elever är så förtjusta i just bollspel och därför 

försöker jag variera med bollekar så de också känner sig delaktiga. Det är också mycket för 

deras skull som jag tränar in tryggheten med att ha bollinnehav och kontroll på bollen 

(Lärare C). 

Detta citat visar på att Lärare C tar hänsyn till alla elevers olika förutsättningar i hur de 

upplever bollspel och säkerheten i det. Här nämns också bollekar som ett komplement 

till att bara ägna sig åt bollspel i undervisningen. 

 

 



  

 

 

Lärare B säger så här om en inkluderande undervisning: 

Ett inkluderande arbetssätt för mig är att alla känner sig trygga på lektionen. Alla ska känna 

sig välkomna till mina lektioner oavsett vilka de är. Jag har under mina år haft elever med 

olika handikapp och det har varit en utmaning att se till att de känner trygghet och 

gemenskap men det är också lite det jag tycker är så roligt med ämnet (Lärare B). 

Lärare B nämner trygghet som det viktigaste för hens lektioner. Även gemenskap 

nämns av Lärare B som någonting som är viktigt i undervisningen. Att alla ska känna 

sig välkomna till lektionerna oavsett vilka de är, är också en av Lärare Bs tankar om vad 

en inkluderande undervisning innebär. 

7.2 Genus och könsroller i bollundervisning 
De intervjuade lärarna ansåg att genus och könsroller inte är någonting de medvetet 

tänker på när de planerar sina lektioner. De anser att inkludering är viktigare och att de 

vill att eleverna ska delta utefter förmåga. ”Jag tänker egentligen inte så mycket på 

genus utan mitt mål är att alla ska vara med och våga prova på (Lärare A).” 

Genus och könsroller har inte någon större betydelse för Lärare A utan för Lärare A är 

det viktigare att alla vågar vara med och prova istället för att bli otrygga och inte våga 

delta. Lärare C säger istället såhär på samma fråga: 
 

När jag hör ordet inkludering tänker jag direkt på kursen vi läste om en skola för alla. Nej 

men det jag tänker är väl att en anpassad undervisning är det som ska stå i centrum. Att inte 

försöka få alla att kunna exakt samma saker eller liknande utan att kunna se att alla är olika 

och har olika förutsättningar beroende på kön, klass och etnicitet. Det handlar ju väldigt 

mycket om att individanpassa eftersom det ofta är där den inkluderande undervisningen 

behövs. Det är ju viktigt att inte generalisera och sätta eleverna i olika fack som att tjejer 

bara kan det här eller det här eller killar vill bara spela boll. En del tjejer är ju oerhört 

bollintresserade och bollvana och vill ha spel och gärna nästan lite aggressivt då medan en 

del killar kan vara mer tillbakadragna och kanske gilla redskapsbanor eller liknande mer än 

bollspel (Lärare C). 

 

Det är viktigt att inte generalisera och att det är lika vanligt att tjejer kan vara 

bollintresserade som att killar är det menar Lärare C. Lärare B säger så här om genus 

och könsroller: 

 
Jag tänker inte så mycket på genus när jag planerar. Jag tänker mer att om jag varierar de 

moment som jag har på mina lektioner så kommer alla någon gång att tycka det passar dem. 

Oavsett kön och oavsett könsroller och allt vad det kan vara (Lärare B). 

 

Lärare B menar att hen inte tänker så mycket på genus i sin planering utan mer på 

variation och att det i sin tur gör att det passar alla oavsett kön och könsroller. 

 

7.3 Läroplanens roll och planering kring område bollundervisning 
Att läroplanen är det som styr när det gäller den övergripande planeringen framgår 

tydligt av de intervjuer som gjorts. Eftersom läroplanen är det styrdokument som lärare 

ska förhålla sig till så använder sig alla av den. 

 ”Läroplanen är det viktigaste, sen lyssnar jag på mina elever och låter de vara mycket 

delaktiga så länge vi håller oss till läroplanen (Lärare B)” 

Lärare B låter eleverna vara delaktiga och bli inkluderade i vad som ska göras på 

lektionerna, men att det slutgiltiga som styr är ändå läroplanen. 

Även Lärare C anser att det är viktigt med elevinflytande och att det är det som avgör 

många gånger vad hen väljer att ha med i sin planering. Detta sker i kombination av vad 

läroplanen säger.  
 



  

 

 

Först och främst är det läroplanen och vilka mål som finns i den under centralt innehåll. 

Utifrån mina pedagogiska planeringar inom området använder jag mig av det jag lärt mig 

på universitetet. Där mycket handlar om bollvana. Jag anser att det är viktigt för eleverna 

att få bollvana innan de kan komma igång med ett fungerande spel som de känner sig 

trygga i och med (Lärare C) 

Trygghet är en viktig aspekt för Lärare C. Universitetets utbildning nämns också som en 

aspekt som används vid planering av lektioner. Det är enligt Lärare C viktigt att 

eleverna får en bollvana innan de kan börja spela ett fungerande spel. Lärare A säger så 

här om vad läroplanen har för roll i hens planering av idrottslektionerna: 

Läroplanen för den förespråkar en allsidig rörelse, man kan följa den och få en mycket 

varierande undervisning. Sen också mycket tradition, sånt som jag vet funkar. Eleverna ska 

få prova många olika saker (Lärare A). 

Även för Lärare A är läroplanen det viktigaste när idrottslektionerna ska planeras. 

Lärare A menar att läroplanen förespråkar en allsidig rörelse och därför kan hen följa 

den och ändå få en varierande undervisning. 

De lärare som har intervjuats i studien nämner även under intervjuerna att deras 

lektioner planeras utifrån en terminsplanering och sedan planeras aktiviteterna mer 

specifikt vecka för vecka utifrån terminsplaneringen.  Lärare A beskriver sin planering 

på följande sätt: 

Jag gör alltid en skriftlig terminsplanering, och utefter den så tänker jag ofta ut det vi ska ha 

så jag har aldrig något skriftligt material med mig till lektionerna. Allt behöver inte vara 

planerat i detalj utan man löser det under lektionens gång, man känner vad som känns rätt 

(Lärare A). 

Alltså är det den skriftliga terminsplaneringen som Lärare A använder sig av och med 

hjälp av den planeras lektionerna. Det behöver dock inte vara planerat i detalj, enligt 

lärare A, och inte heller skriftligt planerat. Lärare A menar att man känner på lektionen 

vad som känns rätt att göra. 

7.4 Sammanfattning resultat av intervjuer av lärare 
För att sammanfatta de intervjuer som gjorts med lärare i ämnet idrott och hälsa framgår 

det att de lärare som intervjuats ser en inkluderande undervisning på olika vis. Dock kan 

man se att alla fyra lärare anser det viktigt att de har en inkluderande undervisning och 

alla har en strävan att alla deras elever ska delta utefter bästa förmåga. Trygghet nämns 

också som en betydande del av undervisningen. Att eleverna känner sig trygga och att 

eleverna känner sig välkomna till lektionerna är också viktigt för de lärare som 

intervjuats.  

 

Genus och könsroller är inte betydande för de lärare som intervjuats. De menar på att 

genus är ingenting som de tänker på utan de ser hellre att eleverna deltar utefter bästa 

förmåga oavsett vilket kön de har. En lärare menar att det är viktigt att en lärare inte 

generaliserar utan det är lika vanligt att tjejer är bollintresserade som att killarna är det.  

 

Resultatet visar även att läroplanen är det viktigaste när de intervjuade lärarna planer sin 

undervisning. Läroplanen förespråkar allsidig rörelse enligt en av de intervjuade lärarna. 

Därför använder läraren läroplanen till att ge sina elever en varierad undervisning och 

enligt läraren så gör den varierande undervisningen så att alla kommer att få göra 

någonting de tycker om, oavsett kön och könsroller. 

 



  

 

 

Alla intervjuade lärare planerar sin undervisning i idrott och hälsa med hjälp av en 

terminsplanering som sedan följs och planeras mer i detalj under terminens gång. En 

lärare menar att hen känner på sig vad som känns rätt på lektionerna och att hen kan 

ändra på någonting som inte känns rätt.  

 

En lärare har lyft universitetets utbildning och den kunskap som läraren lärt sig där 

nämns också och att utbildningen har betydelse för hur läraren planerar sina lektioner.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

8 Resultat enkätundersökning 
I resultatdelen kommer enkätsvaren redovisas. De frågeställningar som vi kommer att 

besvara med hjälp av enkäterna är samma som i avsnittet frågeställningar i början av 

arbetet. Till enkätundersökningens resultatdel användes fråga 2. Hur upplever eleverna 

att deras undervisning i bollspel ut? Och fråga 3. På vilka sätt upplever eleverna sin 

bolleksundervisning? Den sista frågan som användes i resultatdelen var fråga 4. Är 

bollspels-/bolleksundervisningen inkluderande och skiljer det sig mellan könen? 

 

 Svaren har tematiserats för att underlätta redovisningen av data. De tematiseringar som 

formats fram av elevenkäterna är undervisningsfrekvens alltså hur många tillfällen i 

veckan som respondenterna har idrottslektioner, inkluderande bollspel och inkluderande 

bollekar. Tabellerna består av tre kolumner. Det är för att visa på olikheter och likheter 

mellan könen, men också för att se resultatet av hur eleverna upplever sin undervisning 

oberoende av vilket kön. De första två frågorna finns inte med i resultatdelen som egna 

tabeller då de enbart syftar till vilket kön respondenten har samt hur respondenterna 

upplever att de är med eller inte med på idrottslektionerna. Under varje tabell finns en 

redovisning och sammanfattning av vad tabellen visar och hur den ska tolkas. Detta för 

att underlätta för läsaren och få ett flyt i läsandet även i resultatdelen.  

 

8.1 Undervisningsfrekvens 
Enkätfråga 5 tar reda på hur ofta de tillfrågade eleverna har idrottslektioner. Av de 

tillfrågade var det 100 procent som hade två idrottslektioner i veckan. 

 

8.2 Inkluderande bollspelsundervisning 
Här nedan följer enkätdata från fråga 3, 6 och 8-13 då de alla handlar om huruvida 

bollspel är inkluderande och hur uppfattningarna om bollspelsundervisningen skiljer 

eller inte skiljer sig ur ett genusperspektiv. Fråga 8-13 är påståenden gällande 

bollspelsundervisning som eleverna har fått ta ställning till. 

 

 

3. Hur känner sig eleverna när de har bollspel?  

 

Andel: Av flickorna Av pojkarna Alla 

Mår bra och tycker 

bollspel är kul 

80% 92% 86% 

Känner sig rädd, 

utanför och tycker 

det är svårt 

12% 2% 7% 

Förväntansfulla och 

entusiastiska över 

att ha bollspel 

8% 6% 7% 

 

 

Det vi kan se är att merparten av de deltagande anser det vara en positiv upplevelse att 

ha bollspel i skolan. Känslan för att känna oro inför lektionerna är låg då den bara visar 

7 procent sett till alla respondenter. I tabellen för hur flickor och pojkar upplever det var 

och en för sig är det ändå en liten skillnad på hur många det är som känner oro inför 

bollspelslektionerna på något vis. Där flickorna når upp till 12 procent medan pojkarna 

ligger på 2 procent. 



  

 

 

6. Vill eleverna ha mer bollspel i skolan? 

 

Andel: Av flickorna Av pojkarna Alla 

Mindre bollspel 22% 16% 19% 

Lite 

mindre bollspel 

0% 0% 0% 

Bra som det är 18% 0% 9% 

Lite mer bollspel 6% 2% 4% 

Mer bollspel 54% 82% 68% 

 

 

Tabell 6 visar på att merparten av de tillfrågade i undersökningen vill ha mer bollspel i 

skolan, vilket är 68 procent. Det är 19 procent av alla respondenter som vill ha mindre 

bollspel, medan 9 procent anser det vara bra som det är. Ser vi till på könen för sig är 

det flickor som i större utsträckning anser det vara bra som det är. När det gäller att man 

vill ha mindre bollspel är det ganska lika mellan flickorna och pojkarna med 22 procent 

hos flickorna och 16 procent hos pojkarna. Störst är skillnaden mellan pojkarna och 

flickorna när det kommer till frågan om man vill ha mer bollspel är att 54 procent av 

flickorna vill det medan 82 procent av pojkarna vill ha mer bollspel. 

 

 

8. När vi har bollspel får jag ofta bollen. 

 

Stämmer: Helt Ganska väl Mindre väl Inte alls 

Av flickorna 10% 48% 38% 4% 

Av pojkarna 40% 40% 14% 6% 

Alla 25% 44% 26% 5% 

 

Tabell 8 visar att det är betydligt fler pojkar som upplever att de har bollen ofta under 

lektioner med bollspel än vad det är flickor som upplever det så. Bland pojkarna är det 

40 procent som menar att påståendet stämmer helt medan det bara är 10 procent av 

flickorna som anser att det stämmer helt. Att påståendet skulle stämma ganska väl att 

man får bollen ofta under bollspel visar sig i tabellen vara jämnt mellan könen. På att 

det skulle stämma mindre väl att de får bollen skiljer det sig igen, då pojkarna har 14 

procent som menar att påståendet att de får bollen ofta i bollspel stämmer mindre väl 

medan flickorna anser att det är 38 procent som tycker att det stämmer mindre väl att de 

får bollen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

9. När vi har bollspel passar alla varandra. 

 

Stämmer: Helt Ganska väl Mindre väl Inte alls 

Av flickorna 10% 50% 30% 10% 

Av pojkarna 14% 54% 24% 8% 

Alla 12 % 52% 27% 9% 

 

Tabellen visar att det är ganska jämnt mellan vad både flickor och pojkar anser om detta 

påstående. De flesta anser att det stämmer ganska väl att alla passar varandra medan en 

del anser att det kanske inte helt verkar stämma. Mellan att det skulle stämma helt eller 

inte alls är det ganska lika procenttal. Ser vi på hur skillnaden ser ut mellan alla svaren 

och könen för sig skiljer inte de sig särskilt mycket från varandra på detta påstående. 

 

10. Om vi spelar i lag spelar det ingen roll vilka som är i mitt lag. 

 

Stämmer: Helt Ganska väl Mindre väl Inte alls 

Av flickorna 54% 28% 10% 8% 

Av pojkarna 46% 28% 12% 14% 

Alla 50% 28% 11% 11% 

 

I tabell 10 på påståendet om man anser att det spelar någon roll vilka som är i ens lag 

eller inte svarar merparten att det helt stämmer överens med att det inte spelar någon 

roll vilka de är med, alla är lika populära att spela med. Det är omkring hälften som 

svarat såhär, mellan könen skiljer det sig knappt heller utan det är möjligen en liten 

skillnad på att det inte skulle stämma alls som visar på ett litet hopp i procenttalen, där 8 

procent av flickorna svarar att det inte stämmer vilka man är med i lag. 14 procent av 

pojkarna anser att det påståendet inte stämmer alls.  

 

 

11. När vi har bollspel passar bara vissa varandra. 

 

Stämmer: Helt Ganska väl Mindre väl Inte alls 

Av flickorna 26% 50% 16% 8% 

Av pojkarna 30% 46% 22% 2% 

Alla 28% 48% 19% 5% 

 

På påståendet att det bara är vissa som passar varandra ser vi att det även här är ganska 

jämt i hur eleverna har svarat. De flesta anser att det stämmer ganska väl eller till och 

med att det stämmer helt medan det är lite färre som anser att det skulle stämma mindre 

väl att vissa bara passar varandra. Under påståendet att det inte stämmer alls är det 

knappt några som har svarat. Där är den gemensamma summan 5 procent som anser det 

är på det viset.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

12. När vi har bollspel är jag rädd för att bli träffad av bollen. 

 

Stämmer: Helt Ganska väl Mindre väl Inte alls 

Av flickorna 10% 24% 26% 40% 

Av pojkarna 6% 4% 10% 80% 

Alla 8% 14% 18% 60% 

 

Tabell 12 visar att påståendet om man är rädd för att bli träffad av bollen under bollspel. 

Den visar på att fler flickor än pojkar upplever att det är så, där 24 procent av flickorna 

tycker att påståendet stämmer ganska väl medan bara 4 procent av pojkarna anser att det 

är på det viset. Ser vi på hur många som har svarat på att det inte skulle stämma alls att 

de är rädda för att bli träffade av bollen, är det hälften så många flickor som pojkar som 

anser att det påståendet inte stämmer alls. Alltså att 40 procent av flickorna anser att de 

inte är rädda för att bli träffad av bollen medan pojkarna har hela 80 procent som anser 

att de inte är rädda för att bli träffade av bollen.  

 

13. När vi har bollspel är jag rädd för att passa/skjuta fel om jag får bollen. 

 

Stämmer: Helt Ganska väl Mindre väl Inte alls 

Av flickorna 14% 14% 14% 58% 

Av pojkarna 2% 6% 6% 86% 

Alla 8% 10% 10% 72% 

 

Tabell 13 visar att 2 procent av pojkarna är rädda för att passa/skjuta fel medan 14 

procent av flickorna anser att det stämmer helt att de är rädda för att passa/skjuta fel. 

Flest procent får påståendet att detta inte skulle stämma alls att rädslan för att 

passa/skjuta fel finns hos eleverna. 58 procent av flickorna anser att de inte är rädda för 

detta medan 86 procent av pojkarna menar att det är på detta vis. 

 
8.2.1 Sammanfattning resultat för bollspelsundervisning 

För att sammanfatta bollspelsundervisningens enkätdel så visar resultatet på att det är 

fler flickor än pojkar som är oro när det är bollspel på idrottslektionerna. Vi kan också 

se att det trots det är 68 procent av de tillfrågade respondenterna som vill ha bollspel 

oftare på deras lektioner. Pojkarna anser att de har bollen oftare än vad flickorna anser. 

40 procent av pojkarna anser det och 10 procent av flickorna anser att de har bollen ofta 

på lektionerna. När det kommer till om alla passar varandra och om lagindelningen 

spelar någon roll visar resultatet att respondenterna anser att de flesta passar varandra 

och att lagindelningen inte spelar någon större roll. Rädslan för att bli träffad av bollen 

är inte stor hos pojkarna där 80 procent menar att påståendet inte stämmer alls att de är 

rädda för att bli träffade av bollen vid bollspel. Av flickorna är det 40 procent som 

menar att påståendet inte stämmer alls. 14 procent av flickorna menar att påståendet om 

de är rädda för att skjuta/passa fel skulle stämma. Motsvarande siffra hos pojkarna är 2 

procent. Av flickorna är det 58 procent som anser att påståendet att de är rädda för att 

skjuta/passa fel inte alls stämmer och motsvarande siffra hos pojkarna är 86 procent.
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8.3 Inkluderande bolleksundervisning 
Här nedan följer enkätdata från fråga 4,7 och 14-20 då de alla handlar om huruvida 

bollekar är inkluderande och hur uppfattningen om bollekar skiljer eller inte skiljer sig 

ur ett genusperspektiv. Fråga 14-20 är påståenden gällande bolleksundervisning som 

eleverna har fått ta ställning till

 

4. Hur känner sig eleverna när de har bollekar? 

 

 

I tabell 4 framgår det att de flesta anser att det är en positiv upplevelse med bollekar. Av 

alla respondenter är det 3 procent som anser att de är rädda eller tycker det är svårt. 

Kollar vi på pojkar och flickor för sig ser vi att det enbart är flickorna i denna kategori 

som anser att de är oroliga eller tycker det är svårt på något vis att ha bollekar på 

idrotten. Av flickorna är det inga av de tillfrågade som är entusiastiska över att ha 

bollekar på deras lektioner. 

 

7. Vill eleverna ha mer bollek i skolan? 

 

Andel: Av flickorna Av pojkarna Alla 

Mindre bollek 18% 20% 19% 

Lite mindre bollek 10 % 0% 5% 

Bra som det är 14% 8% 11% 

Lite mer bollek 6% 4% 5% 

Mer bollek 52% 68% 60% 

 

Tabell 7 visar att de flesta vill ha mer bollekar i skolan närmare bestämt 60 procent 

svarar att de vill ha det. 19 procent svarar att de vill ha mindre bollek i skolan och de 

sista procenten är uppdelade mellan att man är nöjd som det är till att bara vilja se en 

liten förändring. Ser vi på flickornas svar och pojkarnas svar skiljer det sig inte mycket 

utan det är i så fall att flickorna är nöjdare som det är medan pojkarna i lite större 

utsträckning vill ha bollekar oftare.  

 

 

 

 

Andel: Av flickorna Av pojkarna Alla 

Mår bra och tycker 

bollek är kul 

90% 86% 88% 

Känner sig rädd, 

utanför och tycker 

det är svårt 

6% - 3% 

Förväntansfulla och 

entusiastiska över 

att ha bollek 

- 10% 5% 

Tycker varken eller 

om att ha bollek 

4% 4% 4% 
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14. När vi har bollekar får jag ofta bollen. 

 

Stämmer: Helt Ganska väl Mindre väl Inte alls 

Av flickorna 6% 58% 32% 4% 

Av pojkarna 38% 42% 14% 6% 

Alla 22% 50% 23% 5% 

 

Ungefär hälften av flickorna svarar att det stämmer ganska väl att de får bollen ofta 

under bollekar medan pojkarna har 42 procent som anser att det är så. Att påståendet 

skulle stämma helt är det bara 6 procent av flickorna som anser medan pojkarna har 38 

procent som anser att det är på det viset. Det skiljer sig också ganska mycket om vi ser 

på att påståendet skulle stämma mindre väl, där 14 procent av pojkarna svarar att det gör 

det medan 32 procent av flickorna hävdar att det stämmer mindre väl att man har 

bollkontakt i bollekar. Ser vi på alla svar så är hälften eniga om att påståendet stämmer 

ganska väl medan det är jämnt mellan att det skulle stämma helt eller mindre väl att man 

får bollen ofta. 

 

 

15. När vi har bollekar passar alla varandra. 

 

Stämmer: Helt Ganska väl Mindre väl Inte alls 

Av flickorna 18% 34% 44% 4% 

Av pojkarna 20% 48% 24% 8% 

Alla 19% 41% 34% 6% 

 

Tabell 15 visar att det är ganska jämnt mellan alla respondenternas svar, att det stämmer 

mindre eller ganska väl att alla passar alla i bollekar på idrotten. Det är först när vi 

kollar hur svaren ser ut könen för sig som det skiljer sig mer, där fler pojkar anser att 

alla passar alla än vad flickorna anser. 34 procent av flickorna anser att det stämmer 

ganska väl medan 48 procent av pojkarna anser att det är så. På påståendet att det skiljer 

sig mindre väl är det ombytta roller, där 44 procent av flickorna anser att det ser ut på 

detta viset medan 24 procent av pojkarna menar på att det är så. På påståendet att det 

skulle stämma helt är det knappt någon skillnad på hur flickor och pojkar svarat. 

 

16. När vi har bollekar passar bara vissa varandra. 

 

Stämmer: Helt Ganska väl Mindre väl Inte alls 

Av flickorna 20% 42% 28% 10% 

Av pojkarna 24% 50% 18% 8% 

Alla 22% 46% 23% 9% 

 

Även i tabell 16 ser vi ett ganska jämnt resultat där pojkar och flickor anser att det 

stämmer ganska väl att det bara är vissa som passar bollen till varandra. Omkring 

hälften anser att det stämmer ganska väl både i alla respondenternas svar, men också 

könen för sig. Det skiljer sig lite mer är på påståendet att det skulle stämma mindre väl, 

där 28 procent av flickorna anser att det bara skulle vara vissa som passar varandra, 

medan 18 procent av pojkarna anser att det skulle vara vissa som bara passar varandra 

under bollekslektionerna på idrotten. 
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17. När vi har bollekar är jag rädd för att bli träffad av bollen. 

 

Stämmer: Helt Ganska väl Mindre väl Inte alls 

Av flickorna 12% 18% 28% 42% 

Av pojkarna 6% 0% 8% 86% 

Alla 9% 9% 18% 64% 

 

I tabell 17 är det 64 procent av alla respondenter som anser att de inte alls är rädda för 

att bli träffade av bollen vid bollekar. Däremot när vi ser resultatet på påståendet att det 

inte alls stämmer så skiljer sig svaret mycket mellan könen. 86 procent av pojkarna är 

inte rädda för att bli träffade av bollen, medan 42 procent av flickorna inte är rädda för 

att bli träffade av bollen. Vilket innebär att ungefär hälften av flickorna är mer eller 

mindre rädda för att bli träffade av bollen på idrottslektionerna.  

 

18. När vi har bollekar är jag rädd för att passa/skjuta fel. 

 

Stämmer: Helt Ganska väl Mindre väl Inte alls 

Av flickorna 6% 12% 22% 60% 

Av pojkarna 8% 8% 12% 72% 

Alla 7% 10% 17% 66% 

 

I tabell 18 skiljer sig svaren inte speciellt mycket mellan könen. Däremot kan man se att 

både pojkar och flickor i majoritet inte är rädda för att passa/skjuta fel när det är 

bollekar på idrottslektionen.  

 

19. På idrotten tycker jag att det är roligt och avslappnande.  

 

Stämmer: Helt Ganska väl Mindre väl Inte alls 

Av flickorna 60% 34% 2% 4% 

Av pojkarna 60% 20% 14% 6% 

Alla 60% 27% 8% 5% 

 

I tabell 19 ser man att både majoriteten (60 procent) av pojkar och flickor upplever 

idrottsundervisningen som rolig och avslappnande. Endast fem procent av 

respondenterna tycker inte att idrott är roligt och avslappnande. Däremot är det fjorton 

procent av pojkarna som tycker att påståendet mindre väl passar in bäst och två procent 

av flickorna har samma åsikt.  

 
8.3.1 Sammanfattning resultat för bolleksundervisningen 

För att sammanfatta bolleksundervisningens enkätdel så visar resultatet att 88 procent 

av alla respondenter ser bollek som en positiv upplevelse på idrottslektionerna. 

Resultatet visar också att 60 procent av alla respondenter vill ha bollekar oftare på 

lektionerna. 38 procent av pojkarna anser att de får bollen ofta under bollekarna på 

lektionerna. Motsvarande siffra för flickorna är 6 procent. På påståendet om alla passar 

varandra under bollekar svarar 18 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna att 

påståendet stämmer helt. Resultatet visar också att 50 procent av pojkarna och 42 

procent av flickorna anser att påståendet om att vissa bara passar varandra på 

bollekslektionerna och 24 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna menar på att 

påståendet skulle stämma helt. På påståendet om att respondenterna skulle vara rädda 

för att bli träffade av bollen under bollekar är det 86 procent av pojkarna och 42 procent 
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av flickorna som menar att påståendet inte stämmer och att de inte är rädda för att bli 

träffade. På påståendet om respondenterna är rädda för att passa/skjuta fel är det 66 

procent av alla respondenter som menar att det inte alls stämmer. 72 procent av 

pojkarna anser att det inte stämmer och 60 procent av flickorna som anser att det inte 

stämmer. 
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9 Analys  
I analysdelen kommer studiens resultat- och teorisavsnitt analyseras utifrån de 

frågeställningar som studien syftar till. Analysen har också tematiserats för att 

underlätta flytet vid läsning. De tematiseringar som återfinns i analysen utgår ifrån 

studiens frågeställningar. Uppdelningen ser ut på följande vis att, 9.1 knyts an till 

frågeställningen ”Hur ser lärarnas förhållningssätt till en inkluderande undervisning i 

ämnet idrott och hälsa för både bollvana och bollovana elever med avseende bollspel 

och bollek”. 9.2 är direkt tagen ur frågeställningen ”Hur tänker lärarna ur ett 

köns/genusperspektiv när de planerar sina lektioner i bollek och bollspel”? 9.3 

tematiserades med fokus på elevernas upplevelser på deras bollspel och 

bolleksundervisning och hur skiljer svaren sig åt med avseende på kön-/genus. Den sista 

9.4 tematiserades utifrån elevernas upplevelser kring sin bolleksundervisning. Även där 

analyseras kön-/genus. 

 

9.1 Lärarnas förhållningssätt till en inkluderande undervisning i 
ämnet idrott och hälsa för både bollvana och bollovana elever med 
avseende bollspel och bollek?  

 

Det framgår i studien att lärarna genomgående nämner att de har en inkluderande 

undervisning mer än vad de nämner genus eller könsroller i sin undervisning. De talar 

mer om individer och hur viktigt det är att undervisningen är anpassad utefter den 

enskilda individens förutsättningar. Denna iakttagelse att individanpassningen skulle 

vara det mest centrala i undervisningen i bollaktiviteter hos de idrottslärare som 

intervjuats, stärks av Deweys (2004) teorier om att läraren måste se varje elev som en 

individ och att alla individer har olika förutsättningar. Enligt Tallberg, Broman (2002) 

är det lärarens uppgift att se till att eleverna får en likvärdig utbildning oavsett vilket 

kön de har. Hon menar också att lärare och andra aktörer i skolan behöver en 

pedagogisk utbildning för att kunna uppmärksamma detta. De lärare som har intervjuats 

svarar att de inte medvetet tänker på genus utan istället fokuserar mer på att den ska 

vara individanpassad. Lärare D säger så här om inkluderande undervisning: ”För mig 

betyder inkluderande undervisning att alla ska kunna vara med” (Lärare D). 

 

 

En ökad medvetenhet och ett reflektivt tänkande hjälper lärarna i deras undervisning 

enligt Stensmo (2007). Genom att lärarna har ett pragmatiskt arbetssätt i form av ett 

reflektivt tänkande och pragmatik som metod i problemlösning kan detta i sin tur föras 

över till elevernas lärande. Lärarna ökar sin medvetenhet och ser att inte bar en lösning 

är möjlig för att lektionsundervisningen ska fungera eftersom varje ny situation kräver 

sina nya problem och etiska dilemman som läraren måste ta hänsyn till. Genom att ha 

ett ökat reflektivt tänkande minskas också risken för att fastna i slentrianmässiga 

vanemönster. Där handlandet leder till svårigheter eftersom varje ny situation är unik 

och inte bara går att lösas med en enda lösning (Stensmo, 2007). 

 

Johnsson (2009) vars studie om hur delaktigheten i bollspelsundervisning i skolan idag 

ser ut idag, visar att majoriteten av eleverna känner sig delaktiga på sina lektioner, men 

att vissa känner sig oroliga. En av orsakerna till oron är rädslan över att bli träffad av 

bollen. Detta liknar resultatet om hur de flesta av eleverna som genomfört vår 

enkätundersökning om hur de känner sig delaktiga i sin bollundervisning. Delaktigheten 
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kan kopplas till svaren i tabell 3 och 4, men även tabell 12 och 17 som handlar om 

rädslan över att bli träffad av en boll. 

 

Både Assarson (2009) och Stensmo (2007) menar att lärandet sker genom social 

interaktion. Det innebär att den aktiva och delaktiga eleven lär tillsammans med 

andra i sociala sammanhang. Eleverna lär också utefter sin egen förmåga och det är 

viktigt att se vilken bagage som eleverna har med sig eftersom de utifrån detta och 

tillsammans med andra elever tillgodogör sig kunskap. Lärare C för liknande tankar 

krig elevernas inkludering under lektionerna. 

Elevernas intresse är oerhört viktigt för mig, det är ju för deras skull jag har lektioner och 

likaså utformar dem. Jag vet att inte alla elever är så förtjusta i just bollspel och därför försöker 

jag variera med bollekar så de också känner sig delaktiga. Det är också mycket för deras skull 

som jag tränar in tryggheten med att ha bollinnehav och kontroll på bollen (Lärare C). 

 

9.2 Hur tänker lärarna ur ett köns/genusperspektiv när de planerar 
sina lektioner med bollek och bollspel?  

Lärarna i sin tur menar på att de är styrda av sin läroplan och får utifrån den lägga upp 

hur undervisningen ska se ut. De har en väldigt varierad undervisning med både dans, 

bollspel och bollekar samt motorik med mera. Larsson och Meckbach (2007) påtalar 

just detta om olika föreställningar om vad flickor och pojkar vill med sin undervisning i 

ämnet idrott och hälsa, de menar på att det finns föreställningar om att flickor hellre 

ägnar sig åt aerobics och annan rörelse medan killar hellre vill ha bollspel och olika 

typer av bollaktiviteter. De nämner också att det faktiskt inte ser ut så i verkligheten 

utan att det är ganska heterogent mellan könen huruvida de vill ha bollspel på sina 

lektioner. Detta resultat liknar denna studies resultat, då det går att se drag av att både 

flickor och pojkar i den här studien i lika stor utsträckning vill ha mer bollekar och 

bollspel.  

 

Lärare A:s tankar kring hur lektionerna planeras utgår ifrån Stensmos (2007) teorier om 

att en ökad medvetenhet och ett reflekterande tankesätt över hur varje unik situation ska 

kunna lösas. Lärare A menar att ”Allt behöver inte vara planerat i detalj utan man löser 

det under lektionens gång, man känner vad som känns rätt” (Lärare A).  

 

9.3 Bollspel och genus 
På frågan om eleverna ville ha mer bollspel och bollekar är det en majoritet som vill ha 

mer av de båda olika områdena. Det var alltså ingen markant skillnad mellan könen 

huruvida de ville ha mer eller mindre bollspel och bollekar i sin undervisning. Studien 

visar resultat på hur pojkar i allt större utsträckning än flickor anser att de har 

bollinnehav under idrottslektioner med bollspel. Däremot anser de flesta respondenterna 

att merparten av deltagarna under idrottslektionen passar varandra. För att fortsätta 

analysen av hur resultatet ser ut ur elevernas perspektiv gällande passningsspel under 

lektioner med bollspel är det intressant att se hur resultaten skiljer sig beroende på hur 

frågan är ställd. Under påståendet; om alla passar varandra ansåg merparten av 

deltagarna det. Under en liknande fråga om bara vissa passar varandra är det bara 5 

procent som har svarat att det inte alls är så att bara vissa passar varandra. Vilket gör att 

det i resultatet ser ut som att svaren på de båda påståendena gällande samma sak skiljer 

sig helt då de egentligen borde likna varandra. Även på påståendet om det spelar någon 

roll vilken eller vilka som ingår i ens lag syns det i resultatet att hälften anser att detta 

påstående stämmer helt. Resterande procent är jämt fördelat mellan de andra 
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påståendena som att det stämmer ganska eller mindre väl. Det är viktigt att belysa då det 

är 50 procent som anser att det faktiskt inte spelar roll hur lagen ser ut. Det betyder då 

att det även är 50 procent av respondenterna som tycker att det spelar en större eller 

mindre roll vilka som är på deras lag. Undersökningen visar på att det skiljer sig med 20 

procent mellan könen i påståendet om eleverna känner sig rädda för att bli träffad av 

bollen under pågående bollspel. Dovborn och Trondman (2007) lyfter begreppet 

maktmodell. Med vilken menas att killar ofta använder sig av en sådan för att visa 

styrka, fart och kraft. Det är ofta en aggressiv framtoning och killarna är de som 

bestämmer reglerna. De tjejer som är med får finna sig i att bli tilldelade passiva roller 

och positioner som killarna själva inte vill ha. De får alltså ta ett steg tillbaka (Dovborn 

och Trondman, 2007). 

 

Rädslan att göra fel är större hos flickorna än hos pojkarna. Det är 40 procents skillnad i 

svaren mellan könen. Jämförs detta resultat med vad Dovborn och Trondman (2007) 

säger om maktmodellen och killars mer aggressiva spel indikerar det att resultatet där 

flickorna är mer rädda för att göra fel är för att pojkarna kan ha ett mer aggressivt spel. 

Även att pojkarna i större utsträckning än flickorna att de har mer bollinnehav bekräftar 

maktmodellens existens. En av lärarintervjuerna visar på att det som Dovborn och 

Trondman (2007) menar med maktmodeller och killars mer aggressiva spel stämmer: 

 
Det är ju viktigt att inte generalisera och sätta eleverna i olika fack som att tjejer bara kan 

det här eller det här eller killar vill bara spela boll. En del tjejer är ju oerhört 

bollintresserade och bollvana och vill ha spel och gärna nästan lite aggressivt då medan en 

del killar kan vara mer tillbakadragna och kanske gilla redskapsbanor eller liknande mer än 

bollspel (Lärare C). 

 

Det är alltså viktigt enligt Lärare C att eleverna inte blir generaliserade av lärarna. 

Lärare C menar att tjejer kan vara väldigt bollintresserade och vissa killar är inte 

aggressiva utan mer tillbakadragna. 

 

9.4 Bollek och genus 
På frågan om eleverna anser att de får bollen ofta i bollekar under lektionerna skiljer det 

sig inte särskilt mycket mellan könen. Det är cirka hälften av både flickorna och 

pojkarna som anser att det stämmer ganska väl att de ofta får bollen. När det kommer 

till passningar i bollekar anser de flesta att det stämmer med ganska väl eller mindre väl 

huruvida alla passar alla. Det är en något större andel pojkar som anser att det stämmer 

ganska väl med passningarna. I påståendet om bara vissa passar varandra motsäger sig 

inte svaret sig självt till skillnad från hur det gjorde på påståendet om passningar i 

bollspel. Under frågan om någon elev är rädd för att skjuta eller passa fel, går det att 

utläsa i resultatet att det inte är på det viset. Eleverna verkar istället känna sig trygga 

med sin bolleksundervisning. Kopplar vi detta till vad lärarna säger visar Lärare A på ett 

övergripande svar som liknar elevernas svar fast ur ett lärarperspektiv istället:  

Att alla ska kunna prova på bollsporter och bollekar. Även om just ordet boll inte nämns i 

läroplanen. Men jag tycker bollen uppmuntrar till lek och rörelse. Jag tänker egentligen inte 

så mycket på genus utan mitt mål är att alla ska vara med och våga prova på (Lärare A). 

Svaleryd (2003) skriver om hur människor tillskriver varandra olika könsroller och hur 

vi förväntas vara eller inte vara som flickor och pojkar. Hon menar på att det är i 

relationen mellan könen som de olika stereotypa könsrollerna föds. 

Alla intervjuade lärare i denna studie påtalar att de inte medvetet handlar och planerar 

utifrån ett genusperspektiv. De är mer fokuserade på att individualism och en helhet i att 
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ha en inkluderande undervisning. Jämför vi det med Svaleryds (2003) påstående om att 

det är i relationerna som stereotypa könsroller föds, för att det är då vi tillskriver 

varandra olika saker som kan anses vara ”kvinnligt” eller ”manligt”. Där ser vi att 

lärarna som intervjuats inte för en undervisning som bygger på tillskrivning och 

generalisering av kön. 

I resultatet ser vi även att det överlag är på det vis att både pojkar och flickor känner sig 

trygga på sina idrottslektioner och att de känner sig avslappnade och tycker att det är 

roligt. Det som går att se som skillnad är att det är 14 procent av pojkarna som anser att 

det stämmer mindre väl att idrott är roligt och avslappnande. Motsvarande siffra i 

flickornas svar är 2 procent.  
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10 Diskussion 
I diskussionsavsnittet kommer både metod och studiens syfte och frågeställningar att 

diskuteras. Detta ska göras genom jämförelse och diskussion mellan studiens resultat, 

analys och teori. Ett litet stycke kommer också att syfta till att diskutera förslag på 

pedagogiska implikationer och fortsatt forskning. 

 

10.1 Resultatdiskussion 
Här kommer studiens resultat att diskuteras utifrån teori och frågeställningar. 

 
10.1.1 Lärarnas förhållningssätt till inkluderande undervisning och genus 

Hur kan syfte och frågeställningar förklaras utifrån den information som kommit fram 

genom studien? Utgår vi från frågan om hur lärarnas förhållningssätt till om de har en 

inkluderande bollspels- och bolleksundervisning så är det första vi kan peka på att, de 

lärare som intervjuats anser att deras undervisning är inkluderande i bollspel och 

bollekar. Det är heller inte genus som är den viktigaste infallsvinkeln i hur lärarnas 

undervisningssätt utformas. Det framgår istället i studien att det är individanpassning 

som är det viktiga. Genus är någonting som skapas i relationer mellan människor där 

man tillskriver det andra könet en viss stereotyp könsroll. Denna tolkning av svar gör vi 

med hjälp av Svaleryds (2003) tankar kring hur könsskapande sker mellan människor. 

Eftersom lärarna inte la ner någon fokus på begreppet genus i sin undervisning anser vi 

att det 1) kan bero på att de omedvetet ändå utformar sin undervisning så den är 

anpassad till att inkludera både flickor och pojkar, eller 2) lärarna är så pass erfarna 

pedagoger att genus hamnar i skymundan och att det är individanpassning som kanske 

står i centrum i deras undervisning. Denna tolkning görs för att samtliga lärare som 

intervjuats ger svaret att undervisningen ska passa alla. För att styrka vårt svar 

ytterligare använder vi oss av Tallberg och Bromans (2002) förklaring till att kön är en 

pedagogisk fråga och att det är lärarens uppgift att ta ansvar för att eleverna ges en 

likvärdig utbildning och det oavsett kön, klass eller etnicitet. Det är viktigt att alla 

elever är delaktiga i undervisningen och för att alla elever, oavsett bollvana, bollovana 

eller kön ska kunna känna sig inkluderade anser vi likt som Stensmo (2007) att lärarna 

med hjälp av det reflektiva tänkandet kan öka sin medvetenhet om hur de ska agera i 

olika situationer som uppstår i klassen när de har idrottslektioner och då bollspel och 

bollekar. Genom att ha de här stegen med sig i sin tankeakt kan de handlingar som 

läraren gör också omsättas till ett reflekterande kring hur och varför situationen gick att 

lösa eller inte lösa på ett visst vis.  

 
Det är också viktigt att lärarna vågar frångå traditionell undervisning och bara vara 

målstyrda/läroplansstyrda. Givetvis ska man nå fram till de mål och kunskaper 

läroplanen säger men vägen dit behöver inte gå igenom det som ”sitter i väggarna”, 

alltså gamla traditioner som levt kvar i klassrummet, idrottssalen etcetera. Det kan vara 

bra att våga använda boll på ett annorlunda vis för att nå fram till alla elever. Som 

Assarson (2009) beskriver, lär elever genom gemenskap och delaktighet i en pragmatisk 

undervisning, där de då också får prova, känna och öva genom att praktisera handlingar. 

Sedan är det lärarens uppgift att reflektera över sitt undervisningssätt. Precis som Lärare 

A:s berättar i intervjun kring hur lektionerna inte alls behöver vara detaljplanerade utan 

att ofta känner man av situationen och väljer utefter det vad som känns rätt att göra just 

då. Detta kan kopplas ihop med Stensmos (2007) teorier om att en ökad medvetenhet 

och ett reflekterande tankesätt över hur varje unik situation ska kunna lösas. 
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10.1.2 Elevernas upplevelser om bollspelsundervisningen 

Frågan om elevernas upplevelser kring hur deras undervisning i bollspel ser ut ger 

svaren att: Pojkarna upplever enligt undersökningen att de har mer bollinnehav än vad 

resultatet för flickorna visar. Om det beror på att pojkar tar mer plats i 

bollspelsundervisningen än vad flickorna gör, eller om det bara handlar om ointresse 

från flickornas håll, eller ett ökat intresse från pojkarnas sida när det kommer till den 

typen av undervisning vet vi inte. Men utgår vi från den forskning vi har med i studien, 

säger bland annat Dovborn och Trondman (2007) att pojkar oftast har en mer aggressiv 

framtoning när det kommer till spel. Andra infallsvinklar på varför det är på detta vis 

kan vara Tallberg och Bromans (2002) teori om att flickor ofta är mer försiktiga och 

lugna än vad killar är. Ser vi till det, blir tolkningen av svaren vi har fått ut av vår 

empiri, att det är pojkarna som tar för sig mer och det är också därför vi nu tolkar det 

som att pojkarna är de som upplever sin undervisning i bollspel som mer inkluderande 

än vad flickorna gör.  

 

I studien visar resultatet på att det också är fler flickor som känner sig rädda och osäkra 

på att passa fel i bollspelen. Varför är det då på det viset undrar vi? Kan det vara, som 

Kullberg (2012) beskriver i att det finns många infallsvinklar i hur genus och kön ska 

ses som någonting biologiskt eller socialt. Bland annat beskrivs hur vi själva väljer att 

bli sedda, som man eller kvinna, eller hur samhället väljer att vinkla bilden av att vara 

man eller kvinna. Likaså finns dessa roller i skola och på arbetsplatser. Vill kanske 

flickorna i denna studie se sig som mer flickiga än någonting annat. Eller är det i 

interaktionen med andra som deras identitet som genusskapandet görs. Alltså tillskriver 

vi som lärare flickorna att vara mer rädda för att göra fel i undervisningen, eller är det 

samhällets krav på hur flickor och pojkar ska vara och hur de vinklas i media, som gör 

att flickorna nu upplever det såhär. Vi kan även välja att vinkla det så att det är media 

eller vi pedagoger som likaväl tillskriver pojkarna vissa egenskaper som gör att de tar 

och vågar ta mer plats. Detta kanske vi gör omedvetet och precis som Stensmo (2007) 

förklarar hur vi kan styras av våra vanehandlingar genom att en vana stänga inne 

tänkandet så pass att slentrianmässiga handlingar i olika situationer uppstår. 

Slentrianmässiga aktioner sker omedvetet och kan leda till svårigheter eftersom de är 

just omedvetna och varje situation fortfarande är unik och kräver sitt reflekterande över 

handling, problem och dilemma. 

 

För att sammanfatta frågeställningen om hur eleverna upplever sin undervisning i 

bollspel som inkluderande, blir svaret att pojkarna är de som i större utsträckning 

upplever sin undervisning i bollspel som inkluderande. Av resultatet att döma har de 

fler procent som anser att de har mer bollinnehav och de är mindre rädda för att göra fel 

än vad flickornas svar visar.  

 
10.1.3 På vilket sätt upplever eleverna sin bolleksundervisning? 

Det resultat vi har fått fram visar att flickor och pojkar anser sig vara delaktiga i sin 

bolleksundervisning. Resultaten visar också på att eleverna inom detta område verkar 

känna sig tryggare i denna typ av undervisning jämfört med bollspelsundervisningen. 

Bollinnehav är också någonting eleverna upplever att de har mer här än i bollspel. Hur 

kommer det sig att det är fler flickor som anser att det inte är lika farligt att göra fel eller 

passa fel när det istället rör sig om bollekar än om bollspel? Är det som Dovborn och 

Trondman (2007) säger om maktmodellen och hur pojkar i spel har en mer aggressiv 

framtoning och att flickorna då får kliva tillbaka? Blir bolleksundervisningen mindre 

laddad för att den heter just bollek? Vi kan inte helt säkert veta, men av resultaten att 

döma och med stöd i litteratur om hur flickor och pojkars könsroller ser ut och hur 
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genus skapas kan vår teori om att det är just själva begreppet som gör det de båda 

områdena olika laddat. Kanske är det mer accepterat överlag att göra fel när allting är på 

lek, än när det gäller rent spel. Svaret på frågan blir då att de båda begreppen styr 

huruvida eleverna känner sig inkluderade eller inte i sin undervisning. När det är bollek 

är det fler som känner sig delaktiga utifrån det resultat vi har fått fram.  

 

10.2 Pedagogiska implikationer 
Vi har under studiens gång fått fram att den utbildning som ges inom områdena genus 

och inkludering på Linnéuniversitetet idag, verkar tillräcklig för att lärarna medvetet 

eller omedvetenhet genomför sin undervisning på ett inkluderande vis. Det som vi tar 

med oss från denna studie är att även om vi kanske tänker på att ha en inkluderande 

undervisning undermedvetet och tar hänsyn till det vid planering, så kommer det nu 

vara någonting som vi tar hänsyn till oftare och reflekterar över. Det gäller för samtliga 

pedagoger anser vi att se till individens förutsättningar och att utefter dessa planera och 

genomföra en så inkluderande undervisning som möjligt. 

 

Utifrån den utbildning vi har gått och med hjälp av Hyllander (1996) vill vi visa på hur 

undervisningen kan utformas för att öka tryggheten med boll hos eleverna. Genom att 

låta eleverna själva öva på att känna sig trygga med boll. Ett avsnitt som Hyllander 

kallar för ”Jag och bollen”, där tränas olika moment där det bara är den enskilde eleven 

som med olika bollar får bygga upp sin säkerhet med att hålla, kasta, fånga, skjuta med 

mera. När detta avsnitt är gjort går eleven vidare till att samarbeta med en annan elev. 

Detta kallas för ”Vi och bollen”. Genom detta övas successivt tryggheten upp för 

eleverna och även passningsspel får tränas Även kommunikationen som behövs för att 

få bollen i spel sker i detta avsnitt. Sista avsnittet som nämns är ”Vi, bollen och 

rummet” Det här sista området syftar till att eleverna genom de andra två områdena ska 

ha fått så mycket kunskaper att de först kan börja med olika passningslekar i lag för att 

sedan vara redo för kompletta lag och matchspel (Hyllander, 1996). Vi vill med detta ha 

sagt att det är viktigt att bygga upp en stabil grund för eleverna för att alla ska kunna 

känna sig delaktiga. Det är alltså inte bara att kasta in en boll och tro att spelet ska 

komma igång. Finns det ingen förförståelse för hur de olika bollarna beter sig i 

förhållande till eleven själv, passningar, spel, studs, riktningar med mera, kommer heller 

aldrig alla att vilja eller våga vara delaktiga i ett bollspel. Här kan vi som idrottslärare 

vara en avgörande faktor i hur eleverna kommer att känna i sin undervisning gällande 

både bollspel och bollekar. Hur mycket de kommer att våga ta för sig och vilken 

förståelse de har för de olika momenten i området boll i skolan. Genom att öka denna 

trygghet och säkerhet med boll kommer även fler bollovana flickor och pojkar få vara 

med. 

 

10.3 Fortsatt forskning 
Eftersom vi inte hittade någon tidigare forskning om just detta område med 

inkluderande undervisning i just bollspel och bollekar, anser vi att det egentligen är 

viktigt att bara lyfta frågan ”hur får vi en mer inkluderande idrottsundervisning inom 

området boll”. Eftersom bollspel och bollek verkar ta stor plats i idrottsundervisningen, 

enligt de intervjuer som gjorts, känns det viktigt att lyfta att alla ska känna sig delaktiga. 

För att ytterligare ge inkluderingen och genus ett uppsving i 

bollspel/bolleksundervisningen kan det vara en god idé att fler forskar inom området. 
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10.4 Metoddiskussion  
I denna studie insåg vi i sammanställningen att en del av våra enkätfrågor var ställda på 

ett komplicerat vis för respondenterna. Det märkte vi då vi på ett par frågor som 

egentligen ställer samma fråga men på två olika vis, fick svar som skiljde sig ganska 

mycket. Det rörde till det för oss vid sammanställningen men det hade ingen större 

påverkan för respondenterna. Vi är nöjda med vårt val att ha med både kvalitativ och 

kvantitativ metod då vi anser att de olika metoderna passar för respektive 

respondentgrupp. Efter att ha gjort så många olika moment både med framställningen av 

intervjuguide och enkät anser vi att vi var väl rustade för att genomföra vår empiri utan 

att större frågetecken skulle uppstå. Vi hade till stor del rätt och det mesta flöt på. Under 

intervjutillfällena förde vi anteckningar och det underlättade för oss sedan när vi gjorde 

våra transkriberingar. Trots några mindre problem under studiens gång anser vi att 

frågeställningarna ändå går att svara på och att syftet inte påverkades av dessa problem. 
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Bilagor 

 

A - Elevenkät 
 

1.Kön? 

 Tjej 

 

2.Känner du att du är med på idrottslektionerna?  

 

 

3. Hur känner du dig när ni har bollspel? 

______________________________________________________________________

___ 

4. Hur känner du dig när ni har bollekar? 

______________________________________________________________________

___ 

5. Hur många tillfällen i veckan har ni idrottslektioner? 

 tillfälle    3 tillfällen 

2 tillfällen   4 tillfällen 

 

6. Skulle du vilja ha mer bollspel i skolan? 1 = mindre, 5 = mer 

______. 

7. Skulle du vilja ha mer lekar med boll i skolan? 1 = mindre, 5 = mer 

______. 

 

 

 Ta ställning till följande påståenden! 

      Det stämmer… 

                                              Helt             ganska väl       mindre väl        inte alls 

 

8.När vi har bollspel får                                                                    

jag ofta bollen. 

 

9.När vi har bollspel                                                                    

passar alla varandra 

 

10.Om vi spelar i lag                                                                  

spelar det ingen roll        

vilka som är i mitt lag 

 

11.När vi har bollspel passar                                                                    

bara vissa varandra 

 

12.När vi har bollspel är jag                                                                         

rädd för att bli träffad av bollen 

 

13.När vi har bollspel är jag                                                                        

rädd för att passa/skjuta 

fel om jag får bollen 
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14.När vi har bollekar får                                                                                 

jag ofta bollen. 

 

15.När vi har bollekar                                                                                     

passar alla varandra 

 

16.När vi har bollekar passar                                                                

bara vissa varandra 

 

17.När vi har bollekar är jag                                                              

rädd för att bli träffad av bollen 

 

18.När vi har bollek är jag                                                               

rädd för att passa/skjuta 

fel om jag får bollen 

 

19.På idrotten tycker jag det                                                                  

är roligt och 

avkopplande 

 

Tack för din medverkan 

Mathilda och Tobias 
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B - Intervjuguide 
 

1. Var gick du din utbildning? 

 

 

2. Berätta om din lärarbakgrund - Hur länge har du arbetat som idrottslärare?  

 

 

3. I vilka årskurser undervisar du nu? 

 

 

4.  Hur planerar du dina idrottslektioner som berör bollspel och bollekar? Skriftlig/tänkt 

planering?  

 

5. Ur ett genusperspektiv, vad utgår du ifrån vid planeringen boll/bollekar?  

 

 

6. Vad är det som styr dig när du planerar?  

 

 

7. Vad betyder elevernas intressen för dig när du planerar?  

 

 

8. Vad betyder ditt eget intresse för dig när du planerar?  

 

 

9. Vilka begränsningar stöter du på när du planerar?  

 

 

10. Vad anser du om användandet av boll i undervisningen? 

 

 

11. Vad betyder begreppet inkluderande undervisning för dig? 
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C – Brev till föräldrarna  
 

Hej! 

 
Vi är två lärarstudenter som heter Mathilda Jonsson och Tobias Petersson och vi läser vår 

sista termin på lärarutbildningen i Växjö. Som examensarbete ska vi undersöka hur bland 

annat elever upplever sin bollspels- och bolleksundervisning och i skolan. Därför behöver vi 

hjälp ifrån era barn! Vi tänker under kommande veckor genomföra en enkätundersökning där 

frågorna handlar om just bollspel och bollekar. Hela undersökningen kommer att vara anonym 

vilket innebär att inga namn eller personnummer kommer användas. Vi kommer heller inte att 

använda oss av skolans namn. Om ert barn inte ska genomföra denna enkät ta kontakt med ert 

barns klasslärare så har hen koll på att ert barn inte ska göra den. 

 

 

Har ni frågor ring: 

Mathilda Jonsson 0707-XXXXXX 

Tobias Petersson 0733-XXXXXX 

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, Mathilda och Tobias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


