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Sammanfattning  

I denna studie undersöks hur villkoren ser ut för föreningsinaktiva elever, dvs. elever som 

saknar erfarenheter inom bollsporter på fritiden (motsatta är föreningsaktiva som har 

erfarenheter från bollsporter på fritiden), inom bollaktiviteter i idrott och hälsa.  

Studien utgår från semistrukturerade intervjuer med tre flickor och tre pojkar som 

informanter. Det gemensamma kriteriet för informanterna är att de är föreningsinaktiva samt 

att det går i skolår nio. Resultatet visar att de föreningsinaktiva eleverna inte har lika villkor 

att vara med i bollaktiviteterna i jämförelse med föreningsaktiva elever. Det råder en 

genusregim inom bollaktiviteter där den dominerande gruppen är föreningsaktiva pojkar, med 

ett undantag för ett fåtal flickor, som har tolkningsföreträde. De föreningsinaktiva elever 

förväntas inta den roll som kräver minst delaktighet, i detta fall är det i försvarsområdet. De 

anledningar som framkommer är att den positionen kräver minst teknisk färdighet samt att 

ingen förväntar att de ska prestera något. Utifrån resultaten framkommer en distinktion mellan 

bollsporter och bollekar där informanterna hade en större delaktighet och förståelse för 

bollekar än bollsporter.  

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, Bollaktiviteter, Föreningsinaktiv, Flickors och pojkars villkor. 
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1 Inledning 

Som blivande idrottslärare finns det en förklaring till varför jag har valt att följa min passion i 

livet, i detta fall är det den fysiska aktivitetens betydelse för ens egen hälsa. Som lärare har 

man förmånen att låta elever ta del av den positiva upplevelse som många fysiska aktiviteter 

kan ge. Min idrottsliga bakgrund på fritiden är centrerad främst inom fotboll men har även 

provat på att träna andra sporter som handboll och basket. Alla dessa sporter kan kopplas 

samman med bollsporter vilket är förekommande inom skolidrotten. Mitt intresse för 

bollsporter har gjort att det är med en positiv inställning som jag kommer med när det väl är 

någon form av boll som redskap inom skolidrotten. Men hur ser det ut för andra individer som 

inte har samma erfarenheter och samma syn på bollen som ett redskap? Jag har valt att 

definiera dessa för föreningsinaktiva elever och fokusen i denna uppsats är att undersöka hur 

deras syn är på bollaktiviteter i skolan och hur villkoren ser ut för dessa elever.   

1.1 Bakgrund 

Ämnet idrott och hälsa har ett rörelseuppdrag att utveckla barns och ungas allsidiga 

rörelsekompetens, fysiska förmåga och kunskaper om rörelsers betydelse ur ett hälso- och 

livsstilsperspektiv (Larsson 2007, s. 36). I styrdokumenten för idrott och hälsa kan man läsa 

att ”/…/undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva/…/ Genom undervisningen ska 

eleverna få möta många olika slags aktiviteter.” (Skolverket 2011). Utifrån styrdokumenten 

är det upp till varje idrottslärare att tolka och planera sin undervisning. Denna planering ska 

utgå från vad som anses vara lämpligt för att ge varje elev rätta förutsättningar och 

möjligheter att utveckliga sin rörelsefärdighet. Eleverna förväntas även att utveckla andra 

former av kunskaper som förhåller sig till det psykiska och fysiska välbefinnandet i ett 

bestående intresse för rörelse och hälsa genom hela livet (Skolverket 2011). 

En rapport från skolinspektion (2010) visade att under en flygande tillsyn i ämnet idrott och 

hälsa i årskurserna sju till nio, fann inspektörerna att det var mycket idrott men lite hälsa som 

var i fokus på drygt 300 lektion som blev inspekterade. Detta kan kopplas samman med vad 

tidigare studier har rapporterat (NU-03) där de populära aktiviteterna bollsporter, bollekar 

följt av konditions- och motionsaktiviteter dominerar idrottsundervisningen. Här visar 

rapporten att bollsporter och bollekar tillåts ha en dominerande del av skolidrotten. 

Konsekvensen av detta blir att bollsporter gynnar de elever som på fritiden utövar någon form 

av bollsport, och missgynnar inaktiva elever och de som ägnar sig åt andra idrotter. En annan 

faktor är att tävling och prestation sätts i fokus vilket tidigare studier (Gilenstam, Karp & 

Henriksson-Larsén 2009; Larsson 2009; Redelius 2009) symboliserar vad manlig idrott är. 

Bollsportens stora popularitet bland elever samt stora utrymme på idrottslektionerna (NU-03) 

är inte förenligt med vad som står angivet i läroplanen och kursplanen. Exempelvis finns det 

inte skrivet i styrdokumenten om några givna bollsporter eller bollekar som ska praktiseras på 

lektionerna, då skolan har gått från regelstyrd till att vara målstyrd (Redelius 2004, s 156). Det 

är upp till varje enskild idrottslärare att planera sina lektioner utifrån hur de tolkar 

styrdokumenten för att främja elevernas bestående intresse för rörelse och hälsa genom hela 

livet (Skolverket 2011). När det finns möjlighet för elever att få vara med och bestämma 
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innehållet i skolidrotten så är det påfallande ofta att bollsporter som fotboll, innebandy eller 

något annat bollsport ersätter den planerade undervisningen (Larsson 2004, s 136). Störst 

inflytande för valet av innehåll anses pojkarna ha enligt den nationella utvärderingsrapporten 

(NU-03).  

En rapport från riksidrottsförbundet visar att pojkar i åldern 13-20 utövar mer bollsporter än 

flickor på sin fritid. Där framgår det att 44 procent av pojkarna utövar fotboll och innebandy 

medan siffrorna hamnar på 29 procent bland flickorna. Rapporten visar att flickor i den åldern 

ägnar mer åt ridsport och har en ytterst högre utsträckning av gymnastikutövande än pojkar, 

åtta procent i jämförelse med pojkarnas sex procent. Dessa två fritidsintressen är inte de mest 

förekommande och populäraste idrottsaktiviteterna i skolan. Detta innebär att det är flickorna 

som drar det kortaste strået när det gäller vilka slags fritidsidrotter som kan vara till deras 

fördel i ämnet idrott och hälsa (www.rf.se 2010). De mest förekommande aktiviteterna på 

idrotten är bollsporter, där den ligger högt värderad hos pojkar, medan övriga aktiviteter som 

aerobics samt dans kommer på sjunde plats. Det är inte en given anledning till att detta bidrar 

till att pojkar får ett större tolkningsföreträde än flickor för att de får sysselsätta med de 

aktiviteterna de tycker bäst om, men givetvis kan det ha en påverkan på vad man får göra som 

avgör vad som är roligt eller inte (Eriksson, Johannson, Quennerstedt & Rudsberg 2003). 

Detta kan då kopplas till hur betygsstatistiken har sett ut i idrott och hälsa där pojkarna 

fortfarande i genomsnitt erhåller ett högre betyg än flickor (NU-03; Larsson 2009, s. 13)   

Då ämnet idrott och hälsa ska ge beredskapen för elever att kunna utöva hälsobefrämjande 

rörelseaktiviteter i ett livslångt perspektiv, är bollsporter kanske inte den lämpligaste 

aktiviteten menar Inger Karlefors (2002, s. 7). Författarinnan menar istället att de vanligaste 

motionsaktiviteterna för individer över 30-årsåldern är lättillgängliga aktivtetern som 

promenader, cykla, jogga, friluftsliv etc, vilket inte speglar hur idrottsundervisningen bedrivs 

(Skolinspektion 2010). Mats Dahl (1995, s. 217) motiverar bollsportens positiva delar med att 

den ger en hög aktivitetsnivå vilket bidrar till ett motionsvärde som en motorisk utvecklande 

aktivitet som har en positiv påverkan på den fysiska utvecklingen. Vidare skapar det en 

möjlighet för att spela tillsammans med och mot andra vilket främjar samarbetsförmågan samt 

en utveckling av kognitiva färdigheter, självuppfattning, tillfälle till upplevelse av 

samhörighet. 

Mot bakgrunden av att bollsporter och bollekar är förekommande och återkommande 

aktiviteter i idrottsundervisningen, samt att den gynnar de elever som utövar någon form av 

lagsport på fritiden, är det betydelsefullt för att lyfta fram ifall det är på samma villkor som 

dessa aktiviteter bedrivs efter. Avgränsningen i denna uppsats blir då att belysa och fördjupa 

kunskapen om hur föreningsinaktiva flickor och pojkars villkor skiljer sig inom bollaktiviteter 

i idrott och hälsa. Ämnet kan sedan ses ur ett pedagogiskt perspektiv där min studie ska 

förhoppningsvis kunna bidra med kunskaper om hur föreningsinaktiva elever upplever 

bollaktiviteter. Uppsatsen ämnar sedan bidra med kunskap att utveckla undervisningen så att 

det skapar mening för båda könen samt för samtliga elever, oavsett idrottsbakgrund.  

http://www.rf.se/
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1.2 Begreppsdefinitioner 

Denna uppsats består av tre centrala kategorier som presenteras i detta avsnitt. Dessa 

kategorier kan skilja sig och tolkas olika beroende på vilket sammanhang de förekommer, 

därför är det viktigt att kategorierna förklaras utifrån hur de kommer att användas i denna 

uppsats. 

1.2.1 Föreningsaktiva och föreningsinaktiva elever 

Med föreningsaktiva flickor/pojkar menas elever som är aktiva eller varit aktiv i någon 

förening som involverar lagsport med någon form av boll som redskap. Föreningsinaktiva 

flickor/pojkar är elever som har inga eller ringa erfarenheter av lagsport på fritiden. 

1.2.2 Bollaktiviteter 

Bollaktiviteter är ett samlingsnamn för både bollsporter och bollekar. Inramningen av 

bollsporter är färdiga lagidrotter som utövas tillsammans med flera individer i ett lag, 

exempelvis fotboll, innebandy, basket, ishockey etc. Dessa har officiella regler som är 

framtagna av respektive idrottsförbund och går vanligtvis ut på att göra fler mål/poäng än 

motståndaren/motståndarna, oftast under tidsbegränsning. Bollekar definieras som lekar där 

man använder någon form av boll som redskap i aktiviteten men att det finns inget officiellt 

idrottsförbund för den specifika bolleken. Exempelvis på bollekar är jägarboll, killerboll, 

spökboll etc.  

1.2.3 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

Begreppet begriplighet kommer att betraktas utifrån hur respondenternas svarar om 

förståelsen av bollaktivitets struktur och syfte. Förståelsens betydelse är kopplad till elevers 

stimuli av vad han eller hon kommer att möta i bollaktiviteten anses vara förutsägbara, eller 

att de, när de kommer som överraskningar, åtminstone går att ordna och förklara.  

Hanterbarheten kan förklaras som elevers kompetens inom bollaktiviteten och hur eleven 

anser att den fysiska och psykiska egenskapen motsvarar bollaktivitetens krav. Begreppet 

kommer även att inkludera hur eleverna väljer att hantera situationer som uppstår i 

bollaktiviteten som exempelvis motgångar/medgångar osv. 

Meningsfullhet kommer att utgå från elevens delaktighet i lektioner som innehåller 

bollaktiviteter. Delaktigheten kommer att beaktas ur två synpunkter, ett aktivt eller passivt 

deltagande. De som kategoriseras inom ett aktivt deltagande är elever som ingår i lektionen 

med god motivation, ett intresse för både sig själv, ämnet och sina klasskamrater. Ett passivt 

deltagande är när eleverna närvarar på lektionerna men bidrar inte utöver det. Dessa tre 

begrepp är tagna från Antonovskys (1991, s 38-41) teori om känslan av sammanhang, 

KASAM, som kommer beskrivas mer utförligt i teorikapitlet. 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom bollsporter och dess betydelse i idrotten. 

Detta kommer utgå från föreningsidrotten som vidare tar upp genusaspekten som råder inom 

idrotten. Avslutningsvis introduceras de teorier som jag har valt att använda som ramverk för 

min uppsats. Teorierna har valts ut för att passa uppsatsens undersökningsansats. 

2.1 Föreningsidrottens betydelse 

I skolidrotten råder en sorts maktförhållande i undervisningen. Detta belyser 

universitetslektorn på Malmö högskola, Mikael Londos (2010), i sin avhandling Spelet på 

fältet – Relationer mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritiden. 

Författaren skriver att det finns en dominerande och en dominerad grupp där den förstnämnde 

är en grupp som karaktäriseras av fysiskt starka och har erhållits såväl föreningsfostran som 

tävlingsfostran. De dominerade är elever som inte gillar att tävla och dessutom är fysisk 

svaga. Londos (2010) studie visar att de dominerande har tolkningsföreträde och de 

dominerade måste delta enligt normen för aktiviteten. Fördelarna som föreningsaktiva elever 

får från sina fritidsaktiviteter är kvalitéer som värdesätts inom idrottsundervisningen som 

styrka, bollhantering och kondition. Med bollsporten och bollekens stora utrymme i 

undervisningen (NU-03) resulterar det i konsekvenser för föreningsinaktiva elever som 

förväntas vara delaktiga utan möjlighet att kunna hävda sig i konkurrensen. Här menar 

Londos (2010, s 190) att de övningar som lärarna använder i undervisningen behärskar 

föreningsaktiva eleverna väl utan stegring av svårighetsgrad, och då lektionen sällan fokuserar 

på färdighetsträning ges inte dem föreningsinaktiva en rimlig chans att lära sig. 

 

Professor Lars-Magnus Engström (Engström, Norberg & Åkesson 2007, s 8) och Londos 

(2010) delar samma uppfattning om att barn som är föreningsaktiva skolas in i en kultur och 

ett tänkt att idrott förknippas med tävling, prestation och vikten av att vinna. Den starke, 

psykiskt och fysiskt kraftfulle är den dominanta och tillåts större utrymme i idrotten medan 

den svage och lågpresterande framstår som underordnad och misslyckad.  

2.2 Idrott och hälsa ur ett genusperspektiv 

I skolans kärnämnen har flickor generellt ett högre betyg än pojkar. Ämnet idrott och hälsa är 

det enda ämnet där pojkar kan noteras ett högre betyg och färre som inte är godkända än 

flickorna (Eriksson, Johansson, Quennerstedt & Rudsberg 2003). I rapporten Flickor och 

pojkar i skolan – hur jämställt är det? (SOU 2009:64), summeras tidigare forskning om att 

det finns flera genusorienterade orsaksförklaringar eller hypoteser till att flickor har tio 

procent bättre betyg än pojkar. Författarna i rapporten skriver att en hypotes till 

betygsskillnaden är att det inte anses vara manligt att anstränga sig för att prestera bra i skolan 

(förutom inom idrotten), samt att flickor har en underordnad position i samhället som 

framtvingar en större ansträngning.  

För att få en förståelse för hur denna genusordning och villkor för flickor och pojkar har 

utvecklats inom idrotten så måste man rikta blicken mot de historiska, kulturella och sociala 

aspekterna som har präglat idrottsrörelsen. Håkan Larsson (2007, s. 235) skriver att det finns 

en viss sorts genusordning (eller könsmaktsordning) inom idrotten som har legat kvar sedan 
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ämnet idrott introducerades i skolschemat. Skolidrotten har sedan en stor del av 1900-talet 

bedrivits könsåtskilt från år fem och uppåt. Linggymnastiken som dominerade 

idrottsundervisningen under första hälften av 1900-talet var uppdelade i två traditioner, å ena 

sidan hade man den kvinnliga gymnastiken som betonade ett estetiskt uttryck, å andra sidan 

fanns pojkgymnastiken som influerade av tävlingsidrotten att betona istället fysisk träning och 

samarbets- och ledarförmåga. Det var inte förrän i samband med införande av Lgr 80, i början 

av 1980-talet, som undervisningen i idrott bedrivs med både flickor och pojkar. Övergången 

till en samundervisning visade sig ha konsekvenser för flickorna då de estetiska momenten 

nästan helt och hållet uteblev i skolidrotten, samtidigt även i idrottslärarutbildningen, medan 

tävlingsidrotten och bollsporterna tog mer mark (Larsson 2007, s. 236). Detta medförde även 

att flickorna fick avsevärt sämre betyg i genomsnitt jämfört med pojkar och det förs 

fortfarande diskussioner huruvida man ska ha sär/samundervisning (Larsson, Fagrell & 

Redelius 2005, s. 4). 

Håkan Larsson (2009, s. 13) skriver att det finns inom den europeiska kulturen en historisk 

uppfattning om förhållandet mellan män och kvinnor. En dikotomi mellan könen där män har 

setts som konkurrensorienterade (tävlingsinriktade), har kvinnor setts som omsorgsorienterade 

(socialt inriktade); där män setts som utåtorienterade, har kvinnor setts som inåtorienterade. 

Denna polarisering har gett uttryck i olika sociala arenor och aktiviteter när det handlar om 

tillgänglighet till inflytande över och tolkningsföreträde. Detta könsmönster har enligt Larsson 

(2009, s 13) präglat idrotten där man kan göra en uppdelning mellan vad som anses vara 

manligt och kvinnligt. De idrotter som kopplats samman med manlighet är tävlingsidrotter 

som lagsport medan kvinnlighet kan knytas an med aktiviteter som berör individuella 

estetiska idrotter som gymnastik. Larsson (2009, s. 13) hävdar vidare att föreställningar och 

förväntningar på könen är starkare inom idrotten än vad de flesta vill kännas vid. Där man kan 

se det tydligas i de konkreta idrottsliga situationerna då gränserna är tydligt mellan vad som 

ses som kvinnligt och manligt närmas synliggörs.  

En sammanfattning av tidigare forskning visar att skolidrotten domineras av en manlig sfär 

där idrotter som bollsport förknippas med manlighet där tävling och prestation är centralt. 

Flickor har en underordnad status när man kliver in i den manliga idrottssfären. 

Föreningsaktiva elever har en fördel i undervisningen då lektionerna på skolidrotten då den 

liknar det färdiga spelet som utövas ute i föreningen, och konsekvensen blir då att det inte ges 

tillräckligt utrymme med färdighetsträning för föreningsinaktiva för att ha en rimlig chans att 

konkurrera med de andra.  

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

2.3.1 KASAM-modellen 

Den mediciniska professorn Aaron Antonovsky utvecklade en hälsoteori som behandlade 

tankar om vad som skapar hälsa i stället för vad som förorsakar sjukdom. Denna teori valde 

han att kalla för KASAM-modellen (Thedin Jakobsson 2007, s 188) som står för Känsla för 

SAMmanhang, och för att kunna uppnå känsla av sammanhang i tillvaro så behöver vi: 

 Kunna förstå olika situationer, de ska vara begripliga för oss 
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 Ha tilltro till att vi kan hantera dem 

 Känna engagemang och ha tillräckligt med intresse så att det blir meningsfullt att 

försöka hantera dem. 

KASAM innehåller tre centrala och samspelande komponenter: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. 

Begriplighet innebär att individen upplever att händelser i tillvaron är konkreta och 

strukturerade i stället för slumpmässiga och oförklarliga. Aktiviteten som eleven deltar i 

måste vara organiserad med ett tydligt syfte för att eleven ska kunna uppleva ett 

sammanhängande med varför eleven ska delta i aktiviteten (Thedin Jakobsson 2007, s 189). 

En person med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de situationer som personen 

kommer att möta i framtiden är förutsägbara, eller att de, när de kommer som överraskningar, 

åtminstone går att strukturera och förklara (Antonovsky 1991, s 39). 

Hanterbarheten i KASAM-modellen går ut på att man har resurser att möta de krav och 

utmaningar som ställs i den situation man befinner sig. De resurser som man kan använda sig 

av är allt från fysiska tillgångar som redskap och föremål till sociala relationer, kunskap och 

kognitiv förmåga. För att uppleva en hög känsla av hanterbarhet måste individen känna att 

den har tillräcklig med erfarenheter inom det specifika området samt kunna lita på sin 

förmåga att kunna klara av uppgiften (Thedin Jakobsson 2007, s 190). 

Den tredje komponenten meningsfullhet formas av de erfarenheter och ett visst eget inflytande 

som man har upplevt inom olika situationer. Det kännetecknas av att de situationer som man 

möter känns utmanande och värda känslomässigt engagemang och intresse att investera i. 

Genom att aktiviteten kan ha en koppling till ens tidigare erfarenheter, exempelvis elever som 

spelar fotboll på fritiden i ett klubblag där skolidrotten har samma aktivitet, så kan man uppnå 

en hög känsla av meningsfullhet (Thedin Jakobsson 2007, s 190-191). 

KASAM-modellen kan sammanfattas som: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering 

och engagemang. (Antonovsky 1991, s 41) 

2.3.2 Maskulinitet och femininitet 

Professorn i pedagogik, R.W Connell utvecklade en teori som bygger på en idealtypsmodell 

med fyra olika maskuliniteter, vilket senare vidareutvecklades med införande av femininiteter 

(1999, s. 95-105). Modellen beskriver klassrelationer som grundar sig i att förklara hur en 

grupp kan hävda och upprätthålla en ledande position i den sociala sfären (Connell 1999, s. 

115). I denna modell återfinns en hierarkisk ordning där olika typer av maskulinitet och 

femininitet har olika värderingar. Dessa olika maskuliniteter och femininiteter ska inte ses 

som karaktärstyper, utan det Connell menar är att man måste fokusera på relationerna mellan 

dem, och det är det som avgör en viss position i hierarkin (Connell 1999, s. 95-105; Connell 
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1987, s. 183-188). Överskådligt kan man utläsa att Connells teori bygger på heterosexuella 

mäns överordning och kvinnors underordning (Connell 1999, s. 62).  

 

Modellen bygger på den hierarkiska ordningen att den maskulinitet som står högst upp är 

hegemonisk maskulinitet. Denna maskulinitetstyp är överordnad både femininitet och andra 

typer av maskulinitet. Det finns inga bestämda egenskaper som utmärker den hegemoniska 

maskuliniteten, utan den skiftar med plats, tid, kultur osv. (Connell 1999, s. 101). Längst ner i 

botten återfinns homosexuella män, tillsammans med vissa heterosexuella män och anses vara 

underordande maskuliniteten. De finns dock män som varken tillhör den hegemoniska 

maskuliniteten eller de underordnade, utan utgörs av en egen kategori – förhandlande 

maskuliniteten (Connell 1999, s. 102-104). Det finns ingen motsvarande hegemonisk 

femininitet då den maskulina hegemonin är överordnad alla typer i hierarkin. Connell menar 

dock att det finns ett betonat femininit, som rättar sig efter och tillmötesgår mäns intresse. 

Sedan finns det även den formen av femininitet som motsätter sig underordnandet och inte 

rättar sig efter den hegemoniska maskulinitetsdominansen (Connell 1987, s. 183-188).   

 

Gällande institutioner och organisationer så menar Connell att det finns olika genusregimer 

som styrs av hur genusordningen är strukturerad. Här menar författaren att det är en själv som 

skapar sitt eget genus men att det är inom ramarna av den rådande genusordningen som styr 

(Connell 2009, s. 101-103). Hur man producerar genus bestäms genom relationer och 

reproduceras socialt och är i ständig förändring. Detta kan senare skiljas mellan tider, platser 

och kulturer vilket genus som kan beteckna utmärka en (Connell 2003, s. 19-22). Vanligtvis 

kategoriserar och konstruerar människor sig som maskulina eller feminina (ibland både och) 

genom sitt uppträdande i vardagslivet (Connell 2003, s. 15-22, 43-45, 67-74). 

 

Sammanfattning  

Med tillämpning av Antonovskys (1991) teori om KASAM samt komplettering av Connells 

(1999) teori om den hegemoniska maskulinitetshierarkin och genusregimer, ska dessa två 

teorier vara som grund till den kommande analysen av empirin. Karakteristiskt för dessa två 

teorier är att den förstnämnda ger en förklaring till hur individer väljer att förstå och hantera 

olika situationer som händer i ens tillvaro. Detta kommer då härledas hur förståelsen och 

hanteringen av bollaktiviteter bland studiens informanter. Den andra teorin ger en förklaring 

av hur maktordning ser ut i olika organisationer, detta utifrån ett genusperspektiv, då ämnet 

för denna uppsats är att undersöka föreningsinaktiva flickors och pojkars villkor inom 

bollaktiviteter. 
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3 Problemformulering 
Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster, samt att alla elever, oberoende 

av könstillhörighet ska kunna pröva och utveckla sin förmåga och sitt intresse (Skolverket 

2011). Tidigare forskning visar att det råder en manlig sfär inom bollområdet där inslag av 

tävlingsinriktade aktiviteter förknippas med manlighet (Larsson 2009). En ytterligare aspekt 

är att aktiviteter inom bollområdet gynnar de föreningsaktiva eleverna medan de 

föreningsinaktiva har svårare att vara med i en del av spelet (NU-03). 

Men hur ser det då ut bland eleverna ute i skolorna? Ges det utrymme och samma villkor för 

flickor och pojkar, oavsett idrottslig bakgrund, att förvärva rörelsefärdigheter och delta efter 

sina förutsättningar och erfarenheter inom bollaktiviteter? Det finns tidigare forskning om 

fördelaktiga förhållningar för föreningsaktiva elever inom bollaktiviteter (Larsson 2007; 

Londos 2010; NU-03) medan inom forskningsfältet för föreningsinaktiva elever är det ytterst 

efterforskat. 

3.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka föreningsinaktiva elevers uppfattningar om 

bollaktiviteter inom ämnet idrott och hälsa. Studien kommer att fokusera på elever som går i 

skolår nio utifrån Antonovskys (Thedin Jakobsson 2007, s 188) tre huvudkomponenter i sin 

KASAM-teori - begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet - inom bollaktiviteter. För att 

undersöka detta kommer jag använda mig av följande frågeställningar: 

Frågeställning: 

 Hur upplever föreningsinaktiva elever bollaktivitetens begriplighet?  

 Hur upplever föreningsinaktiva elevers hanterbarhet inom bollaktiviteter? 

 Hur ser föreningsinaktiva elever på bollaktivitetens meningsfullhet? 
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4 Metod 
I detta kapitel redogörs vilka metoder som jag har valt för insamling av data. Inledningsvis 

presenteras val av metod där läsaren introduceras vilka arbetsmetoder som är angelägna i 

studien och en motivering till varför de väljs. Vidare kommer det presenteras urvalet och 

varför dessa respondenter anses vara representerade för uppsatsen, samt genomförande av 

intervjun. 

4.1 Metod för datainsamling 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa semistrukturerade personintervjuer då denna är en 

lämplig metod för att skaffa en inramning av hur individer upplever ett fenomen som ämnet 

idrott och hälsa. Lars-åke Larsson (2010) anser att kvalitativa personintervjuer är lämplig för 

studier som innefattar undersökningar av upplevelser och uppfattningar av ett fenomen som är 

kopplad till informanten. Med insamlad empiri från informanterna förväntas detta kunna ge 

adekvat mängd data till analysavsnittet för att kunna tolka empirin på bästa sätt. 

Min studie ämnar sig bäst för en fallstudiedesign, dels för att jag kommer använda mig av 

enstaka intervjupersoner för insamling av data, men även för att den har en kvalitativ karaktär 

vilket möjliggör att man får en djupare förståelse över fenomenet som studeras. Mats Ekström 

& Larsåke Larsson (2010) menar att fallstudier är lämpad som design när man inriktar sig på 

bland annat specifika händelser eller samtal som berör ett gemensamt tema. Och detta gör 

man genom att sammanfoga olika källor med liknande fall så kan man studera likheter och 

skillnader, vilket jag har som avsikt att göra i denna uppsats. 

4.2 Urval och avgränsningar 
Jag har valt att intervjua tre flickor och tre pojkar som går sista året i grundskolan dvs. skolår 

nio. Det gemensamma kriteriet som de delar är att samtliga är föreningsinaktiva. Anledningen 

till att jag väljer det skolåret är för att eleverna har kommit så pass långt i sin skolgång att de 

har adekvat mängd erfarenheter av idrottsämnet för att kunna svara på mina frågor. Eleverna 

kommer att intervjuas enskilt i en miljö som de känner sig trygga i, t ex i ett klassrum som de 

brukar ha sina lektioner. Det är ett medvetet val att ha en så liten grupp då det är ett arbete 

med begränsat omfång samt en begränsad tidsram, något som hade resulterat i problem om 

jag hade utökat informantgruppen. 

4.3 Utformande av intervjuguide och huvudteman 
En grundläggande förutsättning för att datainsamling ska vara användbar i uppsatsen är att ha 

en välstrukturerad intervjuguide och därför har jag valt att strukturera frågeformuläret efter 

teman. När det gäller intervjun så betonar Larsson (2010) vikten av att intervjuaren måste vara 

väl förberedd med uppföljningsfrågor då det ibland kan variera vad informanten svarar på 

temafrågorna. Därför har jag i min intervjuguide formulerat frågorna utifrån en 

semistrukturerad konstruktion där vissa teman kommer innehålla mer öppna frågor som ”Hur 

upplever du att ha fotboll i skolidrotten?”, till mer slutna frågor som ”Finns det någon grupp 

av elever som dominerar när det kommer till bollaktiviteter”. Detta för att inom vissa teman 

är öppna frågor mer lämpad medan andra teman behöver slutna frågor. Jag kommer att 

använda mig av följdfrågor till de på förhand punkterade frågorna i intervjuguiden. Att 
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använda sig av följdfrågor i intervjuer framhävs av Larsson (2010) som en viktig del i 

kvalitativa intervjuer då det kan ge ytterligare dimensioner till den redan besvarade frågan.  

Empirin kommer att delas upp i tre huvudteman där datamaterial presenteras, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Underkategorierna kommer att vara könsdelad där 

följdordningen är en presentation av flickornas svar, därefter pojkar. Uppdelning ska 

underlätta för läsaren att förstå empirin samt stärka uppsatsens koherens. 

4.4 Etiska aspekter 

Denna studie kommer att följa de rådande forskningsetiska aspekterna som gäller för 

samhällsvetenskapliga studier. Det finns fyra grundläggande regler för en 

forskningsverksamhet, dessa är: 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet (www.vr.se 2013) 

I min undersökning kommer informanterna att bli väl informerade om vilken roll de kommer 

ha i studien och att det är frivilligt att medverka och att de kan avbryta sin medverkan när de 

vill. För att hela informationskravet ska vara uppfylld så kommer studiens presenteras i stora 

drag och med den information som anses vara nödvändig och vilka metoder som kommer att 

användas. Här kommer informanterna att få en muntlig presentation där det finns utrymme för 

eventuella frågor. 

Samtyckeskravet är en viktig dokumentation där respondenten får skriva på ett dokument att 

de godkänner sin medverkan i studien. När det gäller konfidentialitetskravet kommer svaren 

från intervjuerna att redovisas i resultatkapitlet som en sammanfattande empiriredovisning av 

informanternas svar, vilket gör att informanternas identitet skyddas. Jag kommer då garantera 

för eleven att det som sägs under intervjun kommer vara konfidentiellt och att jag har 

tystnadsplikt. Därför kommer det inte vara några bakgrundsfrågor om respondenten, och att 

all dokumentation som görs kommer att lagras och avrapporteras på ett sätt som utomstående 

människor inte kommer ha tillgång till detta. 

Avslutningsvis uppfylls nyttjandekravet genom att respondenterna garanteras att all 

dokumentation under studien kommer att enbart att användas till denna studie och inte utlånas 

för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga ändamål.  

4.5 Analysmetod 
För att förstå föreningsinaktiva elevers upplevelser av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet inom bollaktiviteter, har jag inriktat mig på teorier som behandlar hur 

individer kan uppleva samhörighet i grupper samt genusteorier som förklarar vilka normer 

som är konstruerad inom olika organisationer. 

Antonovskys KASAM-modell (Thedin Jacobsson 2007, s 188) behandlar aspekterna av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i olika gruppsammanhang och aktiviteter. 
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Denna teori ska kunna bidra till att förklara hur respondenterna upplever sina villkor inom 

bollaktiviteter i ämnet idrott och hälsa, och vilka faktorer som kan påverka deras upplevelse. 

Genusteorier från Connells (1999) om den hegemoniska maskulinitetshierarkin och 

genusregimer, ger ytterligare dimensioner till att förklara studiens fenomenobjekt. 

4.6 Reliabilitet och validitet 
Inom den kvalitativa forskningen så kan man dela in reliabiliteten i en intern och extern del. 

Den interna reliabiliteten menas att ett forskarlag är överens om tolkning av empirin (Bryman 

2006, s 257). Detta är inte av betydelse i denna studie då den endast omfattar en person. Den 

externa reliabiliteten syftar till en studies möjligheter till att kunna upprepas eller är 

replikerbar, dvs. att en annan forskare ska kunna återskapa samma resultat. Författaren 

förklarar att en kvalitativ forskningsmetod gör det svårt att nå detta kriterium då det är 

omöjligt att rekonstruera den sociala miljön vid tillfället för intervjuerna. Men dock skulle en 

liknande miljö kunna återskapas och genom att forskaren tar del av denna studies 

intervjuguide, metod samt urval kan undersökningen upprepas (Bryman 2006, s 257). 

Torsten Thurén (2007) skriver att validitet innebär att man undersöker det man påstår sig 

undersöka, dvs. att man följer sin forskningsfråga och att det finns en koherens mellan teori 

och datainsamlingen. med andra ord, är undersökningen relevant för målet i sikte? Om det är 

så, då är validiteten hög, om inte, kan den visa sig vara låg/obefintlig. Den/de teori(er) man 

bestämmer sig för att använda ska operationaliseras på ett korrekt sätt för att ge resultat som 

är valida. Att mina frågeställningar stämmer överens med resultatet och analysen är ett tecken 

på att validitet är god. Litteratursökningen om vad tidigare forskning säger om ämnet gav mig 

en bra utgångspunkt vid val av teorier och på det medförde det en bra förutsättning vid 

analysen och tolkningen av resultatet för att uppnå en hög reliabilitet och validitet.  

4.7 Arbetets genomförande 
När informanterna hade valts ut genomfördes intervjuerna på elevernas grundskola där vi fick 

ett eget grupprum till vårt förfogande av elevernas idrottslärare. Intervjuerna genomfördes i 

två etapper där flickorna intervjuades enskilt under första dagen medan pojkarna intervjuades 

enskilt den andra dagen. För att lätta upp stämningen så erbjöds informanten på fika innan 

intervjun började, samtidigt som olika definitioner som används intervju förklarades för 

informanten. Detta för att minimera risken för missförstånd och oklarheter under intervjuerna. 

Ytterligare information gavs om konfidentialitet där jag försäkrade att hanteringen av deras 

svar inte kommer kunna knyta samman med vem det är. För att det ska vara mer som ett mer 

naturligt samtal och valde jag att ha med några allmänna frågor om deras idrottsupplevelser, 

detta för att ge dem en insikt i att de blev intervjuade och att detta inte var ett vanligt samtal. 

Informanterna fick även frågan gällande ljudinspelning av intervjun där samtliga gav deras 

godkännande. Som inspelningsutrustning använde jag mig av ett inspelningsprogram som 

finns i min mobil. Inspelningen gjordes för att minimera risken för felcitering när resultatet 

sammanställs. 
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt sammanställs empirin från vad informanterna har svarat under intervjuerna. 

Vidare redogörs resultatet i de angivna teman som jag har valt att dela upp intervjufrågorna 

efter, för att slutligen analyseras genom en tillämpning av de teoretiska ramar som formar 

uppsatsen. Den tematiska uppdelningen kommer att underlätta för läsaren att ta del av 

empirin samt att dessa teman kommer ge en bra utgångspunkt när teorin tillämpas på 

resultatet vid genomförandet av analysen.  

5.1 Begriplighet 
Flickor 

Samtliga flickor svarade att ingen av idrottslärare som de har haft genom åren motiverade 

valet av att ha bollaktiviteter i undervisningen. En informant berättade att det snarare fanns en 

otalad regel hos alla elever att man förväntade att idrottsundervisningen skulle bestå till stor 

del av bollaktiviteter.  

”Det är enkelt att förklara reglerna för alla har stött på det tidigare och 

alla vet hur spelet går till. Dessutom krävs det inte så mycket av läraren då 

alla redan kan det, så det var någon ingen större tanke bakom bollspelen. 

När vi hade bollekar så var det nog för att få en variation med bollen.” 

Förståelsen för spelet och vilken roll man skulle ha i spelet uttryckte samtliga flickor att det 

fanns en skillnad gällande bollaktivitet. Här menade informanterna att i bollsporter fanns det 

redan givna positioner i laget för vad som förväntades av en och de som var sämst skulle spela 

i försvaret. Distinktionen med bollekar var att det inte går att ha samma strategi då lekarna 

innehöll andra moment än att försvara/anfalla. 

”Dom som var bäst fick alltid vara längst fram i typ fotboll och basket. De 

fick då chansen att visa upp sig i sin egen sport och det var för det mesta 

dom här killarna som gick i den sporten. Vi andra var i försvaret för då 

kunde man göra bort sig och ändå bryr sig ingen. I bollekarna så var det 

inte samma typ av spel, här kunde man inte direkt göra mål utan det var 

mer så att man skulle försöka undvika att bli träffad och så.” 

En flicka saknade instruktioner för hur man kunde agera i olika situationer. Exempelvis vad 

som förväntades av en försvarsspelare, ska man följa med upp i anfallet eller var det bara 

bollen till den bästa eleven. 

”Jag hade önskat att vi fick mer hjälp under spelövningar och spelet med 

vad man skulle göra på planen. Eftersom jag inte är så bra med 

bolltekniken så blir jag osäker på vad jag får göra och inte göra, oftast blir 

det när jag har bollen att jag bara ger bollen till dom killar som kan och så 

får dom göra mål.” 

Det fanns en skillnad i instruktioner beroende på bollaktivitet. Informanterna delade samma 

åsikt där man ansåg att när det var en bollsport som skulle utövas på idrotten så var det oftast 
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få instruktioner gällande regler då sporten ansågs vara bekant för alla. Bollekarna hade fler 

instruktioner då det förekom nya lekar som behövde förtydligas med regler. 

Pojkar 

Pojkarna delade samma åsikt att bollaktiviteter i idrottsundervisningen är till för att 

tillfredställa de föreningsaktiva eleverna, där en stor majoritet utgörs av killar. 

Bollaktivitetens enkla struktur och popularitet ansåg informanterna vara syften varför läraren 

väljer att ha dessa moment i undervisningen, syften som de spekulerade i då ingen lärare har 

motiverat till bollaktivitetens betydelse.  

”Det var ju alltid så att de duktiga killarna ville ha bollsport och sånt. 

Eftersom det var dom som brydde sig mest så valde ju läraren att ha mycket 

fotboll. Jag tror inte att det var något genomtänkt att det skulle vara något 

vi skulle lära oss. När det gäller bollekarna så var det för att fylla ut tiden.”  

Gällande förståelse för olika spelmoment svarade endast en pojke att han visste vad man 

skulle göra och vad som förväntades av den positionen. De andra två saknade förståelse för 

vilka uppgifter man hade i vissa positioner, exempelvis vad som förväntades av en försvarare. 

I bollekarna ansåg informanterna att det inte fanns några givna positioner vilket gör att det 

inte uppstår samma problematik. 

Instruktioner gavs endast vid nya bollekar medan informanterna beskrev att när det gällde 

bollsporter så var det i princip så att lagen delades in av läraren, sedan kastades in en boll och 

spelet ansågs vara igång. 

”Vi förväntades kunna alla regler på bollsporterna för alla hade spelat det 

någon gång förut. Men när läraren hade en ny bollek så var läraren 

tvungen att förklara för oss vilka regler det var. Men många bollekar hade 

samma regler. Jag hade ibland svårt för vad som var tillåtet på olika 

bollsporter, när bollen var ute eller så. Man väntade mest på att dom 

duktiga eleverna ska reagera.” 

5.1.1 Analys av begriplighet 

Resultat visar att både flickor och pojkar har samma erfarenhet av att ingen av idrottslärarna 

motiverat bollaktivitetens betydelse i undervisningen. Spekuleringar har gjort av 

informanterna där de ansåg att det är främst för de föreningsaktiva killarna som bollaktiviteten 

har betydelse för. När det kommer till bollsporter gavs det få instruktioner då eleverna 

förväntades kunna reglerna där två av informanterna berättade att de ibland inte förstod vad 

som var tillåtet i spelet. Bollekarna ansåg samtliga informanter att de hade en större förståelse 

för spelet. Antonovsky (1991) beskriver att hög begriplighet är när den situation som 

personen befinner sig i är konkreta och strukturerade, samt att de situationer som dyker upp 

ska kunna vara förutsägbara. Resultatet visar att ingen av informanterna har en förståelse för 

bollaktivitetens betydelse, och kan därmed inte koppla till varför valet av bollaktiviteten i 

undervisningen ska kunna bidra med någon kunskap. Vidare har många av informanterna 

svårt med att veta vilka regler som det gäller inom respektive bollsport, vilket gör att de måste 

förhålla sig till att andra ska reagera. Informanternas har därmed en låg grad när det gäller 
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bollsportens begriplighet då situationerna som uppstår i samband med regelöverträdelser blir 

därmed oförutsägbara. Inom bollaktiviteterna finns det en högre förståelse för hur spelet går 

till, dock är det återigen en låg grad av begriplighet bland båda bollaktiviteterna då inget 

tydligt syfte finns bakom aktiviteterna. 

5.2 Hanterbarhet 
Flickor 

De egenskaper som flickorna ansåg vara viktiga att ha i bollaktiviteter är bollsinne, styrka, 

snabbhet, teknik. En utav informanterna berättade att de elever som inte utövar någon 

bollsport på fritiden har ett stort handikapp mot de föreningsaktiva eleverna. 

”Dom killar som spelar mycket boll utanför skolan brukar alltid dominera i 

skolan, och så har det alltid varit. De är så snabba och bra med bollen så 

man har ingen chans när vi kör. Det är självklart att de har en stor fördel 

då de gillar att lira med boll och när vi har det på idrotten så får de 

chansen att visa upp sig. Några gånger har jag blivit bortspelad och brukar 

jag strunta att vara med i spelet. Jag står då bara still för det är ändå ingen 

idé att kämpa.” 

Valet av bollaktivitet visar sig ha betydelse för hur flickorna hanterar situationer. De menar att 

de bollsporter som de duktiga eleverna kan utöva på fritiden har stor betydelse i deras 

dominans, medan bollekar som inte går att träna på i större utsträckning är det mer jämlikt. I 

bollekarna får man använda sig mer av händer och öga-handkoordination som flickorna anser 

sig vara lättare än fötter.  

”I bollsporter så vill alltid killarna vinna, så är man dålig så försöker man 

bara inte förstöra för dom. Det är helt andra saker som gäller när vi har 

bollekar då det är lättare att hantera dom här mjuka bollarna än dom hårda 

som man har i vanliga bollsporterna. Och dom andra får ju inte samma 

möjlighet att öva det på fritiden. Då är man mer delaktig i spelet.” 

Vad som förväntas av flickorna anser samtliga att de ska vara i försvarslinjen när det gäller 

bollsporter. Man förväntas inte vara delaktig i spelet då det är främst de föreningsaktiva 

pojkarna, och ett fåtal föreningsaktiva flickor som har accepterats av de duktiga pojkarna, som 

ska ha de största rollerna i spelet. Dessutom använder sig de föreningsaktiva eleverna en 

aggressiv spelstil som gör att informanterna väljer att ha en mer obemärkt roll. 

”Ibland får man höra från killarna att dom inte ska passa bollen till tjejer, 

alltså vi som är sämre, för att vi inte kan hantera bollen och då kommer vi 

förlora. Man hör inte dom säga det till dom dåliga killarna. Men dom kan 

säga att man ska passa bollen till den där tjejen som spelar fotboll, för att 

henne så vet dom att hon kan spela. Ingen förväntar att jag ska vara med i 

spelet. I bollekar så vågar jag mer för då är det lättare med bollen och så.” 
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Pojkar 

Tekniska färdigheter var en stor faktor för att vara bra på bollaktiviteter ansåg pojkarna. 

Genom att vara bra på att hantera bollen så kunde man kompensera för övriga mindre bra 

egenskaper. En pojke uttryckte på följande sätt. 

”Kan man hantera bollen så spelar det ingen roll ifall man är klumpig eller 

långsam. För vi andra är så pass dåliga att dom har en så stor fördel att 

dom ändå kan dribbla bort oss.” 

Hur man väljer att hantera sina tekniska svagheter är olika hos informanterna. En elev 

berättade att trots sitt dåliga bollsinne så fanns det ändå en strävan att försöka. 

”Även ifall jag var sämst på att sparka bollen så kände jag att det ändå gick 

att vara med, för då kunde jag använda min kropp och tackla. När man 

gjorde en brytning i försvaret så kan man alltid passa till dom duktiga 

spelarna och så kunde dom göra mål. Då kändes det som att man var 

delaktig.” 

Medan det var det motsatta för en annan informant. 

”Det gick ju inte att spela efter samma villkor som dom duktiga killarna. 

Dom fintade bort en hur lätt som helst. Det var lite lättare på bollekarna då 

man inte kan finta på samma sätt, men där hade dom ändå en fördel med 

sitt bollsinne i typ spökboll. Dom bästa visste hur man ska hantera bollen, 

då var det bara att sätta sig på bänken för man vart alltid tagen tidigt.” 

Förväntningen av pojkarna i bollaktiviteterna var låga. Ingen av informanterna uttryckte att de 

hade en stor roll i spelet. Möjligtvis var rollen lite större när det gällde bollekar i jämförelse 

med bollsporter.  

”I idrotten var det alltid dom bästa killarna som skulle ha den största 

rollen, för de ville alltid vinna. Det var mest dom som spelade fotboll, 

ishockey och innebandy, och de körde ganska aggressivt. När de kom mot 

en så vågade man inte riktigt gå in i närkamper för att man visste att dom 

kunde tjura ifall jag som är sämre tog bollen från honom. I bollekarna så 

fanns i och för sig inte försvarsgrejen på samma sätt. Där förväntades vi 

vara med lite mer i spelet då det inte bara bollteknik som gäller, men det 

brukar alltid vara fotbollskillarna som vinner ändå.” 

5.2.1 Analys av hanterbarhet 

Den dominanta grupp som utmärkte sig från informanternas svar var föreningsaktiva pojkar, 

där ett fåtal föreningsaktiva flickor blev accepterade, beroende om de ansågs vara tillräcklig 

bra inom den specifika bollsporten. Samtliga informanter berättade att det var främst de 

föreningsaktiva pojkarna som använde sig av en aggressiv spelstil och deras tekniska 

färdigheter som gjorde att de kunde dominera inom bollsporter. Det var endast en pojke som 

utnyttjade sin fysik för att vara mer delaktig i bollsporter. Vinnarmentaliteten var en egenskap 
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som utmärkte de föreningsaktiva eleverna. Ifall man kopplar resultatet till Connells teori om 

genusregimer (Connell 2009, s 101-103) så har informanterna konstruerat en genusordning 

där det är de föreningsaktiva pojkarna som har störst dominans i bollaktiviteter, där ett fåtal 

föreningsaktiva flickor accepteras. Genusregimer bestäms genom relationer och reproduceras 

socialt, där i detta fall är det de föreningsaktiva pojkarna som ligger längst upp i hierarkin 

(Connell 2009, s 101-103). Informanterna uttryckte att de föreningsaktiva pojkarna alltid haft 

den dominerande rollen i skolan, speciellt inom bollsporter, detta kan kopplas till den 

återkommande bollsporter som utövas på skolidrotten. Flickorna som accepteras av de 

föreningsaktiva pojkarna kan tolkas som femininiter där Connell (2009, s 101-103) menar att 

man rättar sig efter och tillmötesgår männens intresse, vilket i detta fall är den manliga 

dominansen inom bollsporter. Samma genusregim finns inte i bollekarna då informanterna 

beskrev att lekens struktur och avsaknad av tillfälle att utöva aktiviteten på fritiden, gjorde att 

den stora dominansen från de föreningsaktiva eleverna minskades. 

Båda informantgrupperna lyfter fram de tekniska färdigheterna som en viktig faktor till att 

vara bra i bollaktiviteter, och att detta gav en större fördel i bollsporter i jämförelse med 

bollekar. Detta resulterade i att samtliga informanter valde mer eller mindre att ha en mer 

försvarsinriktad position när det var bollsporter i jämförelse med bollekar. Motivering till 

försvarspositionen var att de ansåg att det är den positionen som innebär minst press från de 

föreningsaktiva eleverna, samt att de fick större utrymme att göra misstag då de saknade de 

tekniska färdigheterna. Informanterna har även här rättat sig efter den rådande hierarkin där 

de duktiga föreningsaktiva pojkarna, och ett fåtal flickor, förväntas vara längst fram i anfallet 

och få störst utrymme i spelet. Ifall man kopplar resultatet till Antonovskys (1991) KASAM-

teori om hanterbarhet, så visar det att informanternas hanterbarhet inom bollsporter är höga. 

Antonovsky (1991) hävdar att man måste kunna lita på sin förmåga att klara av uppgiften för 

att kunna uppnå en hög hanterbarhet. Genom att medvetet välja en position där det förväntas 

ytterst lite av informanten så har de därmed sänkt sig till en nivå där tar den roll som kräver 

minsta resurser för att klara av uppgiften. Detta på bekostnaden av att det innebär ett mindre 

bidrag till spelet samt ger mindre värde. Det finns ingen skillnad bland informantgrupperna 

gällande hur de väljer att hantera situationen, de har accepterat att deras avsaknad av tekniska 

kompetensen gör att det är lämpligast att positionera sig där de gör minst skada. I bollekarna 

fanns det större utrymme för båda informantgrupperna att ha en mer framträdande roll då det 

inte är samma tekniska resurser som krävs i spelet som i bollsporter. Informanterna ansåg sig 

då kunna använda andra egenskaper för att vara med i spelet. Hanterbarheten är därmed även 

hög inom bollekar då i enlighet med Antonovskys (1991) motivering till hög hanterbarhet 

innebär att individen litar på sin förmåga att klara av uppgiften. 

5.3 Meningsfullhet 

Flickor 

Ingen av flickorna uttryckte att bollsporterna var utmanande då samtliga hade intagit en mer 

försvarsinriktad roll i spelet. De visste på förhand att det var en roll som innebar mindre 

delaktighet.  

”I sporter som fotboll och innebandy så tyckte jag inte att det var så kul och 

ansträngde mig inte heller så mycket. Man kan ju inte utvecklas något när 
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man inte är med så mycket i spelet. Det var ju alltid dom duktiga killarna 

som dribblade och gjorde mål. Men så har det alltid var i idrotten.” 

Medan samtliga informanter lyfter fram bolleken som den aktivitet som gavs mest utrymme 

för att vara delaktig. 

”Det var mycket roligare när vi hade bollekar för då kunde jag vara med 

mer i spelet. Det var mycket mer jämt spel och man behövde inte ha värsta 

tekniken. Alla var mer delaktiga när vi hade bollekar då det inte bara var en 

person som var i fokus och kunde dominera. T ex, i killerball så kunde den 

bästa åka ut direkt, och då kunde vi andra ha större chans att vinna.” 

Ingen av informanterna anser att den kunskap som de har fått från bollaktiviteter kommer 

kunna vara till nytta i framtiden, då de antagligen inte kommer att använda sig av boll som 

redskap när de tränar. Deras syn på bollaktiviteten var att alla skulle få möjlighet att röra på 

sig i skolan, och att den skulle kunna vara bra för de inaktiva eleverna samt tillfredställa de 

föreningsaktiva killar och de fåtal flickor som ansågs vara bra.   

Pojkar 

När pojkarna fick frågan ifall bollaktiviteterna var utmanande för dem så svarade samtliga att 

det var i viss mån. Det berodde helt på vilken aktivitet som spelades på idrotten där det var i 

större utsträckning mer utvecklande att ha bollekar än bollsporter. 

”Man var mer delaktig i bollekarna för då kunde man vara med mer i 

spelet. Dom bästa killarna passade ändå en, för att dom har inget val i t ex 

spökboll när man var bara två kvar och det var inte tillåtet att gå med 

bollen. I vanliga bollsporterna så kunde de dribbla genom ett helt lag och 

då var det bara att försöka att inte stå i vägen. Man kan inte utvecklas så 

mycket ifall man inte får några passningar.” 

Endast en informant lyfte fram att den kunde ha nytta av den kunskap som förvärvades i 

samband med bollaktiviteter.  

”Genom att man spelade mycket bollsporter så lärde man sig ändå lite med 

hur det är t ex att sparka på en boll. Även ifall man inte var jättebra så gav 

det lite erfarenhet till de få gånger som man spelar med polarna på 

fritiden.” 

De andra två informanterna som inte ansåg att de skulle ha nytta av den erfarenhet som de får 

av bollaktiviteterna, menade att det berodde på att de ändå aldrig kommer att utöva de 

aktiviteterna efter skolan. Detta mot bakgrund av att de svarade att de positionerna som de 

valt i aktiviteterna inte var utmanande då de föreningsaktiva elevernas dominans är alltför 

påtagligt.   

5.3.1 Analys av meningsfullhet 

Alla utom en av informanterna från båda grupperna såg något värde av bollaktivitetens 

betydelse för ens framtida fysiska aktivitet. De som inte fann något nyttovärde av 



23 

 

bollaktiviteterna framhöll att det är på grund av att bollaktiviteterna ansågs vara för de 

föreningsaktiva eleverna, med en betoning på pojkdominansen som råder inom bollsporter. 

Enligt Connells (1999) teorier om maskuliniteter så kan man se att de föreningsaktiva 

pojkarna står högst upp i hierarkin och utgörs därmed som hegemonisk maskulinitet. Denna 

position svarade informanterna att de alltid har haft den positionen, vilket kan tolkas som att 

de har upprätthållit positionen sedan man började ha skolidrott. Vidare kan man se att den 

genusregim (Connell 2009, 101-103), som har uppstått i bollsporter, har påverkat 

informanternas till en mer passivt delaktighet i spelet. Genom att välja positioner som ger 

mindre delaktighet i spelet och därmed mindre inflytande så menar Antonovsky (Thedin 

Jakobsson 2007, s 190-191) att man inte har en hög grad av känslomässigt engagemang och 

intresse i aktiviteten. Antonovsky framhäver att de personer som har tidigare erfarenheter av 

en situation kan uppnå en hög känsla av meningsfullhet. Informanterna, som består av 

föreningsinaktiva elever, har ingen ringa eller inga erfarenheter av bollsporter på fritiden, 

vilket gör att det blir svårt att konkurrera med de föreningsaktiva eleverna på idrotten. När det 

gäller bollekar svarade informanterna i en större positiv ordalag där de har en mer 

framträdande och större delaktighet i spelet. Ett större engagemang och intresse i bolleken 

investeras och informanterna anser därmed att den är mer utmanande för dem. Detta då 

spelets struktur tvingar att de föreningsaktiva eleverna måste i vissa situationer använda sig av 

sina medspelare för att vinna leken. En kombination av spelets struktur och avsaknad av 

möjlighet att vara med i en förenings som har samma lekar, gör att det finns större utrymme 

att alla elever blir delaktiga och därmed en högre meningsfullhet inom bollekar.   
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6 Diskussion 

Detta kapitel avser att knyter samman tidigare forskning med resultatet från analysdelen för 

att vidare kunna föra en diskussion och besvara de frågeställningar som utgör uppsatsens 

ramverk. Vidare presenteras slutsatserna med underlag från den analys som tidigare gjordes 

i analysavsnittet. Avslutningsvis förs en diskussion gällande studiens metod. 

I de inledande kapitel där en introduktion av syftet med denna uppsats hade jag som mål att få 

fram ett resultat gällande föreningsinaktivas elevers upplevelser och villkor inom bollaktiviteter. 

De teman som har format frågeställningar är tagna från Antonovskys KASAM-teori och dessa är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Frågeställningar var som följande: 

 Hur upplever föreningsinaktiva elever bollaktivitetens begriplighet?  

 Hur upplever föreningsinaktiva elevers hanterbarhet inom bollaktiviteter? 

 Hur ser föreningsinaktiva elever på bollaktivitetens meningsfullhet? 

Informanterna hade en låg grad av begriplighet när det gäller bollaktivitetens syfte och vilka 

nyttor som aktiviteterna kan bidra med. Avsaknad av förklaring av syftet med bollaktiviteten 

från idrottslärarna svarade samtliga informanter att det berodde på. I bollekarna hade samtliga 

informanter en större förståelse för spelet medan i bollsporter var några i det oklara med vad 

som förväntades av dem samt vilka regler som gällde.  

När det gäller hanterbarheten visade resultatet och analysen att det finns en genusregim som 

råder där föreningsaktiva pojkarna, och ett fåtal föreningsaktiva flickor, var längst upp i 

hierarkin, medan informanterna ansåg sig vara underordnade. Båda informantgrupperna 

framhöll den tekniska färdigheten som en stark bidragande till de föreningsaktivas elevers 

dominans, vilket resulterade i att de valde positioner i bollsporter som krävde mindre 

färdigheter. I och med att det inte fanns några förväntningar på dessa positioner så kunde 

informanterna ha en hög hanterbarhet då det inte gick att misslyckas. I bollekarna tog de 

större roller i spelet då det inte finns samma tekniska krav, vilket också resulterade i en hög 

hanterbarhet.  

Den sista komponenten, meningsfullhet, var alla utom en informant som inte såg något 

nyttovärde av den kunskap som de har fått från bollaktiviteterna. Analysen visar att 

informanterna fick en låg grad av meningsfullhet när det gäller bollsporter. En orsak till detta 

var att informanterna intog positioner inom bollsporterna som skulle generera i mindre 

delaktighet i spelet och därmed påverkar det deras engagemang och investering i aktiviteten. 

En högre meningsfullhet återfinns i bolleken då spelets struktur gör att fler elever måste vara 

involverad ifall man vill vinna leken.  

Det visar sig att samlingsnamnet för bollaktivitet är ett alltför ensidigt namn för att förklara 

hur föreningsinaktiva elevers känsla av sammanhang (KASAM) är inom bollaktiviteter. 

Utifrån resultatet och analysen så kan man urskilja en skillnad i hur eleverna upplever sitt 

KASAM där det finns en distinktion mellan upplevelser av bollsporter och bollaktiveter. 

Följande diskussion kommer därför att behandla resultatet av detta. 
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I avsnitt 5.2.1 analys av hanterbarheten, framgår det att informanterna berättar att det råder en 

vinnarmentalitet bland de föreningsaktiva eleverna, och att de väljer att använda sig av en 

aggressiv spelstil för att markera sin dominans. Larsson (2007, s 235) menar att ett sådant 

beteende skulle kunna kategoriseras som ett manligt idrottsbeteende då män förknippas som 

konkurrensorienterade, medan kvinnor som omsorgsorienterade (socialt inriktade). Här menar 

författaren att det manliga beteendet kopplas samman med lagsporter. Resultatet från denna 

studie visar att det stämmer med vad Larsson (2007, s 235) diskussion gällande lagsport och 

manligt beteende. Här visar de föreningsaktiva killarna, med ett undantag av ett fåtal 

föreningsaktiva flickor, att de karakteristiska beteenden som utgörs av ett manligt 

idrottsbeteende. Dock skulle jag vilja lyfta diskussionen och ifrågasätta denna historiska och i 

min mening förlegade syn på vad som anses vara manligt eller kvinnligt inom idrott. Jag anser 

inte att de individer som har en vinnarmentalitet och en aggressiv spelstil ska endast kopplas 

samman med ett manligt idrottsbeteende. Och ifall detta skulle innebära att det manliga 

idrottsbeteendet får ett större inflytande och tolkningsföreträde inom olika sociala arenor och 

aktiviteter, som Larsson (2009, s 13) hävdar, så ser jag det som en problematik att 

överhuvudtaget bollsporter i skolidrotten. Möjligtvis kan det finnas ett samband med det 

faktum att pojkar har ett högre betyg än flickor inom idrott och hälsa (Eriksson, Johansson, 

Quennerstedt & Rudsberg 2003), då idrotten domineras av bollaktiviteter (NU-03). 

Dahl (1995, 217) har beskrivit bollsportens positiva delar där den kan bidra till en hög 

aktivitetsnivå som senare kan ge motoriska kroppsfärdigheter och därmed har en positiv 

påverkan på den fysiska utvecklingen. Men detta förutsätter då att man är aktiv i aktiviteten, 

vilket resultatet från empirin visar att informanterna inte kunde kategoriseras inom den 

kategorin. Anledningen till informanternas passiva deltagande är ett resultat av den rådande 

genusregim som analysen visar att det finns, främst inom bollsporter. Denna genusregim, som 

består av föreningsaktiva killar (med undantag från ett fåtal föreningsaktiva flickor) har 

upprätthålls under den tiden informanterna har haft skolidrott på schemat. Londos (2010) har 

diskuterat detta maktförhållande i sin avhandling där han menar att de som har 

tolkningsföreträde i skolidrotten är de som har god styrka, bollhantering och kondition. Den 

utmärkande faktorn till varför de föreningsaktiva eleverna har en dominerande roll i 

bollaktiviteter har samtliga informanter svarat att det beror på deras tekniska färdigheter, samt 

en aggressiv spelstil. Londos (2010) hävdar då att dessa egenskaper gör att de elever som inte 

har en lika utvecklad förmåga gällande styrka, bollhantering och kondition, har svårt att 

konkurrera med de elever som har dessa egenskaper.  

I denna uppsats utgörs denna grupp av de föreningsinaktiva eleverna och empirin visar samma 

resultat som Londos (2010) har diskuterat, dvs. att de föreningsinaktiva eleverna riskerar att 

vara de passiva deltagarna. Dock är undantaget att inom bollekar så visar analysen att de 

föreningsinaktiva eleverna har en större delaktighet i spelet. Informanterna beskrev lekens 

struktur som en faktor till att de föreningsaktiva måste använda sig av sina medspelare ifall 

man vill vinna leken. Flickorna beskrev även att det var lättare att handskas med mjukare 

bollar och att använda sig av öga-handkoordinationen än fötter, som att man använder när 

man spelar fotboll. Detta bidrar då till att de föreningsinaktiva får större utrymme att delta i 

spelet. Hur skulle resultatet bli ifall man omstrukturerade bollsporterna så att de liknar mer 
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bollekarna, skulle detta kunna bidra till en ökad delaktighet hos samtliga elever? Jag anser att 

det är ett diskuterbart ämne då resultatet i denna studie, samt tidigare forskning (Londos 

2010), visar att föreningsaktiva elever, främst killar som är längst upp i genusregimen, har en 

fördel av deras fritidsintressen. Detta gör då att de föreningsinaktiva eleverna riskerar att 

hamna utanför, och det är inte förenligt med skolans rörelseuppdrag (Skolverket 2011).  

Skolan har ett uppdrag att utveckla barns och ungas allsidiga rörelsekompetens för att främja 

ett livslångt bestående intresse för sin hälsa (Skolverket 2011), och ifall elever väljer medvetet 

positioner i spelet som innebär mindre delaktighet så har aktiviteten som utövas misslyckas 

med uppdraget. Att modifiera aktiviteterna skulle kunna vara en lösning till problematiken. 

Olika omstruktureringar skulle kunna vara att ha fler regler inom bollsporter som gör att en 

individ inte själv ska kunna utgöra ett helt lag. Enkla regler som att man bollen måste vidröra 

minst tre personer inom laget innan man får göra mål, eller att alla spelare måste vara över 

halva plan innan man får göra mål. Detta skulle på det sättet skapa mer möjligheter för de 

mindre tekniska eleverna, i detta fall föreningsinaktiva elever, att delta i spelet. För att ha boll 

som redskap visar resultatet att de föreningsinaktiva elever inte har några problem med, det är 

när skillnaden i tekniska färdigheter är för stora som gör att de väljer att vara mindre 

delaktiga.  

6.1 Metoddiskussion 

Jag är medveten om att mitt relativt lilla urval medför att resultatet inte är generaliserbar över 

alla elever som har idrott i skolan. Att fastställa respondenternas nivå av KASAM är svårt att 

göra, men utifrån resultatet så kan jag åtminstone hitta indikationer som visar vilken kategori 

informanterna befinner sig inom. Man får också ta hänsyn till att informanterna kanske inte 

alltid uttryckte sina genuina åsikter, eller att de möjligtvis överdrev sin åsikt ifall det skulle 

finnas ojämnheter i idrotten som gör att denna intervju är det enda tillfället som de kan 

uttrycka sin frustation. Att ha enskilda intervjuer som metod var en lämplig metod då det gavs 

möjligheter för mig som intervjuar att ställa följdfrågor ifall det fanns oklarheter i 

informantens svar.   
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8 Slutsats 
För att återknyta till syftet med denna studie kan det konstateras att informanterna inte har lika 

villkor att vara med i bollaktiviteterna. De föreningsaktiva eleverna, med killarna i spetsen, 

har en dominerande roll inom bollaktiviteter, och det är främst in bollsporter som detta är 

påtagligt. Resultatet visar en låg grad av begriplighet och meningsfullhet inom bollaktiviteter, 

medan informanterna har en hög grad av hanterbarhet, detta då på bekostnad av en mindre 

och förväntanslös roll inom bollsporter. Detta visar då att de regler och aktiviteter som finns 

inom bollaktiviteter i skolidrotten inte lämpar sig för föreningsinaktiva elever, samt att den 

har upprätthållit en förlegad genusregim inom bollaktiviteter som behöver motverkas. Som 

blivande idrottslärare har detta resultat varit givande och intressant för min utveckling till att 

bli den professionella läraren. Detta för att kunna fullfölja skolans rörelseuppdrag där varje 

elev, oavsett idrottsbakgrund, ska få samma möjligheter att utveckla sin rörelseförmåga till ett 

livslångt bestående intresse för fysiskt aktivitet.  

8.1 Framtida forskning 
Utifrån de resultat som framkommit inom denna uppsats finns det möjligheter till fortsatt 

forskning. Då denna studie enbart lyfter föreningsinaktiva elevers uppfattningar bollaktiviteter 

inom ämnet idrott och hälsa, skulle framtida forskning kunna ställas mot och jämföras med 

vilken syn föreningsaktiva elever har. Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka 

hur lärare ser på bollaktiviteten och vilken syn de har på föreningsaktiva och 

föreningsinaktiva elever.  
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10 Bilaga - intervjuguide 

Allmänt om idrotten 

 Sysslar du eller har du sysslat med någon idrott på fritiden? 

 I idrott och hälsa, vilka aktiviteter har ni haft mest utav? 

 Hur ofta har ni bollaktiviteter i undervisningen? 

 Vad tycker du generellt om bollaktiviteter? 

 Vilka aktiviteter föredrar du att utöva i skolidrotten? 

Begriplighet 

 I kursplanen för idrott och hälsa finns inget skrivet om att det är ett obligatoriskt 

moment att ha bollaktiviteter. Varför tror du att man använder sig av bollaktiviteter i 

undervisningen? Har läraren motiverat valet och känns den genomtänkt?  

 

 Känner du att du förstår instruktionerna för de olika bollaktiviteterna i ämnet? (Vad är 

det som gör att du förstår? Hur går instruktionerna till?) 

 

 När spelet är igång, vet du vilken roll du har i spelet och vad som förväntas av dig? 

  

Hanterbarhet 

 

 Vilka egenskaper anser du att man behöver ha för att vara bra på bollaktiviteter? 

 Känner du att det finns utrymme i undervisningen för dig att öva på tekniska och 

kroppsliga färdigheter inom den specifika bollaktiviteten? Vad skulle du vilja ha mer 

av? 

 Finns det något moment i bollaktiviteterna som du har haft svårigheter/lättare med? 

Vad har du gjort då när det har hänt? 

 

 Finns det någon skillnad på vad som förväntas av dig i de olika bollaktiviteterna? 

(Prestationsmässigt) 

 

 Anser du att de krav som ställs på dig, går att uppnå med hjälp av de bollektionerna 

som ni har? På vilket sätt?  

 

 Finns det någon grupp av elever som dominerar när det kommer till bollaktiviteter? 

 

Meningsfullhet 

 Anser du dig vara engagerad i undervisningen? På vilket sätt är du delaktig/icke-

delaktig? Är det någon skillnad i bollaktivitet hur engagerad du är? Varför? 
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 Anser du att du har möjlighet att påverka undervisningen? På vilket sätt? (Innehåll? 

Lagindelning?) 

 Är lektioner som innehåller bollaktiviteter utmanande? Vilka då? På vilket sätt? 

(Nivåanpassad?) 

 Har lektioner som innehållit bollaktiviteter gett dig någon användbar kunskap för din 

framtid (fysisk eller psykisk kunskap)? 

 

Har du något att tillägga? 

 

 


